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Przez karty tego katalogu zapraszam Państwa
do zapoznania się pracami konkursowymi,
które wzbogaciły zbiory Muzeum Kowalstwa.
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowie Korespondencyjny Konkurs Kowalstwa Artystycznego,
w formule innej niż zwykle trafiło do nas 20
prac – lampek nocnych, wykonanych ręcznie
z wykorzystaniem technik kowalskich.

Jury postanowiło przyznać:

XVIII

Ogólnopolskie
Spotkania Kowali
Wojciechów 2020

To prawdziwe dzieła sztuki. Każda z nich jest
wykonana z pasją. Zachwycają swoją formą,
oryginalnym detalem oraz precyzją wykonania.
Autorom prac gratulujemy atrakcyjnych
pomysłów, profesjonalizmu, zastosowania
ciekawych form dekoracyjnych.
Wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia
dziękujemy za przesłanie lampek. Wasza
„wirtualna obecność” w tegorocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Kowali spełnia ogromną
rolę w zachowaniu i przekazie tradycji
polskiego kowalstwa artystycznego dla następnych pokoleń.
AGNIESZKA GĄSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie

Tegoroczny konkurs kowalstwa artystycznego, zorganizowany w ramach XVIII Ogólnopolskich Spotkań Kowali
Wojciechów 2020 ze względu na panującą pandemię
COVID – 19, która uniemożliwiła przyjazd kowali do Wojciechowa, przeprowadzony został w formule wirtualno –
korespondencyjnej. Polegał on na wykonaniu we własnej
kuźni i przysłaniu na adres organizatora ręcznie wykutych LAMPEK NOCNYCH.
Do rywalizacji przystąpiło 20 kowali z całej Polski oraz
z Węgier. Prace oceniała komisja w składzie: Wojciech Kowalczuk, etnograf z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
w Białymstoku, Małgorzata Michalska – Nakonieczna – historyk
sztuki, Prodziekan kierunku Projektowanie Wnętrz w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie i Roman
Czerniec – kowal, Prezes Stowarzyszenia Kowali Polskich.

TRZY RÓWNORZĘDNE I NAGRODY dla:
Piotra Stefaniaka z Sochaczewa, woj. mazowieckie,
Laszlo Vajdy z miejscowości Fokos na Węgrzech,
Tomasza Peplińskiego z Jędrzejewa, woj. kujawsko – pomorskie
TRZY RÓWNORZĘDNE II NAGRODY dla:
Jerzego Kwarcianego z Wólki Panieńskiej, woj. lubelskie,
Damiana Lassaka z Zakopanego, woj. małopolskie,
Michała Mendyka ze Skórki, woj. wielkopolskie
CZTERY RÓWNORZĘDNE III NAGRODY dla:
Kazimierza Burno z Podkowy Leśnej, woj. mazowieckie
Kazimierza Kudły z Zawady, woj. podkarpackie,
Andrzeja Dzwonkowskiego z Wałycza, woj. kujawsko – pomorskie
Romana Parata z Gorzejowej, woj. podkarpackie
CZTERY WYRÓŻNIENIA PIERWSZEGO STOPNIA dla:
Marcina Szczepańskiego z Prądówki, woj. wielkopolskie,
Adama Adamka z Lachowic, woj. małopolskie,
Adama Stolarczyka z Sandomierza, woj. świętokrzyskie
Marka Sztuka ze Żmigrodu, woj. dolnośląskie
SZEŚĆ WYRÓŻNIEŃ DRUGIEGO STOPNIA dla:
Kaliny Karolak z Sandomierza, woj. świętokrzyskie,
Ryszarda Skuzy z Kielc, woj. świętokrzyskie,
Grzegorza Krasińskiego z Ustki, woj. pomorskie,
Zbigniewa Szostaka z Płońska, woj. mazowieckie,
Bartłomieja Gazdy z Tuszymy, woj. podkarpackie,
Zdzisława Mejsaka z Kościana, woj. wielkopolskie
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I nagroda
(ex aequo)

4

Piotr
Stefaniak

I nagroda
(ex aequo)

Laszlo
Vajda

ul. Przylasek 2, 96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie, tel. 784-228-862
e-mail: kowalstwo.stefaniak@gmail.com

