


„Filigranowe Piękno” – wystawa ozdób stroju cieszyńskiego w Centrum Folkloru Śląska  

Cieszyńskiego w Cieszynie prezentuje bogactwo biżuterii, jaką można spotkać na naszym terenie. 

Specjalnie na wystawę wybrano tę która powstała w technice filigranu. Zaprezentowana biżuteria 

pochodzi z prywatnych zbiorów Leszka Gańczarczyka. Jest to biżuteria, która powstała w XIX i XX 

wieku i wykonana jest przez najbardziej znanych twórców. Na wystawie można zobaczyć liczne 

przykłady hoczków, a także pas, napierśniki, guzy, klamry, spinki, pierścionki, naszyjniki. 

Uzupełnieniem całości są żywotki i suknie cieszyńskie, a także stare zdjęcia przedstawiające 

mieszkańców Cieszyna i okolic oraz książki mówiące o problematyce tematu. 

Leszek Gańczarczyk to członek, założyciel i wieloletni działacz Cieszyńskiego Klubu Hobbystów 

oraz Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich. Jego pasja kolekcjonerska zrodziła się już we 

wczesnej młodości, a jej początek stanowiły drobne starocie i pamiątki rodzinne. Dzięki nim 

zainteresował się historią i tradycjami Śląska Cieszyńskiego. Zaczątkiem kolekcji ozdób stroju 

cieszyńskiego były hoczki odziedziczone po babciach. Z biegiem lat i wraz z poszerzaniem wiedzy na 

temat historii hoczków, jego zainteresowanie przeniosło się również na inne elementy stroju. 

Obecnie w swoich zbiorach posiada wszystkie rodzaje ozdób tych strojów, a także suknie, żywotki 

i czepce. Dopełnienie kolekcji stanowią stare fotografie oraz bogata literatura związana 

z tematem regionu oraz samego stroju cieszyńskiego. 

Filigranowe 
�ękno



Filigran
Ziemia cieszyńska może poszczycić się wyjątkowym skarbem, a mianowicie filigranem. Tę niezwykłą 

technikę stosuje się do wyrobu biżuterii do strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego. Jak opisują 

Maria Lipa-Kuczyńska i Anna Grabińska-Szcęśniak w swojej książce „Ozdoby szykownych 

prababek”: „Technika filigranu polegała na wykonywaniu przedmiotów z drobnej ażurowej siatki 

ułożonej z podwójnych lub pojedynczych drucików. Najważniejszą czynnością w pracy nad 

filigranem było odpowiednie wyciąganie cienkich, nitkowanych drucików, a następnie ich skręcanie 

– zazwyczaj po dwa – w rodzaj warkoczyka oraz rozklepywanie w delikatny płaskownik, co dawało 

efekt karbowanej, delikatnej blaszki. Ze skręcanych drucików układano ornamenty linearne tak, by 

nie krzyżowały się w żadnym punkcie, lutując je w miejscach styku i nadając ostateczny kształt 

ozdobie. Cechą charakterystyczną dla wyrobów filigranowych są motywy spiralne, układające się 

w esownice. Złotnicy cieszyńscy umieszczali filigranowy ornament na podkładzie z cienkiej, 

najczęściej złoconej blaszki, stanowiącej tło i jednocześnie będącej konturem ozdoby”.

W tej technice wytwarzano pasy, napierśniki, hoczki, guzy, spinki, broszki, pierścionki i inne przedmioty. 

Najczęściej do wykonywania biżuterii używano srebra, rzadziej złota. 

Na terenie Śląska Cieszyńskiego filigran rozwinął się znacząco w drugiej połowie XIX i na początku 

XX wieku. Na jego kształt miała wpływ praca złotników z Europy Środkowej. Cieszyn był i jest 

głównym punktem wyrobu filigranu. Przez wiele wieków tutaj tworzyli wybitni złotnicy, którzy 

wyrabiając biżuterię, stali się mistrzami złotnictwa.  



Na wystawie zaprezentowano biżuterię, którą zakłada się do stroju cieszyńskiego. 

