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Przebieg zatrudnienia 

 

Od  do  a sta o isku i struktora  Pra o i For  )łot i z h w Katedrze 

Biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru A“P i . Wł. “trze ińskiego  Łodzi. 
 

Od 2006 do 2009 na stanowisku as ste ta  Pra o i For  )łot i z h  Katedrze Biżuterii 
na Wydziale Tkaniny i Ubioru A“P i . Wł. “trze ińskiego  

 Łodzi. 
 

Od 2009 do chwili obecnej na stanowisku adiunkta w Pra o i For  )łot i z h w Katedrze 

Biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru A“P i . Wł. “trze ińskiego  
 Łodzi. 
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 Łodzi 

 

Od 2007 roku pro adzę także zajęcia z projekto a ia iżuterii a “tudia h Niesta jo ar h 
I-go i II-go Stopnia a W dziale Tka i  i U ioru A“P i . Wł. “trze ińskiego  Łodzi.  
 

Od  roku pro adzę zaję ia z projekto a ia iżuterii na Studiach Podyplomowych na 

Wydziale Tkaniny i Ubioru A“P i . Wł. “trze ińskiego  Łodzi w ramach kierunku 

Projektowanie Ubioru.  
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Po iższ  autoreferat jest odzwierciedleniem dążeń art st z h, które adają se s oje u 
ż iu. Podej uję je nieustannie odkąd skoń z ła  łódzką Akade ię “ztuk Pięk h.  
 
 

Na wstępie. 
 
Zawsze, odkąd pa ięta , fas o ał mnie obraz Paula Gauguina zat tuło a  „“kąd 
prz hodzi ? Ki  jesteś ? Dokąd z ierza ?  Dzieło peł e jest s oli, a iązuje do 
po hodze ia zło ieka opisa ego  i lij ej Księdze ‘odzaju. Tematyka obrazu od ołuje się 
do se su ist ie ia zło ieka, ukazuje etap  jego ż ia, podkreśla jątko ość rodzaju 
ludzkiego iejako ukoro o a ie oskiego st orze ia, grzesz ej istot ,  po tarzają  się 

klu ż ia, którą zeka ieu hro  ko ie , ś ierć. O raz jest pełe  taje i zoś i, 
sa ot oś i, jest  i  ró ież oś iejas ego, t  sa  i tr gują ego, umiejscawia nas  

 ie z ie tr ają ej przestrze i, asz  ś ie ie, zie ski  ś ie ie, któr  jest aleńką 
zęś ią sze hś iata. )ape e dlatego o raz te  zai tereso ał mnie tak bardzo.  

W pe  se sie ukieru ko ał oje postrzega ie ś iata, z ró ił u agę a złożo ość 
ż ia.  
Moje zai tereso a ia os lują okół kilku płasz z z  dot zą h jed ostki ludzkiej, ale 
także ogółu społe z oś i. “plot pe h darzeń spo odo ał, że apotkała  a s ojej 
drodze ciekawych ludzi –ar heologó , którz  arli pł  a oją o e ą t ór zość. 
)a zęła  i tereso ać się także a tropologią i roz oje  zło ieka. W ostat i  zasie 

ardzo ie to po hło ęło.  
W łodoś i i tereso ało ie także alarst o. Ch iała  zająć się tą dziedzi ą sztuki, lecz 

ędą  na trzecim roku studiów w ASP i  Wł. “trze ińskiego  Łodzi skr stalizo ał  się oje 
zai tereso a ia, zafas o ał  ie te h ologie złot i ze i tradycyjna obróbka metalu. 
)a zęła  zaj o ać się iżuterią. Od tego o e tu do h ili obecnej jeste  z tą dziedzi ą 
sztuki nieprzerwanie z iąza a. W  roku podjęła  pra ę  a ierz stej u zel i. Pra ują  

 Katedrze Biżuterii a  zasz z t ko t uo ać to, o rozpo zęła iegd ś pa i Le a 
Kowalewicz-Weg er. B ła o a założ ielką Pracowni Projektowania Biżuterii  

 łódzkiej PW““P – obecnie ASP.1 Art stka ależała do ko iet, które stał  a zele 
awangardy  Łodzi. Wraz ze s oi  ęże , “tefa e  Weg ere  oraz ajsł iejszą parą 
łódzkiej s e  art st z ej, Katarz ą Ko ro i Wład sła e  “trze iński  ieśli 

iez ier ie aż  kład do sztuki o o zes ej oraz ideologii art st z ej. Ko ale i z  
 s ojej działal oś i pedagogi z ej dąż ła do i d idual oś i t ór zej s oi h stude tó . 

Od h ili po sta ia pra o i, teorie dosko ałego zor i t a, które ikał  z założeń  
i ideologii Wład sła a “trze ińskiego2 ł  istotą jej au za ia. 
Kied  ła  jesz ze stude tką, spe jaliza ję oż a ło rać dopiero od trzeciego roku 
studiów. Wtedy w rała  projekto a ie iżuterii. Moimi nauczycielami z zakresu 
projektowania byli pan profesor Andrzej Szadkowski oraz pan profesor Andrzej Boss. 
Te h ologi z h zagad ień ucz ła  się pod kieru kie  panów: doktora Jarosła a Kol a 
oraz pa a Witolda “k arskiego. O e ie a  zasz z t pra o ać  t  iez ier ie iłym 
gronie pedagogów.  
 

                                                 
1
 Początkowo w 1959 roku powstała Pracownia Drobnych Form – później przekształciła się w Pracownię 

Projektowania Biżuterii. 
2
 Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, w znaczącym stopniu wpłynął na młodą artystkę, rozwijając w niej 

zdolno ć abstrakcyjnego my lenia. 
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„Czło iek to tylko trz i a …  ale trz i a ślą a. 3 Jest fas ują  zaró o, jako element 
ś iata prz rod , ale i jako t  s ojej złożo oś i. W stępuje a )ie i i t lko tutaj – na 
razie.  
W śli e olu ji dar i o skiej ele  jest sa  zło iek. Nato iast e olu jo iz   Bergsona 
zakładał ielokieru ko oś i roz oju, a t  sa  sugero ał ez elo ość. Ta 

iejed oz a z ość  postrzega iu istot  ludzkiej dała się iez ier ie i teresują a, 
dlatego posta o iła  u z ić złowieka obiektem moich inspiracji oraz poszuki ań 
t ór z h. “ięgają  do roku , kied  to o ro iła  pra ę dyplomo ą zrealizo a ą  

 Pra o i Biżuterii pro adzo ej przez profesora A drzeja “zadko skiego, ogę 
st ierdzić, że - ted  jesz ze ieś iado ie - w pewnym sensie moje zainteresowania 
dot z ł  aszego zło ie zeńst a, a dokład iej t oró  ludzkiej śli i te h iki. W pra  
magisterskiej i spiro ała  się asz a i, urządze ia i, które st orz ł zło iek. “tał  się 
o e zęś ią oi h pra , gd ż do st orze ia iżuterii korz st ała  iepotrze e już 
ele e t , z isz zo e zęś i asz . To ł pro es tak z a ego up-cyklingu, który nakreślił 
ra  ojej ałej agisterskiej kolek ji iżuterii. Kilka lat po uz ska iu t tułu agistra dalej 
działała   t  ur ie t ór z  t orzą  iżuterię. Po zęś i ko t ua ją tego założe ia 

ła pra a doktorska „Aspekt  pięk a , która w sensie zarówno konceptualnym jak  
i for al  rozszerz ła oją izję tego projektu. 
 
 
 
 
Opis dzieła ha ilita yj ego – projektu pt. Geo- ię ie. 
 
Kolekcja pt. „Geo- ię ie  to kl pra  iżuter j h po stał h  lata h -2016. 
U puklają się  iej oje prze śle ia dot zą e for  przed iotu, a także fascynacje. 
Zbiór obiektów, nad którymi pra o ała  przez te ostatnie kilka lat, w pewnym sensie 

a iązuje do kolekcji magisterskiej oraz doktorskiej. Poruszam problem - z  też zagad ie ie 
- wytworów zło ieka, le z sięgają  z a z ie odleglejsz h zasó , kied  to ie ist iał  
jesz ze żad e asz  i urządze ia, po ijają  fakt, że ted  zło iek zdo ał iedzę  

 każdej dziedzi ie ż ia, iez ęd ą do jego przetrwania. Mowa tu o czasach 
prahistor z h, a dokład iej rze z uj ują , o epo e ka ie ia, która  s ojej złożo oś i 
zai spiro ała ie do t ór z h poszuki ań. Czas , kied  to zło iek sta ał się aj ardziej 
roz i ięt  i i telige t  orga iz e  a zie i stał  się „tere e  oi h poszuki ań 
twórczych. Pierwsze kamienne arzędzia - rylce, skrobacze, pięś iaki, grot  krze ie e, ł  
i spira ją do st orze ia ojej o e ej kolek ji iżuterii.  
Na sta ie  Galerii “ztuki Współ zes ej e Wło ła ku preze to ała  ałą kolek ję 
pra , z jątkie  fil u pt. „Dokąd idziesz Ada ie . Wer isaż sta  zakoń zo  ł tz . 

ie zore  autorski . Cieka  i zaró o ardzo ił  doś iad ze ie  ł  
spostrzeże ia i od zu ia ludzi, którz  prz szli ted  a er isaż sta  i z któr i iała  
prz je ość poroz a iać. 
 
Seria pra  i spiro a a pięś iakie , to z iór for  – o iektó  iżuter j h, które po stał  

 iku ojej fas a ji t  pier ot  arzędzie . Jak sa a az a podpo iada, 
pięś iak ł ka ie ie  iesz zą  się  dło i ludzkiej, ądź też do rze  
                                                 
3
 [fr. un roseau pensant] – My li 6, 347 Pascalsaś Słownik symboli - Władysław Kopaliński. Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1990 
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 iej leżą . Moja analiza plastyczna  t  zakresie, dopro adziła ie do tego, że   
t orz ć przed iot o z liżo h alora h. O z iś ie prada a uż tko ość t h 

przed iotó  ie hodzi  real ą rze z istość, jest s oli z  a iąza ie  do 
sa ego pięś iaka, a także poszuki a ie  ieka ej for  plast z ej, którą oż a  
z po odze ie  osić  dło i a oże ie t lko?  jako amulet- iżuterię. I tutaj poja ia się 
p ta ie o gra i e  iżuterii, z  jest to jesz ze iżuteria, z  o iekt iżuter j ? To od as 
zależ  jak defi iuje  iżuterię, gdzie ją u iejs a ia , o ią a ifestuje .  
Cała kolek ja po stała  iku a aliz for al h ka ie h przed iotó . Jest o a także 
daleko przetworzonym procesem, w wyniku którego po stało kilka aś ie obiektów. Tak jak 
obrabiany kamień – pięś iak – po stał z kilku, kilku astu lu  też kilkudziesię iu odłupa h 
płasz z z  ele e tó  - odłupkó , tak oje o iekt  po stał  z kilku, kilku astu, 
kilkudziesię iu ele e tó , ale o zgeo etr zo a ej for ie.  
Jednym z pierwszych gatunków praludzi, którz  uż ali pięś iakó , jest a pe o ho o 
ha ilis. Ist ieją do od  auko e pot ierdzają e, że już tz . for  ho i idó  – formy 
zło iekopodo e – potrafił  o ra iać ka ień za po o ą odłup a ia. „Nie ulega jednak 
ątpli oś i, że zło iek za i  przeszedł do ro u t ardsz h arzędzi z ka ie ia, 
ajpier  usiał przejść przez stadiu  uż tko a ia z kł h, ieo ro io h ka ie i. 4  

Prahistor z ą roń, która jest jed  z te ató  ojego referat, ależ  zak alifiko ać do 
kultur  aterial ej zło ieka. Choć iekied  kra za o a do działu, jaki  określa  kulturą 
społe z ą, z li orga iza ji społe z ej. “ oje zasad e iejs e od ajduje także  sferze 
wierzeniowej, gdzie uż a o jej do eló  r tual h. 
Br ł  pr it h arządzi ał  przeróż e, po zą sz  od ajprostsz h, surowych, 

rę z „ ieo ro io h  prz padko o z alezio h ka ie i, po ko kret ie 
„zaa a so a e   s ojej strukturze, w ten sposób przystosowane do róż h fu k ji.  
W ojej o e ie aj ieka sze z i h są pięś iaki i grot  strzał, dlatego te łaś ie arzędzia 
stał  się dla mnie przyczynkiem do stworzenia iżuterii. Zachwyt pier ot  oręże  
zai spiro ał ie do podję ia i zdefi io a ia kolek ji a iązują ej do pr it h form. 
W te  sposó  po stała seria a uletó  – o iektó  iżuter j h, które ko ała  etodą 
odle u,  po zątko ej fazie kształto a ia r ł  posłuż ła  się alsą odelarską. Tak 
spreparo a  o iekt został u iesz zo   kokili odlewniczej, zalany gipsem i wypalony. 
Metoda ko a ia odle ó  jest podo a do etod  a osk tra o , z tą róż i ą, że 
za iast osku ła alsa. O iekt ł t orzo  z kilkudziesię iu ał h ka ałe zkó  als , 
które iał  geometryczne formy tj. trapezy, trójkąt , rzadziej prostokąt . T orze ie r ł  

ło ozol e, ałe płasz z z  a iązują do negatywów odłupkó  pier ot h 
pięś iakó . Tak po stałe o iekt -a ulet  posiadają kształt geometryczny. Na iązują one 
także s oi  kształte  do spół zes ej architektury, z  też do sztuki geo etr z ej, 
malarstwa abstrakcyjnego, które ró ież są  kręgu oi h zai tereso ań. Może  pe  
sensie zaintereso a ia te „ kradł  się  prahistor z ą przestrzeń , ale głó ą i spira ją 
do i h po sta ia ł jed ak aspekt pierwotny.  
Pro es odle i z  ł dość sko pliko a . W ko a ie serii a uletó  ło eksper e te  

ateriało o-te h ologi z . W kręgu oi h adań ła ożli ość przełoże ia aterii 
balsy na aterię metalu. Te h ologi z ie okazało się to ożli e, le z prz gotowanie takich 

odeli agało spe jal ego spreparo a ia, uszt ie ia, peł ie ia prze ężeń a 
st ku posz zegól h płasz z z . Poja iła się ko ie z ość zastoso a ia kilku le ó  
odlewniczych, a  ś ia ki ałego korpusu zostały peł io e metalem. Koniecz e ło także 
powolne wystudzanie kokili odlewniczej, bez szoku ter i z ego studze ia odą , 
                                                 
4
 Początki kultury ludzkiej w Europie. Konrad Jażdżewski. Wiedza Powszechna 1948 rok 
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stosowanego zazwyczaj do pozbycia się gipsu z formy odlewniczej, który to w pierwszych 
próbach odlewniczych po odo ał pęka ie korpusó  o iektó . Prz  użyciu tej technologii 
w ko ała   obiektów-amuletów z rązu oraz jeden znacznie mniejszy -zminiaturyzowana 

ersja pięś iaka - która otrz ała t po ą for ę iżuter j ą - stała się wsu ką a kieszeń, 
z li for ą rosz . Po stała o a ze sre ra pró a . W procesie powstawania amuletów 

zależało i a ieka ej fakturze. W te  sposó  h iała  a iązać do orga i z ego 
harakteru ka ie i, dokład iej krze ie ia, któr  harakter zuje się rakie  perfek j oś i, 

licznymi zanieczyszczeniami, nieidealnymi strukturami po ierz h i odłupa ej.  
 
