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Oglądam przedmioty biorące udział w kolejnej wystawie człon-
ków Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych – różnorodne prace, 
interesujące pomysły, ważne przesłania, zaskakujące skojarzenia, wy-
szukane technologie – ale nie mnie oceniać poziom tej wystawy.

Mnie cieszy, że Mariusz Pajączkowski wpadł na pomysł i konsekwent-
nie przy współpracy Woytka Rygało go zrealizował.

Cieszy mnie, że wzięło w niej udział parędziesiąt naszych człon-
ków, że powstał piękny katalog, że nasi Przyjaciele z Legnicy pomogli 
w realizacji, że środowisko zabrało głos w ważnej dyskusji, że nie jeste-
śmy obojętni.

To kolejne potwierdzenie, że istnienie związku twórczego polskich 
projektantów biżuterii ma sens.

Mariuszowi, Woytkowi, Galerii w Legnicy, uczestnikom i wszystkim, 
którzy przyczynili się do zrealizowania projektu serdecznie dziękuję.

Andrzej Bielak
Kraków, kwiecień 2010

Kilka uwag na temat patyczków

Wzywając swych członków pod broń STFZ tym razem wypisało na 
swych sztandarach:

Nie ukrywamy, że las, woda, słońce, góry to nasza radość!
A ich brak poszanowania jest powodem, aby zaprotestować. ... 
Wspólny głos jest zawsze mocny. Zróbmy to!

Prawie wszystkie stare żubry uznały że są pod ochroną w ramach 
EKO i rozsiadły się wygodnie na kanapach, za to młodzież stawiła się 
tłumnie. Uznano - jakże słusznie - że piękny jest nawet najskromniej-
szy twór naszej Matki Natury, a uroki jego możemy dostrzec jeżeli tyl-
ko zechcemy pochylić się nad nim z uwagą. To też nasi dzielni Twórcy 
pominęli ze wzruszeniem ramion wyrafinowane w swej przebogatej 
kolorystyce kwiaty i ptasie piórka, a skupili swą uwagę na szarych pa-
tyczkach, ułożyli piękny naszyjnik z cynamonowych tulejek, oprawili 
w srebro maleńkie szyszki modrzewia, nanizali na drucik nakrapiane pta-
sie jajka, mało tego - ktoś nawet zwrócił naszą uwagę na swoisty wyraz 
kawałka jabłka i gruszki nie pierwszej już świeżości. Pokazano też uroki 
przetworzonych surowców roślinnych jak choćby sznur skręcony z włó-
kien naszego rodzimego lnu, czy fragment worka z egzotycznej juty.

I view the pieces participating in the following exhibition by the mem-
bers of the Goldsmithing Artists’ Association – various works, interesting 
ideas, important messages, surprising associations, sophisticated technol-
ogies – but I am not to judge the standard of this exhibition. 

I am glad that Mariusz Pajączkowski hit on an idea and carried it 
out with the cooperation of Woytek Rygało.

I am also glad that several dozen members have taken part in this 
exhibition, that a beautiful catalogue has been released, that our friends 
from Legnica have helped us achieve it, that the community has partici-
pated in an important debate, that we are not an apathetic audience.

It is confirmation indeed that the very existence of the artistic as-
sociation of Polish jewellery designers makes sense. 

I extend my sincere and warm thanks to Mariusz, Woytek, The Art 
Gallery in Legnica, the p articipants themselves and all those who have 
contributed to make this project happen.

Andrzej Bielak
Cracow, April 2010

A few remarks about sticks

Calling its members to take up arms, the Goldsmithing Artists’ 
Association (STFZ) this time put on their banners:

We admit to treating the forest, water, sun and mountains as our 
delight! And disrespect for them is a reason for us to protest. (...) 
The common voice is always strong. Let’s do it!

Almost all old bison acknowledged themselves protected 
by EKO and they sat down comfortably on the sofas, and young 
people crowded down. It was agreed – how rightly – that even the 
smallest formation of our Mather Nature is beautiful, and its charm 
may be perceived only when we wish to lean over it with attention. 
Thus, our brave Artists shrugged off subtle in their colouring 
flowers and bird feathers and concentrated on grey sticks, they 
formed a beautiful necklace of cinnamon sockets, tiny larch cones 
set in silver, strung spotted eggs on a wire, even more – someone 
called our attention to a specific expression of a piece of apple and 
pear, not fully fresh. The charms of processed vegetal materials 
were also shown, like a string woven from fibres of our native flax, 
or a fragment of a sack made from exotic jute.