Najliczniej reprezentowane są różne rodzaje hoczków, a także napierśniki, guzy, 

broszki, kolczyki i pierścionki.  

Hoczki
Hoczki to zapinki, które służyły do sznurowania żywotka, czyli gorsetu. Do przedniczek 

przyszywano od 4 do 12 sztuk wykonanych w tej samej technice i w tym samym kształcie. Ważne 

było, aby uszka (oczka) hoczków wystawały poza przedniczki, co pozwalało na sznurowanie żywotka 

ozdobnymi łańcuszkami. W hoczkach wykonanych w technice filigranu dominowały motywy 

kwiatowe lub geometryczne.

Hoczki - warsztat nierozpoznany



Napierśnik
Jedną z ozdób stroju cieszyńskiego są napierśniki, które były „noszone przez bogate cieszynianki. 

Składały się z czterech łańcuszków, połączone w zwisające festony oraz trzech filigranowych 

gwiazd, rozet zwanych różami. Z każdego z ogniwek łańcuszka dodatkowo zwisał wisiorek 

w kształcie wydłużonego ogniwka. Na zakończeniach łańcuszka, zamiast klamer, mocowano dwa 

druciki, które zakładało się za ramiączka gorsetu (żywotka)”¹. 

¹ Maria Lipa-Kuczyńska i Anna Grabińska-Szcęśniak w swojej książce „Ozdoby szykownych prababek”, Bytom 2011, s. 93. 

Napierśnik - warsztat nierozpoznany



Spinki, broszki, guzy i inne  
Najstarszą ozdobą, jaką zakładało się do stroju cieszyńskiego, to były spinki o kształcie kolistym lub 

sercowatym. Z czasem spinki straciły swoja funkcję spinania kabotka i stały się ozdobną broszką. 

Często oprócz srebra używano złoceń i kolorowego szkła. Ozdoby przybierały indywidualny kształt. 

Guzy (inaczej nazywano tak guziki) były przyszywane do stroju męskiego jako forma dekoracyjna, 

która świadczyła również o zamożności właściciela. Używane były także w kobiecym stroju 

jabłonkowskim. Dwuczłonowe klamry do szpencera miały po jednej stronie oczko, a po drugiej 

haczyk i ozdobną tarczkę. Na klamrach tych w większości występowały motywy takie, jak na hoczkach.

1. Klamra do szpencera - warsztat nierozpoznany

2. Broszka - Augustyn Kopieczek

3. Broszka - Józef Kodela

1.

2.
3.

4.

5.

6.

4. Broszka - Kazimierz Wawrzyk

5. Spinka sercowata - warsztat nierozpoznany

6. Guzy - warsztat nierozpoznany



Zaprezentowana na wystawie biżuteria pochodzi od najbardziej znanych, 

nieżyjących już złotników działających na terenie Śląska Cieszyńskiego w XIX i XX 

wieku. Jednak warto zauważyć, że w Cieszynie pozostał jeden zakład mistrza 

Wiktora Pieczonki, który współcześnie tworzy razem z synami wyjątkową biżuterię.  

Eugeniusz Hass (1850–ok. 1920)

Syn złotnika Karola Marii Hassa, wyrabiał ozdoby do stroju cieszyńskiego i jabłonkowskiego. Złotnik, 

który w swojej pracy posługiwał się mało stosowaną techniką stempelkową, jak również filigranową, 

odlewniczą i wytłaczaną. Swoje wyroby oznaczał znakiem EH wpisanym w prostokąt. 



Antoni Wybraniec (1861–1940) 

Rodowity Ślązak, który uczył się u Hassa. Urodził się w Wierzniowicach (koło Bogumina). W wieku 15 

lat rozpoczyna naukę i następnie wyrusza w świat, pracując w rożnych miejscach. W 1885 roku 

zakłada swój zakład złotniczy w Cieszynie, gdzie wykonuje prace złotnicze, tworząc biżuterię do 

stroju cieszyńskiego. Inspirował się dawnymi wzorami. Swoje prace sygnował inicjałem AW 

zamkniętym w prostokącie. Otrzymał dwa złote medale na Międzynarodowych Wystawach 

w Paryżu i Wiedniu. Jako mistrz wyrabiał w technice milgryfu i filigranu.  