„Geo- ię ie  - tak zat tuło ała  kl oi h sta , poza jed ą, pier szą z tej te at ki, 
preze tują ą oje dokonania inspirowane kulturami prahistor z i. Nosiła o a t tuł „‘ed 
arro  i ła preze to a a pod zas Festi alu “‘EB‘O  Leg i  . T tuł Geo- ię ie 
od osi się przede sz stki  do te h ologii, którą się tutaj posłuż ła  i do for  
geometrycznych, które  jej iku po stał . “ło o ię ie  uż ła  też  t tule 

ieprz padko o. Moż a po iedzieć, że jed ą z pier sz h realiza ji  ałej kolek ji ła 
pra a zat tuło a a „Blood  e kla e , z którą zak alifiko ała  się do stawy 
pokonkursowej podczas legnickiego Festiwalu SREBRO 2015, gdzie tegorocznym tematem 
ko kursu ł  „Gra i e . Pra a składała się z d ó h ele e tó , o iektu, któr  ł 
frag e te  tz . tulipa a  z utelki szkla ej, któr  po ieliła   sre rze te h ologia 
odle i za , oraz fil u ałość  doku e ta ji a CD . Nieprz padko  ło też do ra ie 
o ego tulipa a , zależało i a t , a  iał o  kształt z liżo  do kształtu grota 
krze ie ego. Fil  „Blood  e kla e  jest i spiro a  r tuałe , od osi się także do 

ierzeń religij h, kultu, pier ot h za ho ań, o rzędó . )realizo ała  go  
 te h ologii poklatko ej. Fil  „Blood  e kla e  jest pró ą prze iesie ia (pokazania) 

e o ji to arz szą h pod zas przeróż h r tuałó . Na iązuje do dziki h, pier ot h 
i st któ , utożsa ia as – zło ieka spół zes ego – z naszym praprzodkiem. Krew, 

korz sta a  fil ie, jest łą z ikie  iędz  praludź i a a i. Jest aspektem 
s oli z , ale także iologi z . Jest t , o as defi iuje, jako ludzi. Posiada o a 
potęż  ładu ek e o jo al , jest klu ze , ediu , historią, ale także  t  prz padku  
posiada pe e alor  plast z e. Tak jak o hra i i e pig e t  służ ł  kied ś do 
prz ozda ia ia iała, z  też do alo a ia a ś ia a h jaskiń, tak też krew w moim filmie 
speł ia rolę ozdoby  – staje się kr a  asz j ikie . Fil  oż a ująć ró ież  ra a h 
sztuki od pai ti g. ‘ealizo ała  go  zasie, kied  za aszą s hod ią gra i ą tr ała 
kr a a re olu ja a Ukrai ie. To sz stko złoż ło się a po sta ie fil u. Tr a o  ie alże 

 i ut , ale  sek e ji zapętle ia tr a dosło ie  ieskoń zo ość – tak jak ludzkie 
ż ie – sek e ja aszego ż ia i ś ier i.  
Praca prezentowana ła na wystawach z cyklu Geo- ię ie - A“P  Łodzi, Galeria “ztuki 
Współ zes ej e Wło ła ku, oraz a sta a h z klu „Gra i e  zorga izo a ch przez 
Galerię “ztuki  Leg i : Gra i e – Międz arodo  Ko kurs “ztuki )łot i zej  Leg i  – 
maj 2015; Targi Jubinale, Kraków - czerwiec 2015; Galeria Yes w Poznaniu - rzesień ; 
Targi )łoto, “re ro, Czas  Warsza ie - paździer ik ; Targi JOYA  Bar elo ie, Hiszpa ia 
– paździer ik ; Galeria Ot arta  “a do ierzu – grudzień /st zeń 016; Targi 
Inhorgenta w Monachium, Niemcy – lut  ; Targi Gdańskie „A erif – marzec 2016. 
 
W pierwszym etapie tworzenia obiektów-pięś iakó  ło doda a ie , kształto a ie for  
poprzez uż ie star zają ej iloś i ele e tó  do jej za k ię ia , czyli skoń ze ia.  
W wyniku prze śleń oraz s tez  for , jaką zastoso ała   o iekta h, oi h 
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etalo h pięś iaka h  po stała kolejna seria  geo etr z h, dość zd a izo a h 
pierś ie i,  t  d ó h kastetó . Kastet, jako for a iżuterii,  ojej t ór zoś i poja iał 
się już kilka raz . Pier sz  tego t pu o iekt, któr  ko ała   roku , ł zęś ią ojej 
kolek ji doktorskiej zdję ie pra   doku e ta ji CD . Póź iej jesz ze kilkukrot ie 
podej o ała  pró  zdefi io a ia ojej izji od oś ie for  tej ozdoby. O z iś ie 
zależało i t lko i łą z ie a for ie a nie na funkcji przedmiotu, zazwyczaj służą ej jako 

arzędzie do alki, ć oże do o ro . Fu k ja kastetu jest dość taje i za. Wra ają  
jed ak do pierś ie i, ko ała  je ró ież ze sre ra pró  , tą sa ą te h ologią, którą 
uż ła  do t orze ia etalo h pięś iakó . Tak jak spo iała , podjęła  tutaj 
pewien proces syntezy formalnej, rozdzielenia, stworzenia wycinka  z  frag e tu r ł  
pięś iaka , pewnej linii, z nadaniem jej tym samym fu k ji uż tko ej – po stał  pierś ie ie. 

Kastet  są uzupeł ie ie  zesta u pierś ie i, sta o ią, tak sa o jak o e, zapis fragmentu 
r ł  pięś iaka wykonanego z rązu.  

Kolej  etape  ojego eksper e to a ia z for ą ło st orze ie serii rosz, które 
powstał   efek ie, z  też prz  uż iu a uletó  ko a h z rązu. Każda rosza 
po stało i h  sztuk  sta o i zapis egat o  posz zegól h płasz z z  a uletó - 

pięś iakó . Jest zapise  frag e tu r ł . Na iązuje o a po iekąd do egat ó  
odłupkó , które poja iał  się a pięś iaka h pod zas i h o ró ki. Brosze są aj o szą serią 
pra , którą pla uję dalej roz i ąć. 
 
„Istotą zło ie zeńst a są gra i e, i h usta a ia ie, utrz a ie, ko testo a ie  
i przekra za ie. Niekoń zą ą się grę z i i rozpo zął Bóg, ga iają  ludzi z ‘aju t lko  
za zjedze ie ja łka. Dalej sz stko poto z ło się lote  ł ska i , odzie a egz ste ja, 

oral ość, polit ka, o zajo ość, sztuka, et . 5  
 
Czło iek  s ej złożo oś i jest źródłe  ielu i spira ji. “ta  e ętrz e zło ieka są  

 pe  stop iu t , o deter i uje kieru ek działań ogól h, a przede sz stki  
działań t ór z h. )ate  i  ie dzieje się ez prz z . 
Od zawsze intereso ała ie kultura aterial a zło ieka. Ale od ieda a zai tereso ało 

ie kształto a ie się i telige ji, a także roz ój zło ieka rozu ego a przestrze i 
wieków. „Mierzą  dzieje zło ieka dzieja i zie i i ś iata z ierzę ego, ależ  st ierdzić, że 
zło iek jest istotą poja iają ą się ardzo póź o, z li – stosują  prze oś ię – w ostatnim 

dniu stworzenia. 6 Zgłę iają  tę te at kę za zęła  i tereso ać się ar heologią, auką 
stosu ko o łodą. Jest ona w pewnym sensie reko struk ją przeszłoś i, zape e dlatego 
tak ie po hło ęła.  
A alizują  przedhistoryczne czasy, poja iło się  ojej gło ie dużo p tań i iejas oś i. 
„Wsz stko, jeśli do rze po śleć, daje do śle ia. 7 Dlatego też za ieka io a tą te at ką 
za zęła  a alizo ać pro es dosko ale ia się zło ieka. 
Prędzej z  póź iej przychodzi taki moment w ż iu oże się lę), w którym poja iają się 
pe e refleksje dot zą e ludzkiej egz ste ji. )asta a ia  się ad jej zasad oś ią, ad 
potrze ą ist ie ia, ad ieusta ą potrze ą roz oju, nad sensem to . Postęp  

 roz oju iliza ji, społe z ego spi a ia się a ż , został „zapo zątko a  ieki 

                                                 
5
 Fragment wstęp do katalogu „Granice” Legnicki Festiwal Srebro 2015 (Autor anonimowy). 

6
 Początki kultury ludzkiej w Europie. Konrad Jażdżewski. Wiedza powszechna 1948 rok 

7
 Fryderyk Wilhelm Nietzsche – To rzekł Zaratustra - Mowy Zaratustry - O muchach na targowisku. Państwowy 

Instytut wydawniczy. Warszawa 2003  
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te u. Postęp te h ologi z  ze s oją kul i a ją, a oże  zasadzie z pe  
„prz sta kie  – tego na razie nie wiemy - ma miejsce obecnie.  
Postęp ulti edialny jak rozpędzo a asz a apiera do przodu. Cz  jesteś y sobie  

 sta ie o razić, na jakim etapie rozwoju – jako cywilizacja ludzka - ędzie  za ,  
czy 50 lat? Te h ologie o o zes e zdają się a ierać dopiero prędkoś i. Moż a popaść  
w stan ie ałego zdzi ie ia, kied  o tro hę poja iają się o i ki te h ologi z e, które ie 
są  odległej fazie projekto ej, ale real ie pod ijają ś iato e r ki, co czyni je 
ogól odostęp i.  
XXI iek, zas ,  któr h prz szło a  ż ć, to iek postępu fr za ji, er  ko puterów, 
Internetu, przeróż h aplika ji i irtual ej przestrze i. Prz glądają  się te u u aż ie, 
a alizują  sz stkie ożli oś i, a przede wsz stki  sięgają  do aszej praprzeszłoś i, oż a 

 skupie iu poddać się refleksji, która uś iada ia a , że kied ś nasi przodkowie, 
praludzie, podejmowali trud swojej egzystencji, trud przeż ia. Te  ielki, ozol  siłek 
egzystencjalny oraz intelektualny p h ął i h  pe  kierunku, który dopro adził as do 
czasów obecnych. Jak po iedział Fra e A atole a - W atu ze zło ieka leż  ozsąd e 

śle ie i ielogi z e działa ie. Le z zdaje się, że etodą pró  i łędó  zło iek 
pra o ał i zorga izo ał s ój ś iat, któr  so ie podporządko ał. 

„G. W. Leibniz stawia pytanie – z  ś iat,  któr  ż je  jest dosko ał ? W odpowiedzi 
usł sz , że jest ajlepsz  z ożli h. 8  
)ate  kultura jest ogól  przeja e  ludzki h za ho ań. „“połe z ości ludzkie, wraz ze 
s oi  posaże ie  kulturo , t orzą układ  ższego rzędu. 9  
„Czło iek zrę z  – homo habilis – ł z a zą  og i e  aszej e olu ji. )daje się, 
pot ierdzają to ada ia ar heologi z e, że for  zło iekopodo e, ż ją e a zie i około  

 ilio ó  lat te u, także uż ał  rozu u, ko ał  arzędzia o przeróż ej spe fi e, 
iez ęd e do ich przetrwania.  

Znaleziska z tere u Afr ki s hod iej, a dokład iej z tere u Wą ozu Oldu ai, pot ierdzają 
to prz pusz ze ie. Jak t ierdzą a tropolodz , ą óz te  jest pra dopodo ie kole ką 
ludzkoś i. To sta tąd rozprzestrze ił  się for  zło iekopodo e – w tym homo erektus. 
Traf a oże ć tu sentencja – jak to po iadają - że  do zegoś dojść trze a rusz ć  

 drogę. Zatem „ rusz liś  w tę drogę. 
 
„Ak eptują  teorię e olu ji, zło iek uz ał się za t ór prz rod . Jako aj ardziej 
dosko ał  jej t ór ł o  o aj żej poj o a  jako „sz z t  gór , a jaki przez ilio ,  
a łaś i ie iliard  lat z osiło się ż ie a )ie i. 10  
‘easu ują  te  sposó  śle ia M. “ hroeder spostrzegł, że ó  sz z t- ierz hołek gór  
także ależ  do gór . )ate  zło iek ależał do ś iata z ierząt. O z iś ie  tej 
perspekt ie zło iek ja i się, jako t ór aj ardziej i telige t , jako aj ższe osiąg ię ie 
procesó  za hodzą h ć oże od za sze a ś ie ie. 
Naj aż iejsz  kieru kie  e olu j  zaz a zają  się śród a zel h, ł roz ój 

ózgu. W iągu ałego pro esu e olu ji dopro adził o  do t orze ia gatu ku ludzkiego. 
„ …  t arza ie sferoidó  określa h jako „Pe les ulture  z  też „kultura oldu ańska  

oże  uz ać jako etap stęp , stoją  a pogra i zu działal oś i ludzkiej. 11 

                                                 
8
 Antropocentryzm - Człowiek a sens istnienia- Andrzej L. Zachariasz; wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-

Skłodowskiej 1996 
9
 Ekologia populacji ludzkich - rodowisko człowieka w pradziejach- Jan Strzałko, Janusz Ostoja-Zagórski – 

Wydawnictwo naukowe UAM 
10

 Antropocentryzm - Człowiek a sens istnienia - Andrzej L. Zachariasz; Wydawnictwo Uniwersytety Marii 

Curie-Skłodowskiej 1996 
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 t się  lat po ol ego roz oju u iejęt oś i, t arza ia arzędzi, alki z ota zają  
go ś iate  i aru ka i kli at z i, ż ud ej pra  oraz zdo a ie  iez ęd h 
środkó  do przetr a ia, sz stko to po odo ało zrost ładz u sło h zło ieka  
i porozu ie a ie się o ą art kuło a ą. Dzięki te u łaś ie zrastała jego prze aga ad 
pozostał i z ierzęta i. Pro es opa o a ia t arza ia arzędzi- o ró ki ka ie i tr ał 

ardzo długo. „Najpr it iejsz  t pe  rdze ia, z a   dol  paleoli ie, jest rdzeń 
jed opodsta o  odłupkowy bez zaprawy. 12 )az zaj uderza o o podsta ę ka ie  
tłu zkie   taki sposó , a   pier szej kolej oś i oddzielić gru e odłupki degrosisażo e.  
„W raze  ielkiego postępu  te h i e produk ji półsuro a odłupko ego, któr  
doko uje się  łodszej zęś i dol ego paleolitu, jest poja ie ie się te h iki 
lewaluaskiej. 13 Poja ia się tutaj o , złożo  harakter pra , t ór a za i  prz stąpił 
do zasadniczego celu swojej pracy – ko a ia określo ego arzędzia ka ie ego – usiał 

ajpier  doko ać szeregu i h z oś i pośred i h. „Ten zmorzony charakter procesu 
prz goto a ia środkó  pra  jest kłade  t powo ludzkich stosunków produkcji. 14  
„Czło iek pró uje z aleźć s oje określe ie, s oją defi i ję, a tle s ojego łas ego 
ist ie ia, ądź też drugiego zło ieka z  o e  drugiego zło ieka. 15  
Moja ieka ość ś iata i pra  i  rządzą h, akiero ał  ie  stro ę antropologii. 
Po zątko o za zęła  i tereso ać się roz oje  zło ieka, póź iej zaś jego t ora i -

ro ią pier ot ą, która ła źródłe  oi h i spira ji. Ale ra ają  do roku , kiedy to 
po raz pierwsz  ko ała  kastet - ted  jesz ze h a ieś iado ie oje 
zainteresowania ukieru ko ał  ie  stro ę tego t pu „ozdób- broni  - ł on pra ą, która 

hodziła  skład kolek ji prz goto a ej do obrony doktorskiej i został ko a  ze złota 
oraz asio  iszka lekarskiego. Niejako zapo zątko ał serię kastetó , po o ro ie pra  
doktorskiej ko ała  jesz ze sześć tego t pu pierś ie i.  
 