Fokos u 14 HU 4400 Nyiregyhaza, Węgry
tel. 0036204203637
e-mail: vajdalaszlo78@gmail.com

Jest absolwentem technikum mechanicznego.
Kowalstwem interesuje się od dziecka dlatego
szukając możliwości rozwoju w tym kierunku trafił
na Warsztaty podstaw kowalstwa organizowane
w Łodzi. Poznał na nich kowala, śp. Edwarda Buczka,
którego następnie został uczniem. Dwukrotnie brał
udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kowali
w Wojciechowie jako pomocnik swojego nauczyciela. W tym roku, uznając swoje umiejętności
za wystarczająco dobre, postanowił wziąć udział
w Konkursie Kowalstwa Artystycznego w Wojciechowie, gdzie zdobył nagrodę.

Kowalstwa uczył się w szkole przemysłowej w Debreczynie oraz w warsztacie swojego ojca, który
jest mistrzem tego zawodu. Doświadczenie zawodowe zdobywał również od kowali z Węgier, Austrii
i Japonii. Uczestniczył w wielu kursach, wystawach i festiwalach na całym świecie, m.in. Czechy,
Szwecja, Francja, Polska i Węgry. Posiada tytuł mistrza w zawodzie kowala oraz Artysty Węgierskiej
Sztuki Ludowej. Od 2019 wraz z ojcem prowadzi
szkołę kowalstwa, w której obecnie uczy się zawodu
18 osób. Jest stypendystą Węgierskiej Akademii
Artystów.

5

I nagroda
(ex aequo)

6

Tomasz
Peplinski

II nagroda
(ex aequo)

Jerzy
Kwarciany

Jędrzejewo 37, 86-141 Lniano,
woj. kujawsko – pomorskie
tel. 880 701 268, e-mail: pw.aries@wp.pl
www.kuzniaaries.jcom.pl

Wólka Panieńska 16
22-400 Zamość, woj. lubelskie
tel. 607-230-488, e-mail: kowaljerzy16@onet.pl
www.kowalstwoartystycznezamosc.pl

Kowalstwo traktuje przede wszystkim jako hobby
dające zadowolenie i satysfakcję, a także możliwość
twórczej samorealizacji. Dokłada wszelkich starań,
by wykonywane przez niego przedmioty charakteryzowały się zastosowaniem dawnych technik kowalskich.
Stosując tradycyjne sposoby łączenia i zdobienia
metalu jednocześnie stara się stosować wzornictwo
dopasowane do współczesnych potrzeb, co sprawia,
że jego wyroby są piękne i niepowtarzalne. W swojej
kuźni wykonuje zarówno drobne przedmioty dekoracyjne i użytkowe, jak również elementy architektoniczne, meble, elementy wyposażenia wnętrz
i ogrodów, a także świeczniki i żyrandole.

Mistrz Kowalstwa, członek Stowarzyszenia Kowali
Polskich, od 35 lat prowadzi rodzinną kuźnię,
odziedziczoną po ojcu Janie. Stosując tradycyjne techniki kowalskie, wykonuje balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, schody, ogrodzenia jak
i elementy wystroju wnętrz, a także rekonstrukcje
okuć starych domostw i elementów architektury.
Wielokrotnie nagradzany w konkursach kowalskich.
Do wyjątkowych jego prac należy wykonany w 1999 r.
symboliczny klucz do bram Zamościa, który wręczono papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego
pamiętnej wizyty, a także głownie halabard dla
Gwardii Papieskiej.
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II nagroda
(ex aequo)

Damian
Lassak
Czyszczoń
Gubałówka 197a, 94-500 Zakopane, woj. małoposkie
tel. 787-526-146, e-mail: hatorii@onet.pl

Góral, zarówno z urodzenia jak i z zamiłowania.
Kowalstwem zajmuje się od 15 lat. W swoich pracach
stosuje dawne techniki kowalskie, kując ręcznie
i tworząc projekty indywidualne dla każdego zamawiającego. Najwięcej przyjemności sprawia mu
wykonywanie elementów wystroju wnętrz: lampy,
karnisze, klamki, okucia kominków ale wykonuje
także większe prace takie jak bramy lub ogrodzenia. Okuwa również sanie, wozy i bryczki.
Inspiruje się sztuką ludową Podhala, ale bardzo
lubi wykonywać wyroby w stylu Art Deco i Secesji.
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II nagroda
(ex aequo)