Inni poszli zgoła odmiennym szlakiem - pokazali nam wizerun-
ki tworów Przyrody wykonane w przeróżnych materiałach i techni-
kach. Tu jak zwykle na czele kroczy Kama ze swymi nieśmiertelnymi 
zwierzakami - tym razem są to nietoperze. Inni przedstawili nam 
ptaszki, rybki i owady oraz całą gamę roślin poczynając od wie-
lorakich liści, kwiatów i owoców, a na marchewkach (jak żywe) 
kończąc. Pojawiły się też rozliczne nasionka zamknięte w szklanych 
pojemniczkach, niektórym dodano nawet buteleczkę wody i flako-
nik z ziemią na dalszą drogę życia.

Wszystko to jest demonstracją naszego umiłowania Przyrody, jest 
pokłonem złożonym jej urokom manifestującym się nie tylko w or-
chideach i kolibrach, ale nawet w uschniętym patyczku. I wszystko 
byłoby pięknie i wesoło gdyby nie to, że gdzieś nam się podziało hasło 
ze sztandaru wzywające na ratunek naszej Matce. Na szczęście znala-
zło się paru dzielnych i ruszyło do boju - ktoś na delikatnym dekolcie 
dziewczęcia ułożył naszyjnik skręcony ze stalowych wiórów frezarki, 
ktoś inny jako główny motyw naszyjnika pokazał uschniętą gałązkę wi-
dłaka (pod ścisłą ochroną), wreszcie czyjaś ręka otworzyła klatkę i wy-
puściła na wolność ptaszka. Bo jak nie opanujecie szaleństwa frezarek, 
nie osłonicie ostatnich widłaków i nie wypuścicie ptaszków z klatek 
to zostaną Wam tylko same suche patyczki. I tu chciałbym zwrócić 
Waszą uwagę na pewien bardzo istotny szczegół - te suche patyczki 
mają tyle uroku tylko wtedy, kiedy leżą wśród zielonej trawy. Patyczek 
położony na betonowej płycie jest brzydki. Ratujcie więc trawę !

 Michał Gradowski

P.S. Mam pełną świadomość że to com napisał powyżej to tylko poło-
wa zagadnienia - omówiłem tylko treść, a gdzie forma ? Formę niech 
opisze ten co potrafi ...

 

W projektach i pracach prezentowanych przez artystów złotników 
w galeriach i muzeach łatwo zauważyć, że świat przyrody, zwierząt, roślin 
i człowieka był i jest inspiracją dla wielu z nas. Daleko lub blisko, często 
lub okazjonalnie, każdy z nas pokazuje w małym przedmiocie coś, co nas 
codziennie dotyka. Forma, idea, doskonała kompozycja świata przyrody, 
protest przeciw ekodewastacji, to wszystko wyraża się w złotniczej for-
mie. Czasami w pojedynczych przedmiotach, czasami w latach pracy. 

Nie ukrywamy, że las, woda, słońce, góry to nasza radość! A ich brak 
poszanowania jest powodem, aby zaprotestować. Konstruktywnie lub 
gniewnie. Krytycznie lub agresywnie. Pięknie. Autentycznie. Wspólny głos 
jest zawsze mocny. 
Zróbmy to!

[z zaproszenia do wystawy]

The others chose a different track – they showed us images of 
natural formations made with various materials and techniques. As 
usual, Kama and her immortal pets – bats this time – took the lead. 
The others showed us birds, fish and insects, as well as a full range of 
plants, from multiple leaves, flowers and fruit to life-like carrots. There 
were also multiple seeds closed in glass containers – some if these 
seeds were even joined by a bottle of water and of soil, as a keepsake.

It all demonstrates our love of Nature, we pay homage to its 
charms evident not only in orchids and humming birds, but even in 
a dry stick. It would have been all perfect and funny if the slogan on 
our banner, calling to rescue our Mother, hadn’t got lost somewhere. 
Luckily, a few brave men turned up and started the battle – someone 
formed a necklace made of steel chips of a milling-machine and put 
it on a sensitive cleavage of a girl, someone else showed a twig of 
dry lycopodium (strictly protected species) as the leitmotif of the 
necklace; finally, somebody’s hand opened the cage and let the bird 
free. For if you don’t control the milling-machines, don’t display the 
last lycopodium and don’t let birds free, all you’re left with are dry 
sticks. At this point I would like to call your attention to one significant 
detail – these dry sticks are only charming in the green grass. A stick on 
a concrete slab is ugly. So, let’s save the grass!