Każd  z as prze a s oją drogę. Ale jest o a i z  rug ię ie oka w porównaniu  
z drogą, jaką prze ła ludzkość od prada h zasó - epoki kamienia. Choć zdaje się ć 
ona „uła kie  seku d   ot hła i iekó ,  oi  przeko a iu jest też pe  
uła kie  „ kładu   kulturę zło ieka, jako ogółu.  
„Na h ilę tu jeste  i t lko a h ilę, o dalsze przeo zę, a resztę po lę. 16  
 
Na iązują  do długiej drogi zło ieka (zapewne zabrzmi to zabawnie), zrealizo ała  krótki 
fil . Jest o  jed ą z ostat i h oi h pra . “ek e ja fil o a zat tuło a a „Dokąd idziesz 
Ada ie , ko a a została ró ież  tej sa ej te h i e poklatko ej o fil ik „Blood  

e kla e . Fil e  t  h iała  podsu o ać drogę, jaką zło iek prze ł od zara ia 
dziejó  do h ili o e ej. Droga ta dalej tr a, o e ie,  aszej teraź iejszoś i. Fil  został 
zai spiro a  sek e ją ru hu pt. „“ hodzą a po s hoda h  Ed arda Mu rigde a. Dzieło 
sz zegól ie pł ęło a oje postrzega ie rze z istoś i, t , o ie i teresuje, jest 

                                                                                                                                                         
11

 Rodowód człowieka uzupełniony – Wanda Stę licka – Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Warszawa 1964 
12

 Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu. Bolesław Ginter, Janusz K. 

Kozłowski. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1969  
13

 Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu. Bolesław Ginter, Janusz K. 

Kozłowski. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1969  
14

 Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu. Bolesław Ginter, Janusz K. 

Kozłowski. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1969  
15

 Antropocentryzm- Człowiek a sens istnienia- Andrzej L. Zachariasz; wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-

Skłodowskiej 1996 
16

 Wisława Szymborska – Zmysł udziału – Urodziny. Wydawnictwo Literackie; 2006 
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pe a po tarzal ość sek e ji. Dlatego fil  „Dokąd idziesz Ada ie  ależ  oglądać  
 tz . zapętle iu . 

Pra a ta ła prezentowana podczas wystawy Geo- ię ie  Galerii Od o a  A“P  Łodzi.  
 
Cała oja kolek ja zai spiro a a została roz oje  pra zło ieka. Jest a iąza ie  do jego 

iologi z ego oraz ps hi z ego dosko ale ia się i w pewien sposób jego 
odzwierciedleniem. Na epokę ka ie ia, z a ą paleolite , prz pada ała e olu ja, 
po zą sz  od for  praludzki h, po zło ieka spół zes ego. ‘oz ój iologi z  
postępo ał ró olegle z roz oje  jego kultur  i ł pro ese  długotr ał , sięgają  
blisko 199000 lat. 
Człowiek, jako ten najdoskonalszy - jak dotąd - ze ś iata ssakó , o ok ro i za zął 

t arzać ał  szereg i h ele e tó  aterial h, a także poza aterial h 
określo h .i . s ste e  ierzeń religij h. 
Obiekty, które ko ałam, są a iąza ie  do i io h, odległ h zasó . Od ołuję się 
nimi do broni pierwotnej, która ła ieodłą z  atr ute  pra zło ieka. O ró ka rę z a 
ka ie ia i kształto a e  te  sposó  przed iot  takie jak oże, r l e, drapa ze, tylczaki, ale 
przede sz stki  grot  strzał ko a e iegd ś z krze ie ia, są dla ie jątko  
oraz i spirują  ele e te  pier ot ego oręża. O iekt , jakie po stał , są s oli z  
od iesie ie  do e olu ji i aszej odległej przeszłoś i. “ą kształto a e przeze ie  

 sposó  geo etr z , a iązują do r ł  ka ie ia, harakter st z ego arzędzia 
paleolitycznego– tz . pięś iaka. 
Natomiast kolek ja strzał zat tuło a a „‘ed arro  ła i spiro a a o e te   dzieja h 
ludzkoś i, któr  został określo  przez it ego a er kańskiego et ologa, Le isa H. 
Morgana, „ ższ  stop ie  dzikoś i . Czło iek, jako te  ajdosko alsz , zaró o ted  
(prahistoria , jak i o e ie, „przebył  długą drogę roz oju, tak pod zględe  fiz z , jak  
i i telektual , także du ho  etafiz z , religij . Droga ta ła dosłownie 
kręta i oista. Jak ie  pier sz i iesko pliko a i arzędzia i, które zło iek 

ko ał i któr i się posługi ał, ł  arzędzia ka ienne. Kolej , oż a po iedzieć, 
że ó ześ ie ardzo zaa a so a  arzędzie  ł łuk. Poja ie ie się ro i dalekosięż ej 
prz pada a okres łodszego paleolitu, ie iej jed ak te  alazek został przez 
naukowców przyrównany a iarę re olu ji prze sło ej z przeło u XIX i XX w. 
W alezie ie łuku i strzał z ie iło ałko i ie etod  polo a ia, t  sa  z ie iło 
strategię  poz ski a iu poż ie ia. Porzu ają  polo a ia stad e (paleolit dolny  
i środko  zło iek agle staje się sa ot  śli  polują  a dro iejszą 
zwierzynę. Od sa h po zątkó  s ojego po tu  Europie ł śli  i z iera ze .  
„Już  okresie aszelski  ludzie polo ali ie al łą z ie a grubego zwierza i to nie na byle 
jakiego, o iędz  i i a sło ia staroż t ego i a osoroż a. 17  
„Ni  a ś ie ie ie dzieje się przez prz padek. 18 Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, co 
nami kieruje. Cz  sa i jesteś   sta ie  % pokiero ać asz  ż ie , z  zasa i 
prz padek as  t  sługuje? Na pewno jest on ieodłą z ą zęś ią aszego ż ia, kied  
to pod pozore  ało istot h splotów darzeń, dzieją się po h ili aż e rze z . Ów 
prz padek spra ił, że spotkała  kied ś a s ojej drodze ż ia pe ego zło ieka,  
a oże po i a  ra zej po iedzieć - na swojej drodze twórczej - gd ż spotka ie to 
przełoż ło się a oje dot h zaso e działa ia art st z e, ale także pł ęło a obecne 
zainteresowania. Piotr Dmochowski, bo o nim mowa, zai spiro ał ie do działań 

                                                 
17

 Początki kultury ludzkiej w Europie. Konrad Jażdżewski. Wiedza Powszechna 1948  
18 Weronika postanawia umrzeć. Paolo Coehlo. 2003 
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artystycznych, które podej uję o e ie. Poz aliś  się  lat te u na plenerze  
 Beł hato ie, Piotr u z ł as jak o ra iać krze ień. Dostała  od iego wtedy 

niecodzienny prezent - grot krzemienny - który sa  ko ał. Póź iejsze, ieo zeki a e 
splot  darzeń spo odo ał , że od pe ego iłego ar heologa, Mateusza Migala, 
otrz ała  kilka r łek krze ie ia z )a i hostu. Zafascynowana pradawnymi technikami 
obróbki krzemienia posta o iła  podjąć trud wykonania arzędzi łas orę z ie. “zło i to 
nieporadnie, podczas obróbki owego krzemienia z Zawichostu a łam wiele ran ięt h 
skór  dło i, ale trud opła ił  się. Tak po stało kilka krzemiennych grotów do strzał. Po 

ie ał  suk esie posta o iła  po ielić oje groty w srebrze. W ko ała  tzw. gumy 
ju ilerskie i za zęła  je repliko ać. W ten oto sposób zrodziła się oja kolek ja „‘ed 
arro , którą po raz pier sz  zapreze to ała  pod zas Międz arodo ego Festi alu 
“‘EB‘O , któr  od a się trad j ie już od  lat, o roku  Leg i . Pro ie ie strzał 

ko ała  z dre a, lotki ato iast z piór gęsi h. Wszystko to za ar iła  a kolor 
zer o . Nie prz padko o kolor te  poja ia się  ojej t ór zoś i. W kontaktach 
iędz ludzki h aż a jest ko u ikacja werbalna. Sztuka daje nam przestrzeń, w której 

roz i ąć ogą się, z  iejako z założe ia ist ieją, ko u ikat  pozawerbalne. Tu poja ia się 
obszar, w którym oże fu k jo o ać s ol. „Romantyzm i jungowska filozofia archetypów 

au z ł  as o zeki a ia po s olu pe ej słusz oś i u i ersal ej, jakiejś reak ji a 
głę oko od zu a ą potrze ę ludzką. 19 Symbol w mojej kolekcji istnieje w postaci koloru. 
Czer ień, poja iają a się  pracach, a kilka od iesień s oli z h. Na iązuje do 
pier ot ej s oliki, r tuału, koloru kr i, koloru dosko ałego, ale także do sa ego ż ia. 
Czer ień g sło ika Kopalińskiego  jest s ole  iała ludzkiego, grze hu, dzikoś i, 
z rod i, ol oś i. „(…  Ist ieją d ie zer ie ie: pier sza ęska, dzie a, odśrodko a, 

irują a, rzu ają a, jak słoń e, a ał  ś iat potęgę s ego lasku; druga żeńska, o a, 
dośrodko a, iągają a do ętrza … . 20

  Czer o  kolore , o ok żółtego, ru at ego, 
zar ego i iałego, posługi a o się także  
 sztu e paleolitu. Pięk a so z sta zer ień  alo idła h jaski i Las au  z udza 

za h t po dziś dzień.  
)daje się kolor , które ie iła  po żej ł  popular e daleko póź iej. „Czterema tylko 
farbami – ielą elijską, o hrą att ką, zer ie ią z “ op  Po t jskiej, zer ią 
atra e to ą – malowali swoje nieś iertel e dzieła Apelles, Aetio , Mela tios, Niko a hos, 

alarze ardzo sł i, o prze ież dla zakupie ia jed ego z i h obrazó  trze a ło ajątku 
ałego iasta. 21  

W ojej ałej kolek ji poja iają się kolor : zer ień, ru at  prze hodzą   zerń oraz 
kolor sre ra z liżo  do ieli. 
Na ła a h tej pra  poś ię ę ię ej u agi zer ie i, po ie aż u aża  ją za ardzo aż  
kolor  ojej kolek ji. “ olika koloru jest aż  ele e te  ojej t ór zoś i. Bardzo 
zęsto poja ia się  oich pracach, niekiedy w subtelnej formie. 

W a t ku i zes  śred io ie zu zer ień ła liska złotu, które to kolor  ł  
określa e kolora i esarski i. Ar stoteles u iesz zał zer ień a s ojej skali 
kolorystycz ej zaraz o ok ś iatła. W XIX ieku teoria koloru za zęła ros ąć  siłę. Tz . koło 
Meri e a do odziło, że kolor  dopeł iają e ieszają  się są  sta ie t orz ć har o ij e 
szaroś i. Nato iast Field opra o ał zesta  z st h  koloró  podsta o h. Także 
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diagra  Fielda ilustruje d a ikę iepła i zi a koloró , a także har o ij e propor je 
koloró  ś iatła.  
„ …  kolor jest ele e te  doś iad za ia pra ie sz stki h ludzi … . 22   
Postrzeganie koloru usiło a o spro adzić także  sposó  rad kal , uprasz zają  je do 
prostego schematu – koła koloró  - opu liko a e dość ześ ie, o   roku, którego 
autore  ł lekarz, ‘o ert Flud. Ułoż ł o  siede  ar   ko sek e ji to al ej od ieli do 
czerwieni. Czer ień i zieleń zostają o darzo e ia e  koloró  środko h, o ró h 
propor ja h ś iatła i ie oś i, zer i i ieli. 
I tak a prz kład  śred io ie zu rozpo sze h iła się pro edura kodo a ia s oli. We 
Francji oraz w Niemczech w XIX wieku stany ps hi z e ł  postrzega e, jako idze ie 

oru i ko i a ji koloró   artefakta h. Tak apra dę ie ie  z ałą pe oś ią tego 
z  kolor  tar z her o h ł  rze z iś ie tak aż e, z  sta o ił  jed ie uzupeł ie ie 

form na nich zawartych. Jedno jest nato iast pe e, że kolor  dzieja h ludzkoś i, sięgają  
zasó  staroż t h, odgr ał ardzo aż ą rolę, która iejed okrot ie prze osiła ś iat 
aterial  do ś iata poza aterial ego. 

„De okr t ó ił ró ież o ztere h prost h hopla  kolora h: iał , jako funkcji 
gładkoś i, zar  jako fu k ji szorstkoś i, zer ie i z iąza ej z iepłe  oraz hlóro , 
złożo  z peł i i pustki. Pozostałe kolor  odzą się z t h ztere h przez z iesza ie. 23  
De okr t t ierdził także, że poprzez z iesza ie zer ie i i ieli ożli e jest t orze ie 
hlóro . ‘ó ież ta sa a iesza i a d ó h koloró ,  odpo ied i h propor ja h, iała 

dać efekt złota i iedzi. 
„Jak sugeruje Pliniusz, purpura ła kolore  zarezer o a  dla aj ższ h urzęd ikó  
państ o h. W połą ze iu ze złote  ógł ją osić t lko ódz pod zas triu fu. 24 
„Czer ień, jako kolor ś iatła to istot  ele e t ętrz rzymskich budowli sakralnych. 25  
Według Bartolo z “assoferrato, łoskiego pra ika, któr  akreślił kr teria ar e tar z  
her o h, złoto jest kolore  ajszla het iejsz , t ierdzą , że dlatego tak jest gd ż kolor 
te  repreze tuje ś iatło. Nato iast zer ień purpure s si e ‘u e s  iała s olizo ać 
ogień. Błękit edług iego iał repreze to ać po ietrze, które sz zegól ie hło ie ś iatło. 
„) pozostał h d ó h koloró , zer i i ieli – ó ił Bartolo tują  Ar stotelesa – iał  jest 
szla het  ze zględu a s oją jas ość, a zar  aj iej szla het , po ie aż jest 
prze i ieńst e  iałego. 26  
 
Moja kolek ja strzał li z   sztuk dłuższ h peł o iaro h ,  krótsze i  ardzo 
krótki h łą z ie , które został  zaadapto a e a rosze. Brosze posiadają 

ieprz padko ą for ę, są „ujęte   taki sposó , jak  ł  efekte  zła a ej strzał . B ło 
to podyktowane obserwa ją zja iska ła a ia się strzał pod zas odda a ia strzałó  z łuku. 
“a a jeste  łu z i zką i ie , że takie zja isko oże zajść- prz  dużej sile strzału 
pro ie ie potrafią zła ać się  ko tak ie z ele   iejs u tuż za grote . )apię ie 
u ożli iają e założe ie przed iotu (brosz) wykonane zostało z korz sta ie  magnesu 
neodymowego. 
Potrakto ała  je, jako obiekty - oż a i i strzelać z łuku - ale  astępst ie analizy formy 
(skrócona wersja) oraz hę i ada ia i  fu k ji uż tko ej po stał  rosze.  
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W dosło  se sie strzał  – rosze, po stał  ze zła a ia dużej strzał . Grot   strzała h 
eolit z h ł  osadza e  pro ie iu prz  uż iu dzieg iu i dodatko o o iąz a e 

ś ięg a i z ierzę i. Ja zde do ała  się a zastoso a ie drat  l ia ej, gd ż ie ło 
moim zamierzeniem odtwórstwo historyczne (czy raczej w tym przypadku przedhistoryczne). 
 