Michał
Mendyk
ul: Słoneczna 29
64-917 Skórka, woj. wielkopolskie
tel. 602 618 574, e-mail: michas.mm@gmail.com
FB Manufaktura Marzeń @manufakturamarzenskorka

Kowal hobbysta, na co dzień leśnik, miłośnik tradycyjnego rzemiosła wiejskiego, pszczelarz. Wykonuje
głównie galanterię kowalską, statuetki, nagrody,
niewielkie formy pamiątkowe łączące ze sobą żelazo
i drewno, a także zestawy kominkowe, wieszaki,
karnisze, uchwyty meblowe, świeczniki czy krzyże.
Wszystkie prace kuje ręcznie, z wykorzystaniem
tradycyjnych technik kowalskich, których doskonalenie uważa za cel nadrzędny podczas tworzenia swoich wyrobów. Proponuje również możliwość
przeprowadzenia pokazów kowalskich na imprezach plenerowych lub w instytucjach oświatowych.
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III nagroda
(ex aequo)
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Kazimierz
Burno

III nagroda
(ex aequo)

Kazimierz
Kudła

ul. Borsucza 57
05 – 807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
tel. 501 154 958, e-mail: quznia1@gmail.com
www.pracowniakoval.pl

Zawada 59, 39-200 Dębica
tel.: 696 449 016, e-mail: fe26@o2.pl

Mistrz kowalstwa artystycznego i członek Stowarzyszenia Kowali Polskich, z pasją zajmuje się
kowalstwem i metaloplastyką tworząc wyroby kute,
stanowiące oryginalne elementy wystroju wnętrza,
otoczenia domu i ogrodu. Jego pracownia oferuje
wysokiej jakości, ręcznie wykuwane balustrady, schody,
bramy, ogrodzenia, meble i wiele innych. Ambicją tej
rodzinnej kuźni jest to, aby każdy projekt zachwycał formą wykonania i detalami oraz wyróżniał się
oryginalnym wzornictwem i trwałością. W jej ofercie
znajdują się dekoracje i ozdoby wykonane zarówno
w stylu nowoczesnym jak i klasycznym.

Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i wkrótce
z rolnika stał się kowalem. Zajmuje się kowalstwem
artystycznym i użytkowym. W swojej kuźni wykonuje
kute meble, elementy oświetleniowe, akcesoria kominkowe, wyroby dekoracyjne oraz ogrodzenia i kraty.
Organizuje też pokazy kucia dla wycieczek szkolnych.
Ze swoimi pracami podróżował po całej Polsce a także
Węgrzech, Słowacji, Rumunii i Ukrainie, zdobywając
liczne nagrody w konkursach kowalskich. Od kilkunastu lat jest instruktorem Ogólnopolskich Warsztatów
Kowalskich w Wojciechowie. Pełni również rolę przewodniczącego komisji podczas egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kowala i zasiada
w Zarządzie Stowarzyszenia Kowali Polskich.

11

III nagroda
(ex aequo)
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Andrzej
Dzwonkowski

III nagroda
(ex aequo)

Roman
Parat

ul. Mączyńskiego 2/1, Wałycz
87 – 200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko – pomorskie
tel. 723 477 708, e-mail: dzwonkowski.andrzej@wp.pl

Gorzejowa 169
39-231 Siedliska-Bogusz
tel. 14 683 36 79, e-mail seiciu1@poczta.onet.pl

Ukończył szkołę techniczno – mechaniczną oraz kursy
spawania oraz cynowania. Zajmuje się naprawą i renowacją zabytkowych motocykli i aut. Z czasem swoje
umiejętności łączenia różnych metali zaczął wykorzystywać do tworzenia ozdobnych przedmiotów
metalowych typu ogrodzenia, bramy, ławki, lampy przy
użyciu gotowych elementów. Ponieważ takie odtwórcze wykorzystywanie półfabrykatów przestało mu wystarczać, w 2020 roku wziął udział w Ogólnopolskich
Warsztatach Kowalskich w Wojciechowie. Jego udział
w konkursie był chęcią pokazania, że „nauka nie poszła
w las”. Obecnie wyposaża swoją kuźnię w sprzęty
i narzędzia. Kuciu poświęca każdą wolną chwilę.