Michał Gradowski

P.S. I am fully aware of the fact that what I wrote above makes only 
a half of a problem – I discussed the contents, but what about the 
form? Let it be described by whoever is able to...

In projects and works presented by jewellers in galleries and museums 
you can clearly see that the world of nature, animals, plants and humans 
has always been an inspiration for many of us. Whether far away or nearby, 
frequently or occasionally, everyone shows in their little objects something 
that affects them daily. The form, idea, perfect composition of the world 
of nature, protest against devastation – it all comprises the jewellery form. 
Sometimes the single objects, sometimes work of many years’ standing.

We admit to treating the forest, water, sun and mountains as 
our delight! And disrespect for them is a reason for us to protest. 
Constructively or angrily. Critically or aggressively. Finely. Authentically. 
The common voice is always strong.
Let’s do it!

[from the invitation card to the exhibition ]



Wystawa 
Pomysł wystawy dojrzewał od dwóch lat. Początkowo miała to 

być wystawa prac 10 osób prezentowana w cyklu Współczesna Sztu-
ka Złotnicza w Teatrze Współczesnym. W br. idea wystawy otrzymała 
mocne wsparcie z Galerii Sztuki w Legnicy, aby właśnie taką wysta-
wę zorganizować i pokazać w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 
2010, a potem w kraju i za granicą.

Organizatorami wystawy jest Stowarzyszenie Twórców Form 
Złotniczych (STFZ), zrzeszające czołowych polskich artystów plasty-
ków i projektantów zajmujących się sztuką złotniczą oraz Galeria Sztu-
ki w Legnicy, od roku 1979 prowadząca najstarszy w Europie cykliczny 
projekt promujący współczesną sztukę złotniczą.

Do wystawy zostali zaproszeni członkowie STFZ, którzy mogli 
przedstawić dowolną ilość prac. Prace nie były kwalifikowane, choć za-
strzegliśmy, że „ostateczny kształt wystawie nada Rada Programowa 
STFZ”, a organizatorzy mają prawo do przyznania wyróżnień honoro-
wych, jeżeli uznają, że są wśród nich prace szczególne... Wspaniale, że 
tak się stało!

Zrobiliśmy to! 
Premierowy pokaz wystawy odbędzie się podczas prawdziwego 

złotniczego święta, Legnickiego Festiwalu SREBRO 2010!

Katalog
Wystawie towarzyszy katalog wydany przez Galerię Sztuki w Le-

gnicy. To kolejny dowód, że współpraca, wspólne cele i wspólna pra-
ca owocuje wspaniale. Dzięki „legnickiej ekipie” możemy już po raz 
czwarty* spotkać się na wystawie członków STFZ – w Legnicy! 

A potem? W chwili oddania katalogu do druku wstępnie zaplano-
wanych jest już 11 powtórzeń, w kraju i za granicą. To m.in. Warszawa, 
Gdańsk, Kraków, Sandomierz, Monachium, być może również Kazi-
mierz, Wrocław, Poznań, Sopot, Gliwice, Łódź, Oslo, Wuppertal…

Wspólnie zrobimy jeszcze wiele!

Mariusz Pajączkowski
Wojciech Rygało 

* poprzednie wystawy członków STFZ przygotowane we współpracy z Galerią 
Sztuki w Legnicy to STFZ. XV. (2007, katalog), STFZ. NASZ BURSZTYN (2008, 
katalog) i STFZ. TET-A-TET (2009, folder).

Exhibition
The idea of an exhibition has been maturing for 2 years. Initially 

it was planned as an exhibition of pieces of 10 people which were 
supposed to present as a part of the cycle The Modern Jewellery in the 
Contemporary Theatre. This year the idea was strongly supported. 
We were invited by the Gallery of Art in Legnica to organize such 
an exhibition and show it as a part of The Legnica Jewellery Festival 
SILVER 2010, and then nationally and internationally.