Od minionych praczasów prze liś  długą drogę, ie t lko pod zględe  iologi z . 
„Czło iek jako t o e  tz . historii, z li e oluują ego świata przyrody, we wszystkich 
ko ep ja h tego rodzaju, ja ił się jako aj ższ , lu  jako aj ardziej dosko ał  jej 
rezultat. 27  
Od pier sz h złowiekopodobnych form, dzieli nas przepaść , ale roz ój, któr  iał 

iejs e a przestrze i setek t się  lat, jest ś iade t e  ukształto a ia się ostate z ej 
for  ludzkiej  – zło ieka spół zes ego, ho o sapiens. „Rozum, o którym pisze  

 s oi h dzieła h Des artes, ie jest jed ie prz iote  zło ieka, z ś o jest z iąza e  
z prz padko oś ią jego ist ie ia. ‘ozu  zgod ie z tą ko ep ją jest su sta ją, a ię  t , 
o ist ieje per se  i pozostaje u podsta  for  ist ie ia. 28   

Dziś iększość ludzi ż je h ilą o e ą,  rze z istoś i –  ś ie ie, któr  do rze z a. 
Potęż a ilość udogod ień te h ologi z h i galopują  rę z postęp cywilizacyjny, 
po oduje to, że asze ż ie jest łat iejsze. Nie zasta a ia  się jak to się stało, że zło iek 
jest  sta ie zaprojekto ać i ko ać ko puter, st orz ć sa olot  przekra zają e 
prędkość dź ięku, prze ieść się poza kulę zie ską itp. Kied ś, ardzo da o te u, ieliś  
tylko ka ień.  
Ż je   ś ie ie do rze a  z a . Najlepsz  z ożli h. Choć izja i lij ego ‘aju 
zdaje się as iągle i spiro ać. 
 

„)a h iało u się sz zęś ia,  
za h iało u się pra d ,  
za h iało u się ie z oś i,  
patrzcie go! 29 

 
 
„W pier o i a h ludzkiej iliza ji u i ersal ość przed iotó  peł ią h fu k ję ro i 

ła zja iskie  po sze h . Jede  i te  sa  przed iot elo o ko a  ręką ludzką lu  
prz padko o, dor zo uż t  przez zło ieka po odo a ego h ilo ą ko ie z oś ią,  

 zależ oś i od potrze  ógł sta o ić roń do sa oo ro  lu  ataku, roń śli ską al o 
z goła i e arzędzie służą e a prz kład do do a ia z ziemi jadalnych bulw, korzeni. 30  
U i ersal ość prada h t oró  rąk ludzki h stała się o z ista. W ra iają  ka ie e 

arzędzia, zło iek, uefekt ił e ha i z e oddział a ie a oto ze ie. 
„Czło iek pier ot , postępują  auko o, oddzielał z gąsz zu zja isk prz padko h 
istot e, deter i ują e z iki i łą z ł je w system relacji wzajemnych. 31 Według  

                                                 
27
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B. Mali o skiego istot  ot e  i t , do zego zło iek dąż ł, ła k estia 
iologi z ego przeż ia.  

„Ka ie e arzędzia, ro  z dre a, maty i naczynia- sz stko to ło produko a e 
przez ludzi po to, a  ż ć. Cała ta produk j a- te h i z a działal ość ła oparta a teorii, 

 której istot e z iki ł  odrę io e,  której e io o teoret z ą ś isłość,  
a przezor ość  działa iu opierała się a stara ie sfor uło a  doś iad ze iu 
przeszłoś i. 32 To łaś ie uś iada ia a  ał  pro es do hodze ia gatu ku ho o sapie s 
do pu ktu,  któr  z ajduje  się dzisiaj. Cz i  ś iat lepsz , zdaje się 
prz jaź iejsz , h a ezpie z iejsz , dostoso uje  go do siebie. Mamy nad nim 
ko trolę? Prz aj iej tak a  się iekied  zdaje. „Czło iek ędą  przeko a , że s oi  
rozumem uczestniczy w rozumie substancjalny ,  logosie tu, za zął poj o ać sie ie, 
jako tego, któr  jest  sta ie st orz ć ś iat lepsz  iż te , któr  zastał raz ze s oi  
poja ie ie  się a )ie i. 33  
   

„T lko tak dalej, dalej hoć przez h ilę,  
odaj przez g ie ie galakt ki ałej!  

Nie h  się resz ie z gru sza okazało,  
Cz  ędzie, skoro jest.  
A jest - za zięt .  
)a zięt , trze a prz z ać, ardzo.  
) t  kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze.  
“to po ie h, ądź o ądź. 
Nie ożę.  
Ist  zło iek. 34 

 
Zatem zło iek jest jednym z momentów istnienia i istnieje  kulturze  sposó  róż oraki, 
postrzegają , o ser ują , doś iad zają , odtwarza dobro kulturowe, jest kontemplatorem 
kultury. Poprzez akt ko te pla ji astępuje uś iado ie ie i rozu ie ie oraz redefi i ja 
rze z istoś i. Jest także jej ko ser atore , cz li posiada zdol ość do jej utrzymywania, 
przechowywania, potrafi także ją o alić. Jest ró ież jej kreatorem – t ór ą – potrafi 

ieusta ie ją z ie iać i t orz ć o e z a ze ia. Poprzez te z a ze ia defi iuje 
rze z istość, która staje się kulturą. Defi i ję z a ze ia oże  określić, jako raża ie 
pe ej treś i ślo ej. 
„W z a  a  z doś iad ze ia ś ie ie z a ze ia są tożsa e z przed iota i śli i t  
sa  są z iąza e z ps hiką tu ludzkiego ądź też  prz padku i h obiektywizacji 
z ajdują raz w róż orod h przed iota h ś iata z sło ego. 35  
Ba al  jest st ierdze ie, że poza zło iekie  kultura ie ist ieje. 
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T orze ie o h z a zeń doko uje się poprzez s ste  z a zeń już ist ieją h. Jest też 
za sze o  uję ie  zo iekt izo a h treś i, staje się od fika ją. Na gru ie 
ist ieją ej już rze z istoś i po staje o e  od iesie iu do s ste u łaś i h jej 
z a zeń. „Każda o ość jest o ie  zapośred i zo a  staroś i. 36  
Czło iek zakorze io   kulturze realizuje się  s ojej rze z istoś i wyznaczonej jego 

artoś ia i. ‘ealizuje się  pe h for a h i dziedzi a h. W moim przypadku jest to 
sztuka, dlatego w działa ia h, które podej uję, defi iuję sie ie, jako artystkę. Poprzez 
podej o a ie działań art st z h ko kret zuję się  ś ie ie i poprzez ie daję się 
określić. 
 
T ór zość paleolit z h ludzi iała po agać i   al e o t. Dzieła, które są t ora i 

o raź i paleolit z h społe zeńst  ło ó , np. figurki z o raże ia i z ierząt 
znalezione w Dol i h Věstonicach, pra dopodo ie służ ł  elo  r tual . Prz kład  

agi z h o rażeń, zdają się udo ad iać a  potrze  i adzieje ó zes h ludzi 
za ieszkują h tere  o e ej Europ .  
Cieka  prz kłade  prada ej iżuterii jest asz j ik z alezio    r. a terenie 
Mora , składają  się z  pa iorkó  o zagadko  kształ ie. Po przea alizo a iu a alogii 
figurki Wenus nr 1437 (znalezionej w Dol i h Věstonicach) okazało się, że zło iek, któr  go 
st orz ł posłuż ł się dale e idą ą st liza ją gór ej zęś i iała ko iet , które zostało 
ukształto a e  sposó  a strak j . ” iad z  to o dąże ia h i ot a ja h pier ot h 
ludzi. Właś ie te z aleziska ora skie z Dol i h Věsto i  oraz z Prěd osti są jed   
z li z h do odó , a to, że o raże ie a strak j e jest tak stare jak sama sztuka.  
 
Na podstawie morawskich znalezisk ciekawe ioski su ęli prehistor , .i . A solo , 
któr  sugero ał, że ludzie epoki lodo ej ada ali prz pusz zal ie ardzo duże z a zenie 
li z ie, o ie ątpli ie iązało się z ite  i agią. Także roń, p. szt let  ko a e  
z koś i strzałko ej l a z Prěd osti , potęż ego drapież ika, którego się o a ia o, 
prz pusz zal ie iał  da ać siłę i od agę l a. Dodatko o or a e t kresko e a ię ia  
umieszczany na ich powierzchni prawdopodobnie także peł ił aż ą, agi z o-za o o ą 
rolę.  
‘ t  z o raże ie  z ierząt u iesz za e a ka ie ia h, ardzo zęsto po o u i h 
stro a h i zęsto także akładają e się a sie ie a zaje , uja iają uzdol ie ia plast z e 
ludzi, którz  po ołali do ż ia ś iat sztuki.  
„B ć oże s e a  “z ie Mart ego Czło ieka  Las au  przedsta ia sza ańskie 
zaklę ia. 38 ‘oz aża ia ‘ӓtzela oraz hipotezy Laming-E peraire prz pisują prehistor z  
dzieło  sztuki ge ezę itologi z ą, u puklają  róż orod e po iąza ia iędz  ludź i  
i z ierzęta i. Także ioski Leroi-Gourha a sugerują, że dzieła askalne ludzi paleolitu 
rodził  się z etafiz z h śli o arodzi a h i ś ier i, spro adzają  seksual ość 
ówczesnych ludzi do znaków i symboli.  
W epo e ka ie ia roz ija się agia śli ska, poja iają się po zątki ierzeń. ) ia o  
ulegają isteria agi z e, poja ia się  i h oraz ię ej taje i zoś i, a u zest i zą  

 i h zdaje się ludzie taje i ze i. Do ode  tego po iekąd są alo idła  Alta irze, 
                                                 
36
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które a iązują do śpie u i tań a, to arz szą   te  sposó  prakt ko  magicznym. 
W raź ie ido z  jest z iązek dzieł sztuki z agią. W o raże ia są iekied  realist z e, 
kiedy indziej ujęte  dość ko e jo al  sposó . Także szelkiego rodzaju a ulet  
poja iają e się  epo e paleolitu do odzą, że zło iek ierz ł  to, iż takie ozdoby 
zapewnią u sz zęśli  los. Podej ują  tego t pu za iegi, zło iek, starał się oddział ać 

a ota zają  go ś iat, z łasz za a prz rodę, od której ł za sze zależ .  
„ …  Gd  ło  re iferó  są strapie i rakie  z ierz , z ra ają się do Pa a z ierząt. 39 
Podo e r tuał  prakt kują “a ojedzi z ra ają  się do Jilli e aerte da a ż oś i . 
Kontaktów z duchem, który kieruje reniferami, podejmuje się szaman. Pod posta ią ka, 
którego ień przekształ a się, po iadają “a ojedzi, kied  sza a  prze ierza i e ś iat . 
 
„) o u rusz łe  

 posta i łodego re ifera, 
ędro ałe  siede  d i 
asz i ś ieżka i. 40 

 
„Dzikie st orze ie jest uprag io  u ieleś ie ie  o , jest pośred ikie  i o razo ą 
ide t fika ją zło ieka i oga. 41  Prz dział z ierz  przez potęgi de dują e o losie ł 
jed  z aj aż iejsz h pro le ó  ludó  pier ot h. Nie ątpli ie paleolit z h  
i spół zes h ło ó  re iferó  dzielą t sią le ia, jed akże i h o raże ia są 
prawdopodobnie bardzo sobie bliskie.  
„T ór ą sztuki ł zło iek gór ego paleolitu. Jego art st z e dzieła ie ł  z stą grą 

o rażeń, le z po o ą  t ardej al e o t, są ię  od i ie  ó zes ego ż ia. 42    
„Pięk o t orzo h dzieł ie t lko z agało u zu ia estet z e, ale prz  udziale tego 

odź a pł ało a zrost przeko a ia o skute z  i h pł ie a ota zają  zło ieka 
pierwotnego – jakże pełe  dlań taje i  – ś iat. 43  
Czło iek posiada ożli ość przekra za ia s oi h dot h zaso h ogra i zeń.  
Będą  te  ś iado , posiada zdol ość do uprzed ioto ia ia, ko st tuuje się jako 
podmiot. „Poz ala to a st ierdze ie, że z ierzęta fu k jo ują, a zło iek ato iast oże 
projekto ać sie ie, jak i  działa ia h się realizo ać. 44 Niejednokrotnie filozofowie 

skaz ali, że  prz padku z ierząt a  do z ie ia z aturą, ato iast zło ieka 
ależ  defi io ać poprzez kulturę. 

Prz ta zają  tezę Ortegii  Gasseta – „Czło iek ie a atu , a a jed ie kultu ę. 45  
W tej ko ep ji zło iek preze tuje się so ie sa e u ie t lko jako t t orzą , kreator 
pe ej rze z istoś i, tz . ś iata zło ieka, ale jed o ześ ie t kształto a  przez sa ą 
historię, poprzez sa e dzieje.46  
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„Czło iek pró ują  zrozu ieć sie ie a tle dziejó , zaró o a tle dziejó  atural h, jak  
i res gestae , sa  sie ie za zął poj o ać jako t z ie , t ulegają  przekształ a iu. 47 
Cz li iał ś iado ość, że jest te  iejako iedokoń zo , któr  pozostaje iągle  
„  drodze . Każd  asz krok, analizowany przez nas samych, zdaje się dopro adził as do 
chwili obecnej. „A jeśli i za rakło sz stki h dra i , to au z się spi ać po łas ej 
gło ie. 48  
Tak ię  spi a ie się a „sz z t  zao o o ało poja ie ie  się sztu z h t oró , które 

 real ej, aszej rze z istoś i, kradają się i z  zdo a as sa h. “ztu z a 
inteligencja- zło iek z i ś iat so ie lepszym.  
Nasze działa ia są ikie  poj o a ia rze z istoś i, a także poj o a ia sie ie sa ego. 
W XXI ieku, erze i ter etu, ipho ó , drukó  D oraz o i ek te h ologi z h zda ać  
się ogło, że ie a iejs a a za o o  i przesąd , które od iekó  głę oko osadzo e  

 aszej kulturze ierał  pł  a asze ż ie. Mi o ieusta ie przekra za h gra i  
zło iek posiada potrze ę „po rotu  do pier ot oś i. Dual ość t h odź ó  pro adzi as 

niekiedy w ciekawe rejony. Proces twórczy jest skomplikowany i problematyczny. Wskazuje 
t ór  drogę, która iejed okrot ie okazuje się drogą trud ą, zapędza go  iez a e, każe 
przekra zać gra i e, ądź też trz ać się ustalo h reguł. Tak oto powstaje pewna twórcza 
dual ość. Prz po i a to tro hę pe ą alkę, zasa i z sa  so ą. A  pra o ać s ój 
i d idual  se s t ór z  trze a zase  z łądzić.  
Cieka  st ierdze ie  są sło a: „)e sz stki h ska ó  ajpóź iej odkopuje się 

łas . 49  
 
 
 
Kilka słów o iżuterii. 
 