Pracuje w kuźni rodzinnej założonej w 1934 r.
Jako jeden z nielicznych kowali w Polsce specjalizuje się w okuwaniu wozów, bryczek i kół drewnianych. Oferuje pokazy tradycyjnego podkuwania koni
i możliwość zwiedzania własnej galerii. Wykonuje
wyroby kowalstwa artystycznego, podkowy, meble
ogrodowe, elementy oświetleniowe, akcesoria
kominkowe, wyroby dekoracyjne, ogrodzenia, kraty.
Uczestniczy w konkursach kowalskich w kraju i za
granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Kowali Polskich.
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WYRÓŻNIENIE
1 stopnia

Marcin
Szczepański
Prądówka 3, 64-361 Miedzichowo
Woj. wielkopolskie, tel. 504-826-920
e-mail: leonzlasu@tlen.pl

Zawodowo pracuje jako technolog drewna w fabryce mebli. Kowalstwem zainteresował się kilka
lat temu, a swoją przygodę z tym zawodem rozpoczął od kupienia starego kowadła i kilku narzędzi.
Po zaadaptowaniu pomieszczenia gospodarczego
na kuźnię własnoręcznie wykuł większość potrzebnych do pracy narzędzi. Każda wolna chwila
spędzona w kuźni jest dla niego najlepszą formą
relaksu, dającą możliwość realizacji własnych projektów. Produkuje między innymi kleszcze, młotki
i inne narzędzia kowalskie. Chętnie kuje również
przedmioty artystyczne i użytkowe – szyldy,
wieszaki, stołki barowe, świeczniki oraz noże.
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WYRÓŻNIENIE
1 stopnia

Adam
Adamek
Lachowice 173
34-232 Lachowice, woj. małopolskie
tel. 507 336 352, e-mail:kuznialachowice@interia.pl
www.kuznialachowice.weebly.com

Absolwent Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich
w Wojciechowie. W swojej kuźni wytwarza bibeloty,
statuetki jak również meble, elementy wyposażenia
wnętrz, bramy, balustrady, kraty i inne wyroby.
W pracy korzysta z tradycyjnych technik kowalskich,
nie stroniąc jednak od nowoczesnych rozwiązań,
a także pracy z innymi materiałami jak drewno,
kamień, żywice. Posiada również umiejętności
w zakresie renowacji mebli oraz snycerki. Wraz z żoną
prowadzi gospodarstwo agroturystyczne pięknie
położone w Beskidach tuż obok Babiej Góry.
W ofercie gospodarstwa są warsztaty kowalskie
i snycerskie z noclegami oraz z wyżywieniem,
a także wyjazdowe szkolenia lub pokazy.
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WYRÓŻNIENIE
1 stopnia
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Adam
Stolarczyk

WYRÓŻNIENIE
2 stopnia

Zdzisław
Mejsak

ul. Warzywna 16,
27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
tel. 661 506 529, e-mail: kuznia.adam.kalina@gmail.com

ul. Bączkowskiego 3a/3
64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
tel. 509 027 984, e-mail: mejsakzdzislaw@interia.eu

Kowal artysta, chętnie zajmujący się również kowalstwem użytkowym. Naukę zawodu rozpoczął jako
uczestnik Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich
w Wojciechowie. Posiada dyplom mistrzowski, jest
także członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych
i Stowarzyszenia Kowali Polskich. Jego specjalność
to elementy dekoracyjne, okucia mebli, dłuta snycerskie, metaloplastyka a także regeneracja części
maszyn rolniczych. Z sukcesami uczestniczy w różnorodnych imprezach związanych z kowalstwem.
Jego celem jest podtrzymywanie kowalstwa w miarę
możliwości w tradycyjnym stylu i dawanie przykładu,
iż metal mimo że zimny, potrafi wprowadzić do domu
ciepło i odrobinę (a nawet więcej) sztuki.