The exhibition is organized by the Goldsmithing Artists’ Associa-
tion (STFZ), which is comprised of leading Polish artists and jewellery 
designers, and the Gallery of Art in Legnica, the organizer of the oldest 
European cycle promoting the modern jewellery since 1979.

STFZ members, able to present as many works as possible, were 
invited to the exhibition. The works were not qualified, although we 
made it clear that “the definitive form of the exhibition would be de-
termined by the artistic board”. In the invitation card we stated that 
the organizers reserved the right to honorary awards for specific works 
if they considered them worth it. It is so great!

We did it!
Première show of exhibition takes place during a real jewellers’ 

holiday: the Legnica Jewellery Festival SILVER 2010!

Catalogue
The exhibition is accompanied by the catalog, the creation of which 

was enabled by the Gallery of Art. It is yet another proof of the fruitful 
cooperation, common aims and their realization. Thanks to all „Legnica 
crew” we have the fourth* opportunity to meet at the exhibition of 
STFZ members – in Legnica!

What next? At the time of this catalogue going to press, 11 subse-
quent shows have been initially planned nationally and abroad. Ven-
ues include: Warsaw, Gdańsk, Cracow, Sandomierz, Munich, possibly 
Kazimierz, Wrocław, Poznań, Sopot, Gliwice, Łódź, Oslo, Wuppertal…

Together we will do much more!

Mariusz Pajączkowski
Wojciech Rygało 

*previous exhibitions of STFZ members, prepared in cooperation with the 
Gallery of Art in Legnica, include STFZ. XV. (2007, catalogue), STFZ. NASZ 
BURSZTYN (2008, catalogue) i STFZ. TET-A-TET (2009, folder).



Agnieszka Bruzda

Jacek Byczewski

Wyróżnienie STFZ 

Honourable Mention of STFZ

Naszyjnik: srebro, cynamon

Necklace: silver, cinnamon

Honourable Mention of the Gallery of Art 
in Legnica for tracking absurdity of free market

Wyróżnienie Galerii Sztuki w Legnicy
za tropienie absurdów wolnego rynku

Dog tag 
silver, sheet iron

Nieśmiertelnik 
srebro, blacha żelazna



Anna Gawłowska

Zbigniew Michałowski

Wyróżnienie Galerii Sztuki w Legnicy
za prostotę i poezję

Honourable Mention of the Gallery of Art 
in Legnica for simplicity and poetry

Zestaw na rok 2012 
Wisior : szkło, korek, ziarno, ziemia, woda, sznurek

Set for 2012 year 
Pendant: glass, cork, seed, soil, water, string

Honourable Mention of STFZ

Wyróżnienie STFZ

Not?torepair 
flowers, acrylic, silver

Nie?donaprawienia 
kwiaty, akryl, srebro



Brosze: srebro, clearclad

Brooches: silver, clearclad

Recycled 
Necklace: steel shavings, silver, cultured pearls, 
steel cord

Po recyclingu 
Naszyjnik: wióry stalowe, srebro, perły hodowlane, linka 
stalowa

Mariusz Pajączkowski

Wyróżnienie STFZ

Honourable Mention of STFZ

Radosław Szwed

Honourable Mention of STFZ

Wyróżnienie STFZ



Drugie życie herbacianych torebek 
Naszyjnik: srebro, torebki od herbaty, kawa ziarnista