„Fu da e te  aszej ko ep ji a t st z ej jest śle ie a st ak j e. P ojekto a ie 
opie a się a ogólnych zasadach wiedzy plastycznej, tj. zagadnieniach kompozycji, 

p opo ja h, t a h, ko t asta h. A aliza fo al a jest ieodłą z  p zeja e  
p ojekto a ia. Biżute ia – w naszym rozumieniu – jest zespołe  z st h fo  plast z h 
(przestrzenno- zeź ia skich).

50
 

 
Współ zes a iżuteria artystyczna to nie tylko ozdoba, to znak, talizman, symbol, tajemnica. 
W iąż e oluuje, tak jak my sami. Dot ka aż h te ató , ada, potrafi ć 
zaa gażo a a, a et ai a. B a, że porządkuje, ale zase  pro adza d sta s, także 
chaos, jest od aż a, potrafi zada ać p ta ia, czasem bywa skryta. Niekiedy jest 
ponadczasowa, innym razem sentymentalna. Może być izjonerska, zase  spogląda  
z ostalgią  przeszłość. Niejed okrot ie staje się t lko ład ą ozdo ą. ‘óż orod ość 

ateriałó  dostar za a  przeróż h odź ó . Artysta dysponuje nieograniczonymi 
ożli oś iami w sensie intelektualnym, ale musi w pewnym wymiarze podporządko ać się 

                                                 
47

 Antropocentryzm - Człowiek a sens istnienia - Andrzej L. Zachariasz; Wydawnictwo Uniwersytety Marii 

Curie-Skłodowskiej 1996 
48

 To rzekł Zaratustra – Wędrowiec. Fryderyk Wilhelm Nietzsche. Państwowy Instytut wydawniczy. Warszawa 

2003 
49

 To rzekł Zaratustra – O duchu ciężko ci. Fryderyk Wilhelm Nietzsche. Państwowy Instytut Wydawniczy. 

Warszawa 2003 
50

 Fragment tekstu pani Leny Kowalewicz-Wegner [CMW 10575/A/16/2 nr 56]ś Katalog „Złote Kreacje. 
Jubileusz 50-lecia sztuki projektowania biżuterii w ASP w Łodzi. 
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ateriało , jaki h uż a. Posiada o  określo  zakres ożli oś i, t zo h przez s oje 
arzędzia do t orze ia fik ji art st z ej. „Materiał  ają do uja ie ia sekret , ają s ój 

włas  ge iusz i to przez ie prze a ia ro z ia … . 51  
Biżuteria swoim istnieniem zmienia sposób postrzega ia ś iata. Kied ś ła oz aką statusu 
społecznego, obecnie staje się oś ikie  treś i, kode . Metal przestaje ć jej 
wyznacznikiem. Skod fiko a a do roli produktu, podąża za wytyczonymi trendami. 
Szla het ość staje się po oli ite , aż iejsze zdają się ć przekaz i u i ersal ość.  
„Ż ie  dużej ierze jest tr ial e, a e o je ie ają iększego z a ze ia. Pra dzi a 

iżuteria ś iśle łą z  ze so ą to, o szla het e, z iosłe i a al e; piękne i brzydkie; 
kła st o i rządze. 52  
Cz  dzisiaj jest iżuteria? Jaką przeja ia ko d ję? Cieka  podsu o a ie  te de ji 
ostat iej dekad   iżuterii art st z ej jest a ifest Teda Note a: 
 
 
„Biżuteria jest se t e tal a i igd  ie szuka ko pro isu 
Biżuteria ależ  do od ior  
Biżuteria krad ie i h e,  ją skradzio o 
Biżuteria hołu i s h rogó , o h e się z i i zaprz jaź ić 
Biżuteria zapo i a o ps hoa alizie pra o i 
Biżuteria hodzi a uli ę,  jeść i ć zjedzo ą 
Biżuteria jest ez st d ie ś i ska 
Biżuteria patrz  gdzie zaatako ać i ie d a o o ro ę 
Biżuteria korz stuje trad j e kod ,  je zła ać 
Biżuteria ie prze a za a i ie zapo i a 
Biżuteria ig oruje szelkie zale e ia. 53 
 
 
 

 
 
Przebieg mojej pra y dydakty z ej oraz osiąg ię ia. 
 
D plo  agisterski o ro iła    roku  Pra o i Biżuterii pro adzo ej przez pana 
prof. Andrzeja Szadkowskiego. W ASP i  Wł. “trze ińskiego została  zatrud io a  5 
roku, po zątko o a sta o isku i struktora  Katedrze Biżuterii. W  roku, jako 
asystent w Pracowni Form Złot i zych  Katedrze Biżuterii prowadzonej przez pana prof. 
Andrzeja Bossa. W  roku o ro iła  pra ę doktorską. Jej te ate  ł  „Aspekt  
pięk a . Poruszała   iej zagad ie ia pięk a, które przeja ią się  róż orod oś i aszego 
ś iata, zaró o  sferze aterial ej, ale także poza aterial ej. Poruszała   iej także 
k estie s olu  sztu e, któr  jest dla ie aż  ele e te  t ór zoś i art st z ej.  
Do h ili o e ej pro o ała   d plo ó  (9 licencjackich oraz jeden magisterski). 
Sześć kolej h jest  trak ie finalizacji – zer ie / rzesień . B ła  także recenzentem 
kilkunastu prac licencjackich oraz magisterskich. 

                                                 
51

 Kolor i kultura – Substancja koloru. Odilon Redon, 1913. John Gage – TAiWPN Uniwersitas. Kraków 2008 
52

 Katalog Srebrne Szkoły – Rȕdiger Gieble. LFS  2015 
53

 Ted Noten - Manifest umieszczony w katalogu wystawy „Exclusive” LFS 2018 
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W  roku otrz ała  st pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z progra u „Młoda Polska . Biorę z  udział  sta a h oraz ko kursa h ra żo h 
orga izo a h a tere ie kraju i za gra i ą. 
W  roku ła  koord atore  adań naukowych. W skład ojego zespołu badawczego 

hodzili dr Jarosła  Kole  oraz gr Jaku  Kole . Te ate  o h adań ła: "Analiza 
procesu odlewania form wielowymiarowych oraz korpusowych z wykorzystaniem projektów 

ko a h  progra ie Matri . Projekt badawczy finansowany ł z funduszy Ministra 
Nauki i “zkol i t a W ższego. Na potrze  ada ia, zostało zaprojekto a h kilka aś ie 
for  ielo iaro h a także korpuso h duż h , o róż h struktura h 
przestrze h, zróż i o a iu faktural , o roż h ga ar ta h ielkoś i , 
skompliko a iu po ierz h i, zróż i o a ej gru oś i ś ia ek posz zegól h ele e tó , 

iez ęd h do przepro adze ia a aliz  pro esu odle a ia prz  uż iu li ii odle i zej 
„Agatro i  G plus  firmy Argenta. Wszystkie odele, został  zaprojekto a e  
w formie renderów w specjalistycznym, komputerowym programie Matrix. Zarówno obiekty 

ielo iaro e jak i korpuso e, został  zaprojekto a e  odpo ied iej skali ielkoś i , 
oraz asie, którą określał  para etr  ku et odle arki Agatro i . Pod zas projekto a ia 
u zględ iliś  para etr  oraz gru oś i da h odeli,  te  sposó   przea alizo ać 

ożli oś i odle a ia zróż i o a h for , i h i i al ej oraz aks al ej gru oś i 
ś ia ek, a także i h posz zegól h ele e tó . Doś iad ze ia z korz sta ie  
technologii odlewni z h posłuż ł  i do podję ia i roz i ię ia kolej h, o h działań  
w tym zakresie. 
 
Od  roku jeste  opieku e  Koła Nauko ego działają ego prz  Katedrze Biżuterii.  
W roku akad. /  doktora tka Mi hali a O zarek od ała u ie prakt ki  

 Pra o i For  )łot i z h. Obecnie (rok akad. 2015/2016) praktyki odbywa  
u mnie pan Norbert Kotwicki, który studiuje na pierwszym roku studiów doktoranckich  

 Katedrze Biżuterii. Cz ie u zest i zę  ż iu u zel i,  lata h  -  łam 
przewodniczą  oraz  astęp  roku zastęp ą prze od i zą ego sekretariatu 
egza i ó  stęp h. W  roku ła  kuratore  sta  iżuterii z klu „“re r e 
“zkoł  preze to a ej pod zas Międz arodo ego Festiwalu SREBRO w Legnicy.  
W latach 2008-  ła  kuratore  sta  iżuterii zorganizowanej z okazji 50-lecia 
istnienia Pra o i Biżuterii  A“P  Łodzi, której peł  t tuł rz iał: „)łote Krea je. 
Jubileusz 50-lecia sztuki projekto a ia iżuterii A“P  Łodzi . W 2009 roku mi ęło już  
lata h od założe ia Pra o i Biżuterii przez pa ią Le ę Ko ale i z-Wegner i tym samym 50 
lat od arodzi  łódzkiego środo iska złot i zego. W sta a iała a elu pokaza ie historii 
polskiego złot i t a  Łodzi. B ła też okazją do zapoz a ia się z te de ja i  
i e olu ją działań t ór z h, które za hodził  a przestrze i t h kilkudziesię iu lat. Razem  
z pa e  profesore  A drzeje  “zadko ski , któr  spra o ał adzór er tor z  ad 
projekte , prz goto aliś  tę jakże aż ą ekspoz ję. W sta a preze to a a ła   
miejsca h  kraju i zagra i ą:  
 
Galeria “ztuki Współ zes ej e Wło ła ku:  - 30 listopad 2008 
Galeria “ta kó  e Wro ła iu:  – 28 luty 2009 
Internationale Handwerksmesse– Handwerk&Design, Niemcy: 11 – 17 marzec 2009 
Muzeu  Okręgo e  Toru iu:  k ie ień – 31 maj 2009 
Muzeu  Okręgo e  “a do ierzu:  -  rzesień  
Akade ia “ztuk Pięk h  Łodzi: -  paździer ik 2009 
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Muzeu  Burszt u  Gdańsku:  listopad  –  st zeń  
Teatr Współ zes   Warsza ie:  ar a -11 kwietnia 2010 
AV17 GALLERY w Wil ie:  paździer ika - 8 listopada 2011 
Galeria Waidspeider im Kulturhof Krönbachen w Erfurcie – Niemcy: 17 grudnia 2011 - 29 
stycznia 2012 
 

B ła  także redaktore  katalogu „)łote Krea je. Ju ileusz - lecia sztuki projektowania 
iżuterii A“P  Łodzi , któr  to arz sz ł w/w wystawie.  

W  roku ła  kuratore  sta  iżuterii Koła Nauko ego  Galerii )łotej  A“P  
 Łodzi. W  roku ła  spółorga izatore  sta  la p zaprojekto a h  
 Pra o i For  )łot i z h, preze to a ej pod zas Festi alu ” iatła  Łodzi.  

Jeste  autorką rozpra : „No o zes e te h ologie e spół zes  zor i t ie 
prze sło  z u zględ ie ie  rela ji z i i dziedzi a i sztuki oraz ar hitektur . 
Rozprawa umieszczona jest na portalu internetowym „Biżuteria artystyczna w Polsce , 
któremu patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (link: 
http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/index.php?option=com_content&view=article&i
d=7&Itemid=119) 
Jestem kuratorem wystawy iżuterii „) aki O e oś i  preze towanej podczas 
Międz arodo ego Festi alu “‘EB‘O  Leg i  (maj-czerwiec 2016). Wystawa obejmuje 
najnowsze dokonania pra o ikó  oraz doktora tó  Katedr  Biżuterii ASP im. Wł. 
“trze ińskiego  Łodzi.  
Jeste  także kuratore  sta  iżuterii  Galerii )łotej w ASP w Łodzi zer ie -lipiec 

. Ekspoz ja ukazuje kl pra  iżuter j h Петра Грицюка z Ukrai , któr  studio ał 
u nas w katedrze  ra a h u o  iędz u zel ia ej. 

 
Brała  udział  po ad  sta a h iżuterii art stycznej, w tym 10 indywidualnych.  
“pis sta   załą z iku . 

Od  roku jeste  zło kie  )PAP  Łodzi. 
 

Jeste  laureatką kilku agród: 

- II Nagroda - Marszałka Woje ództ a Dol ośląskiego -  Międz arodo  Ko kursie 
   “ztuki )łot i zej  Leg i  – „Deko struk ja-‘eko struk ja , 2005 r., 
- Nagroda dodatko a KGHM Polska Miedź “.A. –  Międz arodo   
  Ko kursie “ztuki )łot i zej  Leg i  – „Deko struk ja-‘eko struk ja ,  r., 
- I Nagroda - Ministra Kultury -  ko kursie „Projekt   łódzkiej A“P – 2005 r.,  
- Nagroda dodatkowa Z. P. A. P.-  Polska “ztuka Uż tko a  ko kursie „Projekt  – 2005 r., 
- Nagroda dodatko a zasopis a „Elle De oratio   ko kursie „Projekt  – 2005 r.   
- )espoło a Nagroda Nauko a Prez de ta Miasta Łodzi dla zespołu Katedr  Biżuterii 
  Akademii Sztuk Pięk h i . Wł. “trze ińskiego  Łodzi za pra ę t. „)łote Krea je.    
  Jubileusz 50-le ia sztuki projekto a ia iżuterii A“P  Łodzi - rzesień  r. 
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Młoda Polska 20 . 
- Nagroda ‘ektora Akade ii “ztuk Pięk h i . Wł. “trze ińskiego  Łodzi za kład  
  pro es d dakt z  i zaa gażo a ie orga iza j e.  rok. 
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Ostatnim moim sukcesem – jako pedagoga - jest zakwalifikowanie pracy mojej studentki  
II roku studiów niestacjonarnych, pani Barbary Ludwickiej, do wystawy pokonkursowej  
Międz arodo ego Ko kursu Biżuterii z Burszt e  Ambertrip - Art jewellery contest "My 
Home" 2016, któr  od ł się  Wil ie w dniach 9-12 marca 2016. Praca pa i Bar ar  ła 
prezentowana ró ież w Londynie w Magan Gallery w dniach 8 – 16 maja 2016. 
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Summary of Professional Accomplishments 

 

PhD Ewa Effenberg 

 

The Strze iński A ade y of Art Łódź 

 

PhD. dissertation 

 

Awarded in Visual Art in the field of Applied Art on 15th December 2008 by a resolution of the 
Faculty of Textile Art and Fashion Design Council at The “trze iński A ade  of Art Łódź. The 
title of the dissertation 'Aspects of Beauty. Presentation of the Problem on the Basis of 
Jewellery'. The promoter in the PhD dissertation associate Professor Andrzej Boss, The 
“trze iński A ade  of Art professor. 
 