Kowalstwem zawodowo zajmuje się od 2002 r.
Członek Stowarzyszenia Kowali Polskich. Bierze udział
w licznych ogólnopolskich konkursach i wystawach
kowalskich. W jego ofercie znajdują się wyroby
kowalstwa artystycznego nawiązujące do stylu
barokowego, stosowane w okuciach pałaców.
Specjalizuje się w kuciu elementów wyposażenia
wnętrz, a także akcesoriów do ogrodu. Kuje głównie
kraty ozdobne, bramy, poręcze i kwietniki. Interesuje się również kowalstwem nowoczesnym. Świadczy
także usługi kowalskie takie jak odkuwanie lemieszy,
siekier, narzędzi budowlanych i drobnych detali
dla producentów mebli.
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WYRÓŻNIENIE
2 stopnia
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Kalina
Karolak

WYRÓŻNIENIE
2 stopnia

Ryszard
Skuza

ul. Warzywna 16,
27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
tel. 884-308-408, e-mail: kalina.karolak@gmail.com

ul. Chodkiewicza 82, 25-139 Kielce
tel. kom. 603 410 770, e-mail: kowal@rskowal.eu
www.rskowal.eu

Absolwentka Liceum Plastycznego w Rzeszowie
o specjalizacji Metaloplastyka oraz Ogólnopolskich
Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie. Wraz z mężem
prowadzi Kuźnię Adama i Kaliny w Sandomierzu,
gdzie pełni rolę pomocnika kowala, projektanta,
fotografa i koordynatora. Specjalizuje się w wykonywaniu płaskorzeźb w blasze miedzianej
techniką repusowania. Dzięki dużej wrażliwości
oraz poczuciu piękna, tworzy prace o wysokich
walorach artystycznych. Spod jej repuserskiego
młotka wychodzą m.in. obrazy, wieka na skrzynie,
biżuteria, patery.

Utytułowany kowal – artysta z licznymi sukcesami
w tej dziedzinie. Twórca ludowy i członek Stowarzyszenia Kowali Polskich. Jego prace znajdują się
w muzeach m.in. w Wojciechowie, Szydłowie, Wsi
Kieleckiej oraz we własnej galerii. Specjalizuje się
w wykonywaniu zleceń indywidualnych, do których
dokłada serce, umiejętności i wyobraźnię. Jego domeną
są produkty do wystroju wnętrz. Wszystkie prace
wykonuje ręcznie z zachowaniem tradycyjnych metod
kowalskich. Na swoim koncie ma wiele nietypowych
realizacji, w których wiernie naśladuje naturę. W ofercie
ma pokazy kowalskie umożliwiające poznanie sztuki
tworzenia przedmiotów z metalu podczas imprez
plenerowych i edukacyjnych.
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WYRÓŻNIENIE
2 stopnia
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Grzegorz
Krasiński

WYRÓŻNIENIE
2 stopnia

Zbigniew
Szostak

ul. Legionów 8/9,
76-270 Ustka, woj. pomorskie
tel. 504 624 318, e-mail: grzegorz.krasinski@wp.pl

Szerominek, ul. Środkowa 3
09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
Tel. 501 452 789, e-mail: zbigniewszostak1948@wp.pl

Pasjonat kowalstwa, założyciel i prezes Stowarzyszenia Forum Kowalskie. Swoją pracownię prowadzi w Usteckim Porcie. Zajmuje się przede wszystkim małymi formami, ale nie ucieka od większych
realizacji. W swojej pracy stara się łączyć różne
techniki, zarówno nowoczesne jak i tradycyjne –
wykonuje rekonstrukcje i naprawy historycznych
artefaktów, nowoczesne meble i oświetlenie.
Jego pasją jest łączenie stali i szkła polegające
na wtapianiu go w odkute formy. Eksperymentuje
również z biżuterią.