The second life of a tea bags 
Necklace: silver, bags of tea, coffee beans

Fish 
Earrings: silver, can’s fragments

Ryba 
Kolczyki: srebro, fragmenty puszki

Jan Wiszniewski

Urszula Wasilewska

Wyróżnienie STFZ

Honourable Mention of STFZ

Honourable Mention of STFZ

Wyróżnienie STFZ



Kontrasty 
Kolczyki: trawa, srebro

Contrasts 
Earrings: grass, silver

Danuta Czapnik

Marta Bogusz 
i Eugeniusz Gowkielewicz

Fly 
Pendant: amber, diamonds, stones

Mucha 
Wisior: bursztyn, brylanty, kamienie



Bransoleta: srebro, złoto, turmalin

Bracelet: silver, gold, tourmaline

Marek Huculak

Farm 
Brooch: silver, porcelain

Gospodarstwo 
Brosza: srebro, porcelana

Maryla Dubiel



Kropla wody 
Obiekt: drewno, srebro

Kropla kwiatów 
Obiekt: drewno, srebro

Kropla owocu 
Obiekt: drewno, srebro

Water drop 
Object: wood, silver

Flower drop 
Object: wood, silver

Fruit drop 
Object: wood, silver

Garden 
Necklace: silver, steel, 2009

Ogród 
Naszyjnik: srebro, stal, 2009

Joanna i Tadeusz Jaworscy, 
Sylwia Żebrowska

Paweł Kaczyński



Kolczyki: srebro

Earrings: silver

Fragments of plants 
Necklace: silver, plants

Fragmenty roślin 
Naszyjnik: srebro, rośliny

Stanisław Kędzierski

Joanna Kilanowicz-Bosek



Polska Czerwona Księga Zwierząt 1 
aluminium eloksylowane, srebro, papier

Polish Red Book of Animals 1 
anodized aluminum, silver, paper

…around the green meadows… 
felt, glass, silver, copper

…wokół zielone łąki… 
filc, szkło, srebro, miedź

Zofia i Witold Kozubscy

Ryszarda i Tomasz 
Krzesimowscy



Pierścienie: srebro

Rings: silver

Bee`s patch (SOS for bees)
Pendant: bee wax, silver

Pszczeli plaster (SOS dla pszczół) 
Wisior: wosk pszczeli, srebro

Wojciech Lach

Oliwia Kuczyńska



Nie-Tak 
Obiekt: ceramika, stal, srebro, miedź, orzech włoski

No-Yes 
Object: ceramics, steel, silver, copper, walnut

Birds 
Object: silver, copper, painted cones, wood
Modeled on the family tradition

Ptaszki 
Obiekt: srebro, miedź, szyszki malowane, drewno
Wzorowane na tradycji rodzinnej

Michał Adam Majewski

Joanna Mirecka-Szuleta



KRZYżówka z hasłem 
Wisior: srebro, drewno

CROSSword with password 
Pendant: silver, wood

Jurata 
silver, gilding, beach stone, plastic bottle

Jurata 
srebro, złocenie, kamień plażowy, butelka typu PET

Jacek Paluchowski

Jan Pomianowski



Jesień - Nietoperze 
Naszyjnik: srebro, srebro złocone, srebro oksydowane, 
linka stalowa

Autumn - Bats 
Necklace: silver, gilded silver, oxidized silver, 
steel cord

Chestnut 
natural copper silver leaf

Maron 
liść naturalny miedziowany, srebrzony

Ewa Rudowska

Kamilla Rohn



Susz
jabłko + gruszka, srebro, granat

Dried
apple + pear, silver, garnet

Polistinae’s nest - Polistes Bimaculatus 
Pendant: polistinae’s nest, silver, chiffon

Mieszkanie Klecanki – Polistes Bimaculatus 
Wisior: gniazdo klecanki, srebro, szyfon

Wojciech Skowron

Wojciech Rygało



Kropla natury 
Wisior: naturalna kropla bursztynu, srebro, 
drewno – palisander

Nature Drop 
Pendant: natural amber drop, silver, 
wood – palisander

Inoculate eco-consciousness
amber, oil, silver, medical articles

Szczepimy eko-myślenie 
bursztyn, olej, srebro, artykuły medyczne

Tomasz Stajszczak

Magdalena Stajszczak



Siedem dni w tygodniu 
Naszyjnik: drewno wypłukane przez morze, srebro, bursztyn, len

Seven days a week 
Necklace: washed away by the sea wood, silver, amber, linen

Necklace: silver, gold-plated silver, wood

Naszyjnik: srebro, srebro złocone, drewno

Jerzy Szymula

Elżbieta i Tomasz Szupienko



Brosza: plastik

Brooch: plastic

Spare me my life and I will fulfill all your wishes 
Earring: silver, gilding, amber, coral, pearl, turquoise, glass

Daruj mi życie, a spełnię każde Twe życzenie 
Kolczyk: srebro, złocenie, bursztyn, koral, perła, turkus, szkło

Anna Wojdan

Marcin Tymiński



Bransoleta: srebro, tkanina

Bracelet: silver, textile

Reflection II 
silver, synthetic enamel, plexiglas

Odbicie II 
srebro, emalia syntetyczna, pleksi

Tadeusz Ziętara

Hanna i Jacek Zdanowscy
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