Employment Record 

2005-2006 the position of an instructor in the Studio of Goldsmith Forms in the Department of 
Jewellery of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński A ade  of Art 
Łódź. 
 
2006-2009 the position of a teaching assistant in the Studio of Goldsmith Forms in the 
Department of Jewellery of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński 
A ade  of Art Łódź. 
 
Since 2009 to date the position of an assistant professor in the Studio of Goldsmith Forms in 
the Department of Jewellery of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński 
Academy of Art Łódź. 
 
Since 2015 the research manager of the first cycle degree programme at the Studio of 
Goldsmith Forms in the Department of Jewellery of the Faculty of Textile Art and Fashion 
Desig  at The “trze iński A ade  of Art Łódź. 
Since 2007 I have been conducting a workshop on jewellery design of first and second cycle 
degree programme of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński Academy 
of Art Łódź. 
Since 2013 I have been conduction a workshop on jewellery design of the postgraduate 
programme of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński A ade  of Art 
Łódź i  the Depart e t of Fashio  Desig . 
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2008-2012 I conducted the lectures on the history of jewellery in the first cycle degree 
programme of the Fa ult  of Te tile Art a d Fashio  Desig  at The “trze iński A ade  of Art 
Łódź. 
 
Selected Artistic Accomplishments 
Pursuant to the formal requirements I present the cycle of works 'Geo-Cutting' displayed on 
the i di idual e hi itio  of the sa e title i  the Galler  of Co te porar  Art i  Wło ła ek as 
aspiring to fulfill the condition of Article 16 (2) of the Act of 14 March 2003 on university 
degrees and university title in arts (Journal of Laws No 65, item 595, as amended). 
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The undermentioned summary of the professional accomplishments reflects my artistic quests. 
I ha e ee  o ti ui g the  si e  graduatio  fro  The “trze iński A ade  of Art Łódź as 
they give a sense to my life. 
 
Dredgi g up the past, I ha e al a s ee  es erized  Paul Gaugui 's ork Where Do We 
Co e Fro ? What Are We? Where Are We Goi g?  hi h filled ith s ols, refers to the 
origin of the biblical man described in Genesis. The theme of the painting alludes to the sense 
of human existence, shows the stages of its life. It stresses its uniqueness as God's crowning 
achievement and tells the story of a fallen man in the life circle doomed to their inevitable end, 
which is death. Full of mystery, the sense of loneliness and ambiguity the Gauguin's work 
remains intriguing. It places us in the everlasting space of our earthly world. However tiny, it 
stays part of the Universe. Arguably, that is why the painting fascinates me so much. To some 
extend it also shaped my perception of the world, directing my attention to complexity of the 
world. 
My interests focus on several issues concerning both the human being and mankind. It is by 
coincidence that on my way I encountered some interesting people-archaeologists who 
influenced my current work. 
Recently, I have also been consumed with anthropology and human evolution.  
In my youth I got into painting which I wished to master. However, reaching the 3rd grade 
of The “trze iński A ade  of Art studies a d getti g fas i ated with goldsmithing and 
traditional metalworking I managed to crystallize my interests. I took up jewellery. I have been 
devoting myself to this field of art ever since. In 2005 I started working at my alma mater. 
Working in the Department of Jewellery I have this great privilege to continue the work once 
commenced by Ms Lena Kowalewicz-Wegner. Being a founder of the Studio of Jewellery Design 
in the Łódź State Art School – now the Academy of Art54, the artist was part of the group of 
women who led avant-guard o e e t i  Łódź. Together with her husband Stefan Wegner 
a d the ost fa ous ouple of Łódź artisti  orld, Katarz a Ko ro a d Wład sła  “trze iński 
they contributed significantly to modern art and artistic ideology. Kowalewicz pedagogical aim 
was to develop her students artistic individuality and since the Studio was established theories 
of perfe t desig  deri i g fro  “trze iński55 postulates and ideology became the grounds for 
her teachings. 
While studying, Professors Andrzej Szadkowski and Andrzej Boss taught me in the field of 
desig  hereas te h ologi al aspe ts I lear ed u der a at hful e e of Do tor Jarosła  Kole  
nad Mr Witold Skwarski. Now it is an honour to be part of the academic teaching staff together 
with them. 
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The man is a cane, … ; but he is a thi ki g a e '56
. A human fascinates as both, part of nature 

as well as being in their complexity. It exclusively exists on planet Earth – so far. 
There is an apparent discrepancy in the way the human being is observed by various schools of 
thought. While Darwinian evolution professes a man to be an end-in-itself, Bergson's 
evolutionism with its vision of multidirectional and consequently aimlessness of the 
development of nature. This very ambiguity in the perception of the sense of our existence held 
my attention and placed the human being in the centre of my inspirations and artistic search. 
 

 
Geo-Cutting. Description of the PhD Dissertation Accomplishment  

 
Geo-Cutti g  olle tio  is a le of je eller  desig s reated et ee   a d . It 

reflects my view upon the form of an object and also my passions. In a way, the assortment of 
the objects I have been working on for the last few years draws on motifs from Master's and 
Doctorate's collection. Here I touch the topic of human creations, yet reaching much more 
remote times when there were no machines or appliances. Not to mention the fact that the 
human struggled to gain understanding of anything essential for their survival. I am referring to 
prehistorical times, precisely the Stone Age, through the complexity of which I felt creatively 
inspired. The times when the human was turning into the most developed and intelligent 
species on earth became my artistic quest 'area'. The early stone tools, like gravers, hand axes, 
flint arrowheads, were the source of inspiration to create my present jewellery collection. 
The Gallery of Contemporary Art in Wło ła ek hosted  prese tatio  of orks, apart fro  
the fil  titled Where are ou headi g, Ada ?  The pre ie  of the e hi itio  e ded ith a 
soiree. Reflections and perceptions of the audience, who turned up on the exhibition preview, 
were a nice experience to me. I took genuine pleasure in talking with the viewers. 
A set of works inspired by a hand axe is a collection of forms- jewellery objects, whose creation 
stemmed from my fascination with this primitive tool. As the very name implies a hand axe was 
a tool fitting in a human hand 'like a glove'. My artistic analysis in this respect led me to the 
creation of an object of similar qualities. Obviously, ancient functionality of these objects does 
not enter the realm of our times. It is only symbolically linked to the very hand axe as well as 
searching for intriguing artistic form, which could be easily kept in hand as a luck charm-jewel. 
Now the question arises about the boundaries of jewellery. Is it still jewellery or a jewellery 
object? It is up to the users how we define jewellery, where we set it and what we want to 
manifest through it. The whole collection grew as a result of formal analyses of stone objects. It 
is also a deeply processed outcome giving birth to a dozen of objects. Like the worked stone, 
namely the hand axe, was made out of a few, dozen or even several dozen of split surfaces 
(chipped elements), my objects were created out of a few, dozen or several dozen elements, 
but in a geometrical form. 
One of the first species of primitive humans was undoubtedly homo habilis. Scientific evidence 
confirms the existence of the so-called hominids, humanlike species, who were able to work 
sto e  splitti g it. There is no doubt, however, before going on to make harder stone tools 

the human must have gone through the stage of using ordinary, not worked stones.  57 
Prehistoric arms, which are on the topics of my dissertation, should be classified as human 
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material culture, though sometimes it encroaches the domain of social culture thus social 
organisation. It is also placed in a spiritual sphere as it was used for worshipping rituals. 
There is a whole variety of the lumps of these primitive tools, starting with the simplest, crude, 
accidentally found stones leading to purposefully 'advanced' in their culture, adaptable to 
different functions. In my view hand axes and arrowheads are the most fascinating, thus 
becoming my inspiration source for delving into the topic, defining the collection drawing on 
these primitive forms and finally creating the jewellery. As a result I created a cycle of amulets, 
jewellery objects, made by casting technique. I used model-making balsa in the initial stages of 
shaping the lump. Then I placing such a prepared object in a casting die, filled with plaster and I 
fired it. The method of making casts is similar to the lost wax one. The only difference is the use 
of balsa, instead of wax. The object consisted of several dozen of balsa pieces in a geometrical 
shape, such as trapezium, triangle, incidentally rectangle. The creation of a lump was a tedious 
job. Small surfaces refer to negative flake scars of a primitive hand axe. These amulets are in a 
geometrical shape, also relating to modern architecture, geometrical or abstract art, which are 
also my interest focus. In a way this interest 'crept' into the prehistoric domain, yet my main 
inspiration stemmed from its primitive aspect. 
The casting procedure was quite complicated and the creation of the cycle of amulets was a 
material-technological experiment. I was researching the opportunity for transforming the 
texture of balsa into the texture of metal. Technologically it proved possible, but the 
preparation of such models required special working, stiffening and filling the narrowing in the 
joints of individual surfaces. It was necessary to make casts feed a few times in order to fill the 
whole body with metal. It was also essential to cool down the casting die slowly without a 
thermal shock (with the use of water) which is usually practiced to remove plaster out of the 
casting mould. In the first casting attempts it caused cracking the bodies of the objects. With 
the use of this technology I made eleven such amulets of bronze and one of a much smaller 
size- a miniaturized version of a hand axe in a typical jewellery form, which became 
a pocketgrip, thus a kind of a brooch. It was made of silver sterling. 925. In the process of 
amulet creation I was striving to attain some interesting texture having in mind the organic 
character of stones, particularly flint, which is devoid of perfection, full of impurities and not 
ideal structures of split surfaces. 
Geo-Cutting is the name I gave to the cycle of my exhibitions embracing my achievements 
inspired by prehistoric cultures. The exception was the first display of the kind presented during 
Legnica Jewellery Festival SILVER and entitled 'Red Arrow'. The name Geo-Cutting primarily 
refers to the technology I implemented as well as to its results - the geometrical forms. Also, 
there is no coincidence in the fact that the title includes the very word 'cutting'. It all started 
with 'Bloody necklace' one of the first artwork in the collection which qualified me to the post-
competition exhibition of 2015 Legnica Jewellery Festival with 'Boundaries' as the main theme. 
The work consists of two elements: an object – the so-called tulip (in Polish slang a piece of a 
broken bottle) which I replicated in silver (casting) and a film (the whole work documented on 
CD). The object was intentionally shaped in the form resembling a flint arrowhead. As for the 
film, made in a time lapse technique and inspired by rituals, religious beliefs, cults and primal 
behaviours was an attempt to shift (manifest) the emotions accompanying various rituals. It 
alludes to savage, primal instincts and equates us, modern people, with our early ancestors. 
The blood used in the film is this clear link. It includes symbolic and biological aspect which 
defines us, which carries powerful feelings, which not only becomes the key, medium and 
history but also (in this case) holds certain artistic values. Ochre and other pigments were once 
used to decorate bodies or walls of caves and so is the blood used in my film to serve as 
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'ornament', becomes a bloody necklace. The film can also be perceived as bodypainting piece of 
art. The bloody revolution in Ukraine at the time when the film was shot also added much to its 
creation. Although the movie lasts 2 minutes, yet played in a loop, it can be never-ending in the 
same way as endless is the circle of our life and death. 

The film was presented as part of Geo-Cutti g le The “trze iński A ade  of Art Łódź, Galler  
of Co te porar  Art i  Wło ła ek, les of e hi itio s 'Bou daries' orga ised  the Galler  of Art 
in Legnica, Boundaries - Legnica International Jewellery Competition –May 2015; Jubinale Trade Fair, 
Cracow – Ju e , Yes Galler  i  Poz ań – September 2015; Gold Silver Time Fair in Warsaw – October 
2015, JOYA Fair in Barcelona, Spain – October 2015, Otwarta Gallery in Sandomierz – December 
2015/January 2016, Inhorgenta Fair in Munich, Germany – Fe ruar  , A erif Fair i  Gdańsk – 
March 2016. 

 

The initial stage of my object-hand axes creating was to 'add', shape a form by using the 
sufficient number of elements up to its 'enclosure', thus finishing. My cogitation resulted then 
in a cycle of 8 geometrical, quite dynamic rings and two knuckle-dusters. The latter, as a form of 
jewellery, have appeared in my work several times. In 2008 the first object of this type became 
part of my doctoral dissertation (its picture stored on CD records). Later, I attempted at 
defining my vision of this ornament. The aim was to focus exclusively on its form and not a 
function which is clearly connected with fighting maybe in order to defend. Still, the use of the 
form seems enigmatic. Back to the rings, I made them also with silver sterling 925 using the 
same technology as metal hand axes. As previously mentioned, I tried some kind formal 
synthesis. By dividing, forming 'a section' or part of a solid (a hand axe), by a line forming some 
performance characteristics I managed to create rings. The knuckle-dusters are 
complementation of the set of the rings and like the latter represent the imprint of the part of 
the hand axe solid made of bronze. 
The following stage of my formal experiments was the cycle of brooches as the effect or by use 
of amulets made of bronze. Each of the brooches (12 were made altogether) is a negative of 
respective surfaces of amulets – hand-axes. It is an imprint of a solid. It somehow corresponds 
with negatives of flakes appearing on hand-axes while being processed. The brooches are the 
newest cycle of my works which I intend to develop. 
 
Bou da ies a e esse tial to ei g hu a  – setting them, maintaining them, defying them 

and overstepping them. God started this endless game by expulsing people from Paradise for a 

petty reason – a barely bitten apple. From there, everything happened at the speed of light: 

everyday existence, ethics, politics, morality, art, etc
58 

 
The human being in its complexity is a source of diverse inspiration. To some extent its inner 
states determine the direction of their activities, mainly their artistic endeavours. Thus, nothing 
happens without a reason. 
I have always been interested in human material culture. Recently, I have also focused on 
the development of intelligence and the human as a rational being throughout the ages. If e 
were to measure the human development with the development of earth and animal world, we 
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must admit that the human being appeared very late, metaphorically speaking on the last day 

of eatio . 59 
Delving into these topics I got interested in archaeology, a relatively young science. In a way, 
it reconstructs the past, due to which I probably got preoccupied with it. 
Analysing prehistoric times a lot of questions and dou ts arose. Whatever is much thought 

a out is at last thought suspi ious. 60 Being interested in this issue I started analysing the 
process of human development. 
There comes the time in human life (I might be wrong) when we ponder upon the purpose of 
our existence, the drive to survive and constant need of fulfilment. The progress of human 
civilisation, reaching the social height 'began' ages ago. Technological development in its 
culmination or so to speak a certain 'stop-over' (which of the two is not unclear yet) is 
happening right now. At the same time multimedia progress like a fast machine is rushing 
forward. Can we imagine our civilisation in 10, 20 or 50 years' time? With the pace of those 
technological changes one is looking around in bewilderment. With every little step we 
encounter novelties, which in the morning in their design stage, in the afternoon enter the 
market to become widely available at the dawn. 
21st century, the time we are living in, is the age of progress in digitalisation, the era of 
computers with their numerous applications, the Internet and virtual reality. Analysing carefully 
all those opportunities we have and then travelling to the remote past we find out in silent 
reflexion that unlike us today our distant ancestors undertook the toil of their existence and 
experience. This arduous existential and intellectual effort pushed them once to the direction 
which led to present times. As France Anatole puts it Ratio al thi ki g a d illogi al a ti g is 
just human nature.  It see s that it as through trials a d errors that the human being 
created, organised and conquered their world. G.W. Leibniz raises the question – whether the 
world we live in is the perfect one? Then the answer follows – the best possible61.  
Thus, ultu e e o es o e all a ifestation of human behaviour and human communities 

with their ultu al e uip e t o stituti g the s ste  of a high o de .  62 
'Handy man' – Homo habilis-was an important link in our evolution. Our supposition confirmed 
by archaeological excavations shows that those early human-like forms inhabiting the earth 
about 2 million years ago used their brain and made tools of various uses which enabled them 
to survive. The findings from Olduvai Gorge in East Africa are the grounds for our assumption. 
As anthropologists claim the Gorge is the cradle of mankind. It is from where human-like forms 
–including Homo erectus spread all over the world. One may find the saying adequate: to reach 

the destination it is necessary to set off. And so off we set.  
By accepting theory of evolution we acknowledge that the human being is a creation of nature. 

