
 

         
 
 
 
 

 

INFORMACJA    

na temat: Polskich Targów Złotniczo - Jubilerskich GOLD EXPO 

oraz Ogólnopolskiego Konkursu złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle” 

1-3.X.2015 r. 

____________________________________________ 

  

W dniach 1-3 października 2015 r. w hali EXPO XXI, odbyły się warszawskie Polskie Targi 

Złotniczo - Jubilerskie GOLD EXPO. Tegoroczne targi zostały zorganizowane przez Fundację 

Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej.  

We współpracy z Ogólnopolską Komisją Złotniczo-Jubilerską ZRP oraz Cechem Złotników, 

Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy - przygotowano stoisko 

promocyjne, na którym wystawę tworzyły m.in. prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu 

Złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle 2015”, prezentacja Medalu Św. Eligiusza wraz z 

dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, eksponaty Muzeum Rzemiosł 

Artystycznych i Precyzyjnych w Warszawie oraz wyroby rzemieślników złotników i 

zegarmistrzów. Tegoroczną wystawę wzbogacił pozyskany od warszawskiego kolekcjonera - 

zbiór ryngrafów o tematyce religijnej oraz z godłem państwowym. Dodatkowo podczas targów 

odbyły się wystawy biżuterii etnicznej, minerałów oraz militariów z okresu Księstwa 

Warszawskiego. Uzupełnieniem programu targów była prezentacja – Biżuteria i Fryzura w 

wykonaniu uczennic mistrzów fryzjerstwa zrzeszonych w Cechu Fryzjerów w Warszawie oraz 

straż honorowa w wykonaniu członków Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcyjnej IV Pułku 

Piechoty Księstwa Warszawskiego. Uczennice prezentowały nie tylko fryzury w wykonaniu 

mistrzów fryzjerstwa, ale także biżuterię mistrzów złotnictwa.  

Odbyło się także seminarium na temat „Firma rodzinna, moja przyszłość” przygotowane przez 

Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa i Kierownika Zakładu Przedsiębiorstw Rodzinnych SGH, 

V-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jana Klimka.  

W uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu targów wziął udział prezes Związku Rzemiosła 

Polskiego Jerzy Bartnik, a także V-ce minister gospodarki Mariusz Haładyj, przedstawiciele 

parlamentu, rządu, organizacji pozarządowych, w tym przedstawiciele UAPME.  

Na Polskich Targach Złotniczo – Jubilerskich GOLD EXPO nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 

obchodów 500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników 

m.st. Warszawy. 
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Coroczne targi to bardzo ważne miejsce dla twórców biżuterii, ponieważ dotyczą ich 

działalności gospodarczej. W tej dziedzinie rzemieślniczej umiejętności zawodowe i artystyczne 

odgrywają szczególnie ważną rolę, gdyż wyroby polskich złotników, jubilerów i zegarmistrzów 

to często dzieła sztuki, które wzbogacają dorobek kultury narodowej. Dlatego tak istotne jest 

wsparcie doświadczonych mistrzów złotnictwa, a także promocja młodego pokolenia.  

 

Drugiego dnia targów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Złoto i Srebro w 

Rzemiośle z udziałem przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawicielki 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (laureaci 

juniorzy dodatkowo nagrody ufundowane przez MEN), puchary oraz specjalne dyplomy 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Tegoroczne prace wykonano do dwóch tematów – seniorzy:  „Siedem kolorów tęczy”, 

juniorzy: "Miejska dżungla”. 

