
WARSZTATY DAWNEGO 
JUBILERSTWA



O MNIE…
Sławomir Derecki - mistrz złotnictwa, 

członek Bractwa Rzemiosł Artystycznych

i kolekcjoner meteorytów z Wrocławia. 

Jako jedyny w Polsce jubiler

wykonuje biżuterię łącząc złoto i meteoryty, 

wykorzystuje również artefakty 

z czasów starożytnego Rzymu. 

Wieloletni członek komisji egzaminacyjnej 

przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu  

oraz współzałożyciel 

Polskiego  Towarzystwa Meteorytowego. 

Rok 2017  to uwieńczenie 40 lat 

działalności zawodowej.



O GALERII…
Galeria Derecki to jedyne w swoim rodzaju miejsce 

w Polsce. Projektowana i tworzona tu biżuteria 

to propozycja dla prawdziwych koneserów, 

którzy nie zadowalają się tradycyjnymi wyrobami, 

ale poszukują czegoś naprawdę wyjątkowego: 

obrączek z meteorytami, pierścionków i wisiorków 

z elementami biżuterii z czasów starożytnych itd.

Wysoką jakość używanego złota certyfikuje 

Szwajcarski Urząd Probierczy.

Realizowane są także specjalne zamówienia 

najbardziej wymagających Klientów.



MEDIA…
Warsztaty dawnego jubilerstwa są doskonałym 

materiałem medialnym i promocyjnym 

wykorzystywanym przez:

➢ telewizję

➢ radio

➢ gazety

➢ social media

➢ publikacje internetowe



Warsztaty Dawnego Jubilerstwa

to jedyna taka inicjatywa w Polsce. 

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny: 

od początku ich uczestnicy 

biorą udział w procesie twórczym. 

Wszystkie prace wykonywane są ręcznie, 

przy użyciu tradycyjnych metod i narzędzi 

na ponad 150-letnim stole warsztatowym 

i przedwojennej walcarce. 

Uniwersalny charakter warsztatów sprawia, 

że udział w nich mogą wziąć 

zarówno dorośli, jak i dzieci.

O WARSZTATACH…



O WARSZTATACH…

Podczas warsztatów 

wykorzystywane jest srebro 

i złoto, z którego powstają 

zawieszki w kształcie 

zaproponowanym 

przez uczestników. 

Wytwarzanie jednej zawieszki 

trwa około godziny 

i okraszone jest 

opowieścią o historii 

sztuki jubilerskiej.



WARTO MNIE ZAPROSIĆ…

➢ unikatowa forma  warsztatów sztuki złotniczej;

➢ okazja do  zdobycia wyjątkowej wiedzy 

i nabycia niecodziennych umiejętności;

➢ zapoznanie się z tradycyjnym rzemiosłem złotniczym

i narzędziami jubilerskimi;

➢ możliwość wykonania  pod okiem mistrza złotnictwa 

własnego wyrobu jubilerskiego (np.:  serduszka  dla ukochanej osoby);

➢ zajęcia  prowadzone są osobiście przez artystę;

➢ warsztaty mają charakter dydaktyczny.



MOJA OFERTA …
Chciałbym Państwu zaproponować przeprowadzenie 

Warsztatów Dawnego Jubilerstwa. 

Jest to doskonała okazja do wzbogacenia eventów 

oraz  innych działań marketingowych.

Każdy uczestnik Warsztatów otrzymuje dyplom udziału 

potwierdzony przez mistrza złotnictwa Sławomira Dereckiego. 

Warsztatom towarzyszy także prezentacja biżuterii artystycznej

z możliwością ich zakupu na miejscu.

Czas trwania warsztatów i koszt ich zorganizowania 

uzgadniany jest indywidualnie. 

Istnieje również możliwość zaaranżowania

działań towarzyszących we współpracy 

z Polską Akademią Nauk w Warszawie

i innymi placówkami naukowymi.



ZAPRASZAM DO KONTAKTU:

 +48 722 214 629

 galeria@derecki.art.pl

Więcej o Galerii Biżuterii Artystycznej na www.derecki.art.pl

Prezentacja wraz z zawartymi w niej materiałami są własnością Galerii Biżuterii Artystycznej Sławomira Dereckiego i bez zgody właściciela nie mogą być wykorzystywane.