As its greatest product we are perceived as the 'peak' of the mountain climbed by life on the 

earth over a illio s, if ot illio s of ea s.  63 
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Summarizing this kind of thinking M. Schroeder once noticed that this peak is also part of the 

very mountain.  He e the hu a  ei g elo gs to the a i al orld, ho e er the ost 
intelligent and unsurpassed as for the achievement of supposedly endless processes. 
The most evolutionary significant direction of primates' development took place in the 
expansion of their brain. Throughout the whole evolution process it led to the creation of 
human species.  

…  the creation of spheroid tools named as 'Pebbles culture' or 'Oldowan culture' can be 

regarded as an i itial phase o  the th eshold of hu a  a ti it . 64 
500 thousand years of slow development of skills, making tools, combating the world 
adversities and climatic conditions, strenuous labour and gaining indispensable means to 
guarantee survival – all these resulted in the rise of human mental faculties and communication 
with the use of articulated speech. Due to these factors human beings gained advantage over 
other species. The process of mastering the tools – working stones was a very long-term one. 
The most primitive type known in the Lower Palaeolithic was a core processed on one side only, 

ithout i itial p epa atio s. 65 It was made by hitting the base with a stone pestle in such a way 
as to first separate thick debitage flakes. The appearance of the Levallois technique66in the 
Middle Palaeolithic is a great manifestation of the technological development of part-processed 
material split production. A new complex nature of work arises at this point. Before getting 
down to the main aim of work, a creator had to perform a series of other stagi g jo s. This 

gruelling character of preparatory process of means of work is a typical human production 

relations contribution. 67 
Hu a  ei gs a e t i g to fi d thei  pla e, defi e the sel es i  elatio  to thei  o  

existence or the other man. 68 
My curiosity of the world and its ruling principles directed me towards anthropology. Initially, I 
was interested in human development, and then went on to its artefacts – primitive arms, 
which was the source of my inspiration. Coming back to 2008 when I created the very first 
knuckle-duster, my interests probably instinctively led me to this type of 'ornament-arm'. It was 
part of a collection submitted for my doctoral defence. It was made of gold and dandelion 
seeds. In a way it initiated the whole series of knuckle-dusters, totalling six of this type of rings 
made after my doctoral work. 
Everyone has their own walk of life, but it is like a moment in time in comparison with the 
whole way that human race have covered since the Stone Age. Although it seems to be 'a 
fraction of a second' in the abyss of time, I am convinced it is also a fraction of 'contribution' in 
human culture as a whole. Just fo  a a k I am, for a little crack, what next I'll omit or just 

si pl  i  up . 69 
Referring to the long road covered by man, I made a short film, which is one of my latest works. 
The film sequence titled 'Where Are You heading, Adam?' was made in the same time-lapse 
technique as 'Bloody Necklace'. My intention of the film was to recapitulate the long journey of 
man since the dawn of time till now. We are still on the way, nowadays in our present reality. 
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The film was inspired by Edward Muybridge's 'Nude Descending a Staircase', which greatly 
influenced my perception of reality, particularly a certain repetition of sequences. Therefore, 
the film 'Where Are You Heading, Adam?' should be watched in a king of 'a loop'. The work was 
presented during the Geo-Cutti g e hi itio  i  Od o a Galler  i  The “trze iński A ade  of 
Art in Lodz. 
The whole collection was inspired by the development of an early human ancestor. It refers to 
its biological and psychological mastering and in a way it is a reflection of the process. The 
Stone Age, called the Palaeolithic comprises the whole evolution starting with pre-human 
beings gradually leading to the modern man. Its biological development went parallel to the 
advancement of its culture and it was a long-lasting, almost 199000 year process.  
The human being, as the most perfect of mammals, not only began making arms and various 
material objects, but also non-material ones determined by the system of religious beliefs. 
The objects I created are linked with the past remote times, like the primitive arms which were 
an inseparable attribute of an early human being. Working the stone with hand and the 
resulting objects, like knives, gravers, scrapers, backed blades, but primarily arrowheads once 
made of flint are exceptionally inspiring elements of early weapons. My creations are 
symbolically related to the human evolution and our far past. They adopted geometrical shape, 
similar to the stone lump, the so-called hand-axe, which was a characteristic Palaeolithic tool. 
The other collection, however, called 'Red Arrow', was inspired by a moment in the history of 
mankind described by an eminent American ethnologist H. Lewis Morgan as the higher level of 
wildness. The human, being the most perfect as well in the early times as now, has been on a 
long journey of their physical, intellectual, spiritual (metaphysical and religious) development. It 
has been actually a winding bumpy road. As we know stone tools were the first simple tools 
used. The following, then a really advanced tool was a bow. Long-range weapons appeared in 
Upper Palaeolithic. Scientists compare this fact with the industrial revolution taking place at the 
turn of 19th and 20th century. The invention of the bow and arrow changed hunting methods 
entirely, thus changed the strategy of obtaining food. Renouncing group hunting (Lower and 
Middle Palaeolithic) the human turned into a solitary hunter focusing on small game. Since the 
beginning of his settlement in Europe the human was a hunter and gatherer. As early as in 

Acheulean times the human hunted for big game, as impressive as the ancient elephant or 

rhinoceros. 70 
E e thi g happe s fo  a pu pose. 71 We are often unaware what guides us. Are we able to 

direct our life or just get dragged as fate would have it? Coincidence is surely inseparable part 
of our existence. Seemingly unimportant event may appear to be a turning point. I happened to 
meet a certain man on my artistic way, which evolved into my foregoing artistic activity and had 
an impact on my current interests. Piotr Dmochowski sparkled my artistic interests, which I 
have undertaken ever since. We met at plein air pai ti g i  Beł ható  here Piotr taught how 
to work flint. I received from him an unusual gift, a flint arrowhead, which he made by himself. 
A certain progression of events led me to get engaged in archaeology and anthropology. Then 
Mateusz Migal, an archaeologist, presented me with a few flint lumps from Zawichost. 
Fascinated with primeval techniques of working flint I embarked on a task of making the tools 
myself. I did it unskilfully at first getting my hand skin cut, but it was worth the effort. Thus a 
few flint arrowheads were created. After a successful attempt I made a few of silver. I made the 
so-called jewellery rubber moulds and replicated arrowheads. This was the way my 'Red Arrow' 
collection originated. I presented it for the first time during The International Festival Silver 
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2015, traditionally having taken place for the last 22 years in Legnica. The arrow shafts were 
made of wood and fletchings of goose feathers, all painted red. The choice of colour wasn't a 
coincidence. In interpersonal contacts verbal communication is essential. Art opens a new 
realm of communication where non-verbal communication exists and symbols rule. 
Romanticism and Jung's philosophy of archetypes taught us to expect some universal truth 

from the symbol, some kind of reaction to the deeply- ooted hu a  eed. 72 In my collection 
colour adopts the symbolic role. It has connotations with primeval symbolism, ritual, the colour 
of blood, a perfect colour, the very life itself. Red (a ordi g to Kopaliński di tio ar  is a 
s ol of hu a  od , si , fero it , ri e, freedo . …  The e a e t o diffe e t eds: the fi st 
one: male, diurnal, centrifugal, swirling, like the sun, casting the power of its brightness on the 

entire world; the second one: female, nocturnal, centripetal, sucking inside … . 73 Beside 
yellow, brown, black and white, red was used in Palaeolithic art. Even today we are mesmerized 
by magnificent, luscious red so distinct in Lascaux cave.  
The above- e tio ed olours see ed to e jo  popularit  further i  ti e. By no more than 

four colours: Melia white, Attic ochre, red from Sinop in Pont and ink black did renowned 

painters Apelles, Aetion, Melanthius, Nicomachus created their undying masterpieces so 

e pe si e that o e eeded the ealth of the hole it  to u  the . 74 
Also in cycles there appear colours of red, brown turning black and silver close to white. 
Here, I wish to devote more attention to red, as I consider it an important for my collections. 
Symbolism of colours, so important a factor appears frequently in my works often in a subtle 
way. 
In Antiquity and the Early Middle Ages red was close to gold, both of which were called imperial 
colours. Aristotle in his scale of colours placed red fast by light. In the 19th century the time 
when theory of colours gained popularity the so called Merime's circle claimed that by mixing 
complementary colours one is able to get harmonious greyness. However, Field worked out a 
set of 'clear' primary colours and diagram illustrating the dynamics of warm and cold colours 
together with harmonious proportion of the colours of light (Kultura i Kolor p. 212). 

…  olou  is a  ele e t e pe ie ed  al ost e e o e … . 75 
Early in 1629 there were attempts to reduce the perception of colours merely to a simple pie 
chart. Its author, a physician Robert Flud placed seven hues in tonal convention starting with 
white towards red. Red and green are labelled as middle with their balanced proportions of the 
light and dark, black and white. 
The procedure of classifying colours spread throughout the Middle Ages. Interestingly, in the 
19th century France and Germany psychological states were defined as choosing and combining 
various colours in artefacts. Actually, it is hard to detect whether colours of different coats of 
arms were so important or they complemented forms presented on them. Undoubtedly, since 
ancient times the colour in human history played significant role as the vehicle repeatedly 
moving material world to the spiritual one. 
De o itus disti guished fou  si ple olou s: hite u de stood as a fu tio  of s ooth ess, 

black as roughness, red connected with warmth and chlóron consisting of fullness and void. 

Other colours emanate from mixing these four ones.  76 The philosopher also claimed that by 
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mixing red and white it was possible to obtain chlóron. The same mixture of the colours 
prepared in the right proportions would give gold and coppery.  
It is Pli 's idea that pu ple as ese ed fo  the highest state offi ials a d o i ed ith gold 

solely a triumphant chief was allowed to wear it. 77  
Red as an element of light played essential role in the i te io  of Ro a  eligious st u tu es. 78 

According to Bartolus of Sassoferrato, an Italian law professor, who defined colour criteria for 
coats of arms, gold is the most noble of all, as it represents light. Red (purpurens sive Rubens), 
however, symbolises fire. In his classification blue denotes air, which absorbs light in particular 

a . When it comes to remaining white and black, following Aristotle's concept, Bartolus 

states that white stays noble by its brightness whereas black by its opposition to white remains 

the least o th . 79
 

 
My collection of arrows consists of 8 longer pieces (full-size), 4 shorter ones and 10 very short 
(together 22). They were all adapted to brooches in an intentional way to capture the effect of 
a broken arrow. This effect is a consequence of the observation of the phenomenon of an 
arrow breaking during a bowshot. I am an archer myself and I am familiar with the situation 
when shooting an arrow with great strength, on the contact with a target, it breaks in the place 
right behind the arrowhead. A clasp, which enables to wear a brooch, was made with the use of 
neodymium magnet.  
I treated the arrows as objects (it is possible to shoot a bow with them), however, analysing 
their forms (short-size) and wishing to give them performance characteristic I shaped them into 
brooches. 
In its literal sense, the arrows-brooches were formed by breaking a long arrow. In Neolithic 
objects arrowheads were attached to a shaft by birch tar and additionally tied with animal 
sinews. However, as historical reconstruction wasn't my intention I decided to use linen twine 
instead. 
Since prehistoric times we have come a long way, not only in a biological sense. I  all o ept 
of the kind a human as a being in relation to the so-called history, which is evolving nature, is 

p ese ted as its highest o  the g eatest esult. 80 
Although a huge gap separates us from the first human-like forms, yet an ultimate 'form of a 
human' – a human of modern times is the testimony of the progress which has taken place in 
the span of hu dreds of thousa ds ears. Mind, described by Descartes in his works, is not 

merely a human attribute, something in relation with our adventitious existence. On the 

contrary, according to his notion it is the substance, hence something exiting 'per-se', something 

that lies as the foundation of e iste e. 81 
Nowadays most people live in the here and now in the well-know reality of their world. A great 
number of technological facilities and the frenzied march of civilization make our lives easier. 
We do not spare a thought how we reached the ability to design and build the computer, 
create jet aircrafts crossing the barrier of the sound, travel to outer space etc. Once upon a 
time we had nothing but a stone. 
We live in a well-known, the best of possible world. Yet the vision of a paradise still inspires us. 
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He a ted happi ess 

He wanted truth 

He wanted eternity 

Just look at hi !  82
 

At the da  of hu a  i ilizatio  e satilit  of tools o igi all  used as eapo s as a o o  
thing. The very same object made by the human, intentionally or by chance, casually used on 

the spur of the moment depending on a need could serve as a self-defence weapon or offensive 

o e, a eapo  fo  hu ti g o  fo  a  othe  use, to dig out edi le ul s o  oots. 83 Versatility of 
ancient human-made objects became clear. By creating stone tools the human being made a 
mechanical impact on the environment more effective. 
The early human, in their intentional acts, separated determining factors, which they later 

combined in a system of multilateral relations, from the maze of accidental phenomena.
84 

According to Malinowski the mainspring of the human's acts was the issue of biological survival. 
“to e tools, ood p odu ts, ats a d pots, all of the  e e ade  people to li e. The e ti e 

productive-technical activity was based on the theory in which crucial elements were separated, 

theoretical precision was appreciated and the foresight got formulated on past experiences.  85 
It is what we realise when analysing the process of Homo sapiens reaching the point we are in 
right now. We make the world better, presumably friendlier and safer; we adjust the world to 
our eeds. Are e o  top of the orld? “o eti es e ha e the feeli g, e are. Being 

convinced that with our mind we participate in the substantial mind, the Logos of being, we 

became to regard ourselves as the one which is capable of enhancing this imperfect world we 

encountered together with our appearing on the Ea th. 86 

Keep it up, a d up at least fo  a o e t 
say, just a twinkle of a tiny galaxy!  

Let him appear roughly, 

to become, once he is. 

Man! Stubborn he is. 

Stubborn, you must admit, very. 

With the ring in his nose, in the toga, in the sweater. 

A hundred happinesses, you would say. 

Poor thing.  