Absolwent Technikum Mechanizacji. Kowalstwem
zajmuje się od 1992 r. Ma na swoim koncie nagrodę
Złoty Pomysł „złotej rączki”. Wykonuje świeczniki,
żyrandole, klamki, balustrady, ogrodzenia, łańcuchy ozdobne, krzyże, dzwonnice, a także zamknięcia
do bram i krat. Sprosta każdemu, nawet bardzo
nietypowemu zamówieniu. Członek Stowarzyszenia
Kowali Polskich, Laureat statuetki Złotego Kłosa za
całokształt twórczości w kowalstwie artystycznym
w plebiscycie „Człowiek z Pasją”.
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WYRÓŻNIENIE
2 stopnia

Bartłomiej
Gazda

WYRÓŻNIENIE
1 stopnia

Tuszyma 478, 39-321 Tuszyma
tel.: 661 189 167, e-mail: bartekgazda@wp.pl

Absolwent historii na Uniwersytecie Rzeszowskim,
oraz studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz
obiektów sakralnych na Politechnice Krakowskiej
i Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od 2006 r.
prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą
„Dawne Rzemiosło”, specjalizując się w odtwarzaniu, rekonstrukcji i konserwacji okuć historycznych. W swojej ofercie posiada: zawiasy, klamki,
szyldy, kraty, lampy, śruby, gwoździe i inne wyroby
użytkowe. Wykonuje też okucia do różnego rodzaju
tablic, pomników i krzyży. Poza kowalstwem zajmuje się kamieniarstwem i snycerstwem. W swoich
pracach ze stalą chętnie łączy kamień i drewno.
Prowadzi również pokazy i warsztaty kowalskie.
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Marek
Sztuk
ul. Słowackiego 12/2
55-140 Żmigród
woj. dolnośląskie
tel. 605-049-652
e-mail: slu.ms@wp.pl

Imprezy Kowalskie
w Wojciechowie
Wojciechów od 1984 jest gospodarzem OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ,
TARGÓW i WARSZTATÓW KOWALSKICH. Od blisko 30 lat wydarzenia te
organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, nieustannie wzbogacając ich formułę o nowe przedsięwzięcia mające na celu zachowanie
i rozwój polskiego kowalstwa ludowego i artystycznego. Imprezy są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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z wiedzy i doświadczenia najlepszych mistrzów
tego zawodu, opanowują techniki kucia i zdobienia metalu oraz wykonywania narzędzi kowalskich.
Zdobywają też wiedzę teoretyczną z historii zawodu, obróbki metali, marketingu i projektowania
wyrobów. Impreza została nagrodzona „Ludowym
Oskarem” za wkład w ratowanie ginącego zawodu.

O G Ó L N O P O L S K I E S P O T K A N I A K O WA L I
– to trzydniowa impreza, podczas której każdego
roku spotyka się kilkudziesięciu kowali z Polski
i z zagranicy. Mistrzowie wraz z pomocnikami biorą
udział w konkursach kowalstwa artystycznego, pokazach i wykładach tematycznych. Prace konkursowe
wykonywane są z zastosowaniem tradycyjnych technik
kowalskich i zdobnictwa regionalnego. Imprezy urozmaica kiermasz sztuki ludowej, występy zespołów
artystycznych oraz wystawa wyrobów kowalskich.
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O G Ó L N O P O L S K I E WA R S Z TA T Y K O WA L S K I E
– to jedyna w Polsce „szkoła kowalstwa”, skupiająca się przede wszystkim na nauce praktycznej.
Od 1995 r. uczestniczyło w niej ponad 400 osób
z całej Polski i zza granicy. Młodzi adepci korzystając

OGÓLNOPOLSKIE TARGI SZTUKI KOWALSKIEJ
– impreza promocyjna, w której biorą udział mistrzowie kowalstwa z różnych regionów Polski oraz
z krajów ościennych. Kowale na specjalnie zorganizowanych stoiskach prezentują i sprzedają swoje
wyroby. Targom towarzyszy konkurs kucia artystycznego, podczas którego kowale wykonują prace,
które w jak najlepszym stopniu mają zaprezentować potencjalnemu klientowi ich umiejętności.

Muzeum Kowalstwa

Tomasz Gomoła,
Lublin, 1998 r.

Stanisław Wozowicz
Niedźwiada, 2009 r.

Rajmund Turek
Chocianowice, 1994 r.

Jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa zajmuje najwyższą kondygnację Wieży
Ariańskiej w Wojciechowie. Można w nim zobaczyć w pełni wyposażoną starą
kuźnię z paleniskiem, kowadłem i miechem kowalskim, a także metalowe wyroby użytkowe. W ciągu blisko 30 lat działalności, Muzeum zgromadziło niezwykle
ciekawe kolekcje kutych wyrobów artystycznych, m.in. krat, krzyży, wieszaków,
świeczników, lamp, żyrandoli. Oprócz przedmiotów typowych dla kowalstwa
użytkowego znajdują się tu również eksponaty niezwykłe: żelazny pas cnoty,
repliki broni średniowiecznej, kute akwarium, zegar słoneczny i wiele innych
ciekawych prac. Są to dzieła wykonywane przez kowali polskich, węgierskich
i białoruskich głównie podczas Ogólnopolskich Imprez Kowalskich.
W Muzeum goście mogą zagrać marsza kowalskiego na kowadle, zaostrzyć
siekierę na ręcznej szlifierce, posłuchać opowieści o pracy kowala i dowiedzieć się dlaczego podkowa przynosi szczęście. Dla grup dziecięcych i młodzieżowych organizowane są zajęcia warsztatowe „Podkowa z masy solnej”.
Plac przy Wieży Ariańskiej to doskonałe miejsce na ognisko, gry lub zabawy.

Pielęgnowanie kowalskich tradycji i wieloletnie
działania zmierzające do ochrony tego ginącego
zawodu, przyczyniły się do ugruntowania wizerunku Wojciechowa jako centrum kowalstwa polskiego. Imprezy zmieniły wizerunek miejscowości,
przyczyniły się do jej rozwoju i stały się znaczącym
działaniem promocyjnym.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
w imprezach prosimy o kontakt z organizatorem
– Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie.
www.gokwojciechów
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Aleja
Zasłużonych Kowali
STOWARZYSZENIE KOWALI POLSKICH
Zrzesza kilkudziesięciu najlepszych kowali
z całej Polski kultywujących tradycyjne
techniki kucia i zdobienia metalu.
Wojciechów 9, 24 – 204 Wojciechów
tel. (081) 517 72 10, 517 76 22
e–mail: kowale@kowale.com.pl
www.kowale.com.pl

To kolejna atrakcja turystyczna, która została
utworzona w oparciu o tradycje kowalskie pielęgnowane w Wojciechowie od 35 lat. Nie bez
przyczyny Gmina Wojciechów zyskała miano
„stolicy kowalstwa”. Przez te wszystkie lata,
podczas organizowanych imprez gościliśmy
mistrzów kowalstwa, uczestników warsztatów,
wykładowców, etnografów, miłośników tego
zawodu, osób bezpośrednio związanych ze
sztuką kowalską.
Kolejne edycje Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich, organizowane Ogólnopolskie Spotkania Kowali, Ogólnopolskie Targi
Sztuki Kowalskiej, jedyne w Polsce Muzeum
Kowalstwa z bogatą galerią prac kowalskich
świadczą o przepięknej tradycji jaką udało się
zachować w Wojciechowie. A to dzięki mistrzom kowalstwa.
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Poprzez stworzenie Alei Zasłużonych Kowali
chcieliśmy oddać hołd wszystkim kowalom
oraz miłośnikom tego zawodu, którzy przyczynili się do ochrony i zachowania kowalstwa
polskiego w latach 80 i 90 – tych. Angażowali się
w organizację pierwszych imprez, warsztatów

kowalskich czy współtworzyli Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.
Uhonorowani kowale uczyli, pomagali, często
rozwiewali wątpliwości organizatorów, którzy
wspominają ich jako wielkich nauczycieli
i doradców. Odegrali ogromną rolę w przygotowaniu programu kształcenia młodych ludzi.
Byli uczestnikami pierwszych Ogólnopolskich
Konkursów Kowalstwa Ludowego i Artystycznego organizowanych w Wojciechowie, zdobywcami wielu nagród i wyróżnień.
Aleja Zasłużonych Kowali powstała w ramach
realizowanego projektu pn.: „Modernizacja
i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży
Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie – wraz z zagospodarowaniem terenu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

AGNIESZKA GĄSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W WOJCIECHOWIE
Wojciechów 9, 24-204 Wojciechów
tel/fax: 517 72 10; 81 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl
www.gokwojciechow.pl
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