 II miejsce w kategorii seniorzy (Komisja Konkursowa nie 

przyznała I miejsca) – Agnieszka Mroczkowska praca (pierścionek) pt. „Tęczowy 

Portal”  

 I miejsce w kategorii juniorzy – Zuzanna Szczygielska  

za pracę pt. ”Kariera – wyścig szczurów” 
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W ramach programu wieczoru wystawców, ogłoszono wyniki nominacji do honorowego tytułu 

złotnika roku – w tym roku Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnika Roku 2015 wraz z 

Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przekazany w ręce Pana 

Waldemara Sawy – uznanego w środowisku Gdańskich rzemieślników, fachowca w obszarze 

złotnictwa i jubilerstwa. Pan Waldemar Sawa - Dyplom mistrza w zawodzie złotnik-jubiler 

posiada od 1989 r. Od ponad 20 lat prowadzi w Gdańsku pracownię i szkoli uczniów w 

rzemiośle, a także bierze czynny udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy Pomorskiej 

Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   

Rzemieślnicza działalność przejawia się w stosownych kompetencjach zawodowych, 

ugruntowanej pozycji na rynku jubilersko-złotniczym, a także promocji polskiej 

przedsiębiorczości za granicą.  

Jego wieloletnia umiejętność - łączenia dobrych tradycji rzemieślniczych z nowoczesną formą 

prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zaangażowanie na rzecz lokalnej 

społeczności - została zauważona i doceniona.  

Pan Waldemar Sawa jest autorem pomysłu oraz zarazem wykonawcą rzeźby – witrażu patrona 

złotników Świętego Eligiusza. Praca artystyczna o wadze 2690 g. została wykonana ze srebra, 

agatu i bursztynu. Jej prezentacja odbywa się podczas targów i wystaw na terenie kraju, a 

zagraniczną wystawienniczą podróż odbyła do Włoch i Japonii. Zainteresowanie historią polski 

znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu ze srebra i żelaza – repliki włóczni Świętego 

Maurycego, która stanowiła element insygniów królewskich Bolesława Chrobrego. Praca 

otrzymała nagrodę w konkursie „Insygnia Władzy – Bursztynowe Rzemiosło”. Wykonał 

rocznicowe ryngrafy dla Diecezji Radomskiej, rzeźbiony różaniec jako wotum na Jasną Górę, 

jak również insygnia władz Uniwersytetu Gdańskiego oraz insygnia Cechu Rzemiosł 

Artystycznych w Gdańsku. 

 

Za umożliwienie przygotowania prezentacji Biżuteria i Fryzura bardzo dziękujemy Cechowi 

Fryzjerów w Warszawie, a także mistrzom złotnictwa za udostępnienie pięknej biżuterii: 

Jolancie Jajszczyk (Lublin), Małgorzacie Kupiec (Katowice), Wiesławowi Śliwowskiemu 

(Białystok), Waldemarowi Sawie (Gdańsk), Jerzemu Macurowi (Warszawa), Stanisławowi 

Łeśko (Kluczbork). 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przygotowali nagrody dla laureatów. W 

gronie sponsorów są firmy, a także osoby, które od lat wspierają organizację konkursu 

fundując nagrody dla laureatów:  

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Jerzy i Marcin Kurczok Pracownia Grawersko-Złotnicza z Katowic 

 Stanisław Leśko Pracownia Złotnicza z Kluczborka 

 Związek Rzemiosła Polskiego – Warszawa 

 Firma Amber & Silver & Gold  Ewa i Karol Kowalski - Gdynia 

 Wiesław Śliwowski Pracownia Złotnicza z Białegostoku 

 Firma „Macur JM” Jerzy Macur – Warszawa 

 Śląski Cech Złotników Jubilerów i Grawerów w Katowicach 

 Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy 

 Firma SZAFIR w Krakowa Ryszard Dąbrowa 

 Galeria Jubilerska ELJA,  Janusz KOWALSKI z Krakowa 

 SAWA Waldemar Sawa z Gdańska 

 AMBER POL Andrzej Mikołajczyk z Gdańska 

 Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 

 Andrzejowi Sadowskiemu „Polska Biżuteria” – dziękujemy za wykonanie 

profesjonalnych zdjęć prac laureatów Konkursu.  

 

 

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu oraz Medalu Św. Eligiusza i tytułu Złotnika Roku 

2015 dostępne są na stronie Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo – Jubilerskiej: www.okzj.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP 
Warszawa, dnia 09.10.2015 r. 

http://www.okzj.pl/