A being human. 87
 

And so we are just one moment of existence. We manifest in culture in variety of ways. We 
notice, observe, experience, restore cultural wealth, we contemplate culture. Through the act 
of contemplation we become aware of reality, we understand and redefine it. We are 
conservators who know how to maintain culture, store it and rescue its value. We are creators, 
artists who can incessantly change culture and coin new meanings. Through these meanings we 
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define the reality which becomes culture. Defining the meaning can be described as expressing 
certain content of thoughts. 
I  the o ld e e pe ie e ea i gs e ual the o je t of thoughts a d o se ue tl  the  a e 

linked with psyche of human existence or in case of their becoming objective they manifest in 

various objects of the material world. 88 
It is cliché to say that culture does not exist beyond the human being. 
Forming new senses is done through the system of existing meanings. It is always a new 
approach of the objectified idea, it is a modification. On the basis of existing reality a novelty is 
created always in relatio  to alread  fu tio i g ea i gs. Thus every novelty borrows from 

the past.  89 
The human being rooted in culture becomes fulfilled in the reality marked by their values. They 
find accomplishment in certain forms and fields. In my case it is art, and that is why in my 
activities which I undertake I define myself as an artist. Though these activities I make myself 
visible in the world and make myself tangible. 
The creative work of Palaeolithic people was to help them struggle for survival. The creations of 
these Palaeolithic tribes (hunters), such as figurines with animal images found in Dolni 
Vestonice, presumably played their ritual role. The examples of magical representations seem 
to testify the needs and hopes of people inhabiting the terrains of Europe in those times.  
An interesting example of an ancient necklace is the one unearthed in 1937 in Moravia, 
consisting of eight beads of an enigmatic shape. An analysis of Venus 90 figurine (found in Dolni 
Vestonice) proved that its creator used an advanced and abstract stylisation as for the upper 
part of the woman figurine. Again it speaks volumes about the pursuits and motivations of the 
ancient man. Thus, abstract thinking is as old as art itself and the findings from Moravia Dolni 
Vestonice and Predmosti are clear evidence of it. 
On the basis of Moravia findings pra-historians, including Absolon, drew interesting conclusions 
claiming that people of the Ice Age attached great importance to the number, undoubtedly 
connected with myth and magic. But some weapons, like daggers made of fibular bone of a lion 
(from Predmosti), a powerful, fearful predator, were also supposed to endow their users with 
strength and lion's courage. Additional ornament (stripe cuttings) placed on their surface 
presumably had its significant magical-superstitious function. 
Engravings with animal images placed on both sides of stones, over overlapping each other, 
prove artistic skills of these people, the initiators of art. 
The i age of Dad Ma  i  the Lascaux well may arguably depict shaman's spells. 91 Ratzel's and 

Laming-Emperaire's theories assign pre-historic works of art to the mythological genealogy 
emphasizing various affiliations between men and animals. In his conclusions Leroi-Gourhan's 
also suggests that cave images stem from Palaeolithic man's metaphysical notions of birth, 
death and viewing their sexuality as a set of signs and symbols. 
The Stone Age is marked by the development of hunting magic and appearance of some beliefs. 
Magic mysteries undergo transformation acquiring more mysticism and involving the initiated 
members, the exemplification of which could be the paintings in Altamir. They allude to singing 
and dancing, ever present with ritual practices. Works or art are evidently linked with magic. 
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Images are sometimes realistic, at other times quite conventional. All kinds of amulets present 
in Palaeolithic invariably bear testimony to human trust in their good fate assuring properties. 
Undertaking such practices man tried to influence the surrounding world, especially nature to 
which he owed so much. 

…  When reindeer hunters are distressed by the lack of game, they turn to the god of 

animals. 92 
Similar rituals are practiced by Samoyedic people worshipping Jillibembaerte ( food provider). A 
shaman wandering other worlds communicates with the spirit, clothed in the image of a bull 
whose shadow is changing. 
 

The e agai  I set out 
in a form of a young reindeer, 

I wandered for seven days 

alo g ou  paths 93 
A wild creature is a longed-for embodiment of power, intermediary and a vivid presentation of 

man and god.  94 The share of hunted down animal determined by fate caused a stir among 
ancient people. Palaeolithic and modern times hunters are poles apart, but their conceptions 
are probably quite alike.  
Ma  of the uppe  Palaeolithi  ti es as a eato  of a t hi h as ot a e e pla  of i ages. 

They served a purpose to fight for survival, thus being a reflection of the time. 95 The beauty of 

created works of art not only enhanced a sense of aesthetics, but also deepened the conviction 

of their effective impact on man's world full of intricacies.
96 In that way man could overcome 

his previous obstacles. 
Being a rational creature man is able to objectify and gain an awareness of his own existence. 
We can risk a claim that animals just live, whereas man can create himself and through acting 

fully realize his hu a ess. 97 Not once have philosophers claimed that man is defined by 
culture, while animal world by nature. 
Ortega  Gasset ai tai ed that man is not characterized by nature, but culture. 98  
In his conception man perceives himself as a creative being, a maker of some reality, the so-

called man's world, but also at the sa e ti e he is ei g eated  the e  histo .  99 
Ma  t i g to u de sta d hi self i  the flo  of ti e, the atu al histo  as well as 'res gestae', 

began to o p ehe d his o sta tl  t a sfo i g e iste e. 100 Thus, he realizes his 
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incompleteness, his being 'on the way'. Every step taken, provided it is analyzed, has led us to 
the prese t o e t. And if the ladde s a e ot a aila le, lea  ho  to li  ou  head. 101 
Reaching the unreachable resulted in appearance of fake creations, which are encroaching on 
our territory as if they wanted to conquer us. I am talking here about artificial intelligence, 
through which we make the world better. 
The way we perceive our reality and ourselves determine our actions. In 21st century, the era 
of internet, iphones, 3D prints and technological novelties there is seemingly no room for 
superstitions or prejudices, so deeply rooted and influencing our life. Yet, despite never-ending 
crossing the barriers, man is inherently in need of 'coming back' to his primeval nature. The 
duality of these stimuli may lead us to the unknown. A creative process teems with 
complexities and problems. It guides an artist to a difficult, bumpy, hazardous road and forces 
him to trespass the borders, at other times stick to the set rules. The resulting duality 
resembles a struggle with ourselves. To discover our own artistic sense we may have to go 
astray sometimes. Your own treasure is the hardest to unearth. 102 
 
 
A Few Words about Jewellery 

Abstract thinking is the basis of our artistic conception. Designing bases on general rules of art, 
like issues of composition, proportion, rhythm, and contrasts. Formal analysis is an inextricable 
reflection of designing. Jewellery, as we comprehend it, is a set of pure artistic forms (spatial-
sculptural).103 
Not only is contemporary art jewellery an ornament, but also a sign, a luck charm, a symbol, a 
mystery. It constantly evolves as we do ourselves. It raises important issues, it explores, it can 
get involved, but sometimes naïve. It happens to organise, every so often it creates the 
distance, also chaos. Jewellery can be brave, can pose questions, it becomes secretive. 
Occasionally timeless it ca be sentimental at other times. It can be visionary, sometimes 
nostalgically looking back. it happens to be no more but a nice ornament. it is through the 
multitude of materials that we receive various stimuli. In the intellectual sense the artist has 
unlimited opportunities on hand, but they must, 
to some extend, submit to the requirements of materials they use. By the tools they make use 
of, the artist has a range of opportunities to create artistic fiction. Materials have some secrets 
to reveal, they are genius, and it is thought them that the oracle addresses its message.104 
By its existence jewellery changes our way of perceiving the world. Once a determinant of 
social status, it has become a code, the vehicle for the sense. Metal, however, stops being this 
symbol. Classified as a product it follows prevalent trends. 
Nobility is slowly becoming a myth being replaced by the message and universality. Life is 
predominantly trival, and emotions washed out of senses. The true jewellery is able to combine 
this that is noble, lofty with what is banal; something that is magnificent with the thing that is 
ugly; a lie and a desire105 
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What is jewellery today? What is its condition? Ted Noten's manifest seems to be an intriguing 
summary of the recent decade tendency in artistic jewellery: 
Jewellery must be sentimental and never look for compromise. 

Jewellery must be owned by the public if it wants to touch the public. 

Jewellery must steal and seek to be stolen. 

Jewellery must cherish its enemies in order to make friends. 

Jewellery must forget the psychoanalysis of the studio 

.Jewellery must go out into the street to eat and be eaten. 

Jewellery must be shamelessly curious. 

Jewellery must look where to attack and neglect its defences. 

Jewellery must use traditional codes in order to break them. 

Jewellery must neither forgive nor forget. 

Jewellery must ignore all prescription.106 

 

History of Educational Employment and Accomplishments 

 

In 2004 I defended my mater thesis in the Jewellery Studio led by Professor Andrzej 

Szadkowski. In 2005 I was employed initially as an instructor in the Department of Jewellery of 

The “trze iński A ade  of Art and in 2006 I assumed the position of a teaching assistant in 

the Studio of Goldsmith Forms in the Department of Jewellery led by Professor Andrzej Boss. In 

2008 I defended my Ph.D. dissertation entitled 'Aspects of beauty'. I discussed features of 

beauty manifesting in the diversity of our world both materialistic and spiritual perspectives. I 

also presented the problem of a symbol in art which in my view is an important element of 

artistic work. 

To date I supervised 9 bachelor and 1 master students to successful completion with the next 

six awaiting graduation in June/September 2016. I have also been a reviewer of several BA and 

MA dissertations. 

In 2011 I received The Mi istr  of Culture a d Natio al Heritage gra t ithi  the 'Młoda Polska' 
programme. I am engaged in my discipline exhibitions and competitions organised domestic 
and abroad. 
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I   I as a oordi ator of the resear h. Together ith  tea  e ers PhD Jarosła  

Kolec and MA Jakub Kolec I worked on 'Analysis of a casting process for multidimensional and 

hollow forms with the use of the projects made in Matrix programme'. financed by the Ministry 

of Science and Higher Education. For the needs of the research, several multidimensional and 

hollow forms (big) were created. They differed in the spatial structures, textures, dimensions 

(sizes), complexity of surfaces, and the thickness of walls of particular elements. All of these 

were necessary to conduct the analysis of a casting process with the use of 'Agatrinic G plus' 

the casting mould by Argenta company. The forms were rendered in Matrix, a specialized 

computer program. Multi-dimensional as well as hollow objects were designed at a particular 

scale (size) and weight determined by Agatronic, the casting machine parameters. While 

designing we took into account the parameters and thickness of the given models in order to 

enable casting of diversified forms, their minimal and maximal wall thickness and their 

individual elements. My experience of using casting technologies served me to undertake and 

develop new further endeavours in that field. 

Since 2014 I have been a conservator of Scientific Association at the Department of Jewellery. 

In 2014/2015 academic year Michalina Owczarek, a post-graduate student was my apprentice 

in Goldsmith Workshop. Currently Norbert Kotwicki, the first-year post-graduate student at 

the Department of Jewellery, is serving an apprenticeship. I am actively participating in 

different activities of Academy. In 2011-2012 I headed and the following year vice-headed 

entrance examinations at the secretariat. In 2014 I was a curator of 'Silver Schools' jewellery 

exhibition at the Silver International Festival in Legnica. In 2008-2013 I was a curator of an 

exhibition organised to celebrate 50th Jubilee of Jewellery Studio at The “trze iński art 

Academy, the full name of it was 'Golden Creations. 50th Jubilee of Jewellery design at The 

“trze iński Art A ade  i  Lodz'. The year 2009 marked fifty years of establishing Jewellery 

Workshop by Lena Kowalewicz-Wegner and fifty years of goldsmiths' circle in our city. The aim 

of the exhibition was to present the history of Polish goldsmith craft in Lodz. It also gave an 

insight into the tendencies and evolution of artistic activity taking place throughout these 

several dozen years. Together with Professor Andrzej Szadkowski, who supervised the project 

as for the substance contents, we meant the exhibition to be an important event. 

The exhibition was also presented in ten other places in Poland and abroad: 

Gallery of Contemporary Art in Wło ła ek, -30 November 2008 

Stanko Gallery in Wro ła , -28 February 2009 
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Internationale Handwerksmesse-Handwerk & Design, Germany 11-17 March 2009 

Regional Museum in Toruń,  April-31 May 2009 

Regional Museum in Sandomierz, 4-27 September 2009 

The “trze iński Art Academy in Lodz, 1-31 October 2009 

Amber Academy in Gdansk, 6 November 2009-21 January 2010 

Contemporary Theatre in Warsaw, 1 March-11 April 2011 

AV17 Gallery in Vilnus, 13 October-8November 2011 

Waidspeider im Kulturhof Kronbachen Gallery in Erfurt, Germany, 17 December 2011-29 

January 2012 

I was also the editor of 'Golden Creations. 50th Jubilee of Jewellery Art Designing at The 

“trze iński Art A ade  i  Lodz' catalogue, which accompanied the above-mentioned 

exhibition. 

In 2014 I was a curator of the jewellery exhibition of Scientific Association in Gold Gallery 

at The “trze iński A ade  of Art i  Lodz. In 2015 I co-organised the lamp exhibition, designed 

in Goldsmith Workshop and presented at light Move Festival in Lodz. I am also the author 

of the dissertation titled 'Modern Technologies in Contemporary Industrial Design in 

Compliance with Other Art and Architecture Disciplines'. The dissertation can be found on 

'Artistic Jewellery in Poland' internet portal, under the auspices of the Ministry of Culture and 

National Heritage (link: 

http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=

7&Itemid=119) 

 

Currently, I am the curator of the exhibition of artistic jewellery 'Signs of Presence' presented 

during Legnica Jewellery Festival SILVER. The artistic achievements of the employees and 

doctoral students of The Wład sła  “trze iński A ade  of Art are sho  at the e hi itio . 

I have taken part in over 80 exhibitions of artistic jewellery including 10 individual ones (the list 

of the exhibition in the attachment). 

Since 2005 I have been a member of The Asso iatio  of Polish Artists a d Desig ers i  Łódź. 

I am a winner of several awards: 

- 2nd Award of the Marshal of the Lower Silesia Province in the International Silverart 

Competition 'Deconstructio-Reconstruction', Legnica 2005 

http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=119
http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=119
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- Additional Award founded by the KGHM Polska Miedź i  the I ter atio al “il erart 

Competition 'Deconstructio-Reconstruction', Legnica 2005 

- 1st A ard of the Mi ister of Culture i  'Proje t' o petitio  at The “trze iński A ade  of Art 

– 2005 

- Additional Award of The Association of Polish Artists and Designers (ZPAP) - Polish Applied Art 

in 'Project' competition – 2005  

- Additional Award of the Elle Decoration magazine in Project competition - 2005 

- the Preside t of Łódź “ ie e Tea  A ard for the Depart e t of Je eller  at The “trze iński 

Academy of Art Łódź gra ted for 'Golde  Creatio s. th Jubilee of the Jewellery Art Designing 

at The “trze iński Academy of Art' – September 2009 

- Research scholarship of the Minister of Culture and National Heritage – 'Young Poland 2011' 

- Preside t of The “trze iński A ade  of Art A ard for the o tri utio  to the edu atio al 

process and organisational commitment – 2012 

My latest pedagogical achievement which I enjoy much is qualifying my 2nd grade part time 

course student, Ms Barbara Ludwicka for the exhibition of competition entries at International 

Baltic Jewellery Show 'Amber Trip' – 'My Home' contest, March 9-12th 2016. Barbara's work is 

going to be shown in Magan Gallery, London in May 8-16th  
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