Emil Wotke  (1857–1924)

Trudnił się głównie wyrobem hoczków, pasów, spinek, guzów i klamer do stroju cieszyńskiego 

i jabłonkowskiego. Swoje prace cechował EW zamkniętym w prostokącie. Rozwinął wzornictwo 

motywów filigranowych, tworząc wzory niesymetryczne oraz wzbogacał niektóre wyroby dodaniem 

serduszek, koniczynek i półkulistnych „półkukliczków”. 



Augustyn Kopieczek (1871–1954)

Urodził się w Krasnej, był uczniem Emila Wotkego. Gdy ukończył naukę złotnictwa, pracował jako 

„towarzysz” na Morawie i w Monachium. Po powrocie otworzył swój zakład w Cieszynie, tworząc  

piękną filigranową biżuterię. Za swoje prace otrzymał złoty medal na wystawie rzemieślniczo-

przemysłowej w Cieszynie (1932). W swoim warsztacie wykonywał: hoczki, klamry i pasy techniką 

filigranową i odlewniczą. Swoje wyroby oznaczał inicjałami AK w owalu. 

Ignacy Lepszy (Lepschy) (?–1860)

Złotnik, mieszkający w Cieszynie w latach ok  1810–1815, następnie w Bielsku, gdzie zmarł w 1860 .

roku. Wyrabiał hoczki odlewane i filigranowe. Swoje wyroby sygnował ini  IL wpisanymi cjałami

w prostokąt.



Józef Friedrich (1873–1943) 

Pracował u Emila Wotkego, po jego śmierci otworzył w 1924 roku własny warsztat w Czeskim 

Cieszynie, gdzie zdobył dużo klientów, gdyż był uznanym złotnikiem na Zaolziu. Wyrabiał ozdoby do 

stroju cieszyńskiego, przeważnie w technice filigranu, inspirując się wzorami, które poznał u Emila 

Wotkego. Swoje prace sygnował JF. 

Józef Kodela (1900–?) 

Uczeń Emila Wotkego, po jego śmierci w 1924 roku otworzył własny warsztat. Wyrabiał ozdoby 

stroju cieszyńskiego w technice filigranu, ale również w technice odlewniczej i wytłaczania. Swoje 

wyroby oznaczał JK w zamkniętym prostokącie.  



Adolf (Franciszek) Horak (1906–1976)

Urodził się w Roztopicach, był synem Alfreda pochodzącego z Czech i Eugenii z Wiednia. W wieku 

6 lat zachorował na chorobę Heinego-Medina (polio). Ukończył szkołę podstawową w Skoczowie. 

W 1924 roku został przyjęty do zakładu Karola Pfeifera, gdzie głównie zajmował się 

zegarmistrzostwem. W 1929 roku otworzył swój mały warsztat złotniczy, gdzie zatrudniony został 

Wiktor Pieczonka. W czasie II wojny światowej swój zakład miał po stronie czeskiej. W 1947 roku 

zmienił imię na Franciszek. Po 1948 roku otworzył całkiem nowy zakład, udało mu się również 

odzyskać warsztat, który wcześniej był po stronie czeskiej. Pracował i działał w nim aż do śmierci. 

Stworzył wiele ozdób, które pokazywał na wystawach sztuki ludowej i artystycznej. Otrzymał 

nagrody takie jak: Nagroda im. Oskara Kolberga (1974), Złoty Medal 25-lecia „Cepelii” (1974), Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976). 



Kazimierz Wawrzyk (1955–2017)

Urodził się w Ustroniu i tam pracował aż do śmierci. Syn Franciszka i Bronisławy z domu Madzia. 

Mając 15 lat trafił do zakładu Franciszka Horaka, gdzie przez 3 lata uczył się fachu. Odbył 2-letnią 

służbę wojskową i po 1978 roku rozpoczął pracę w zakładzie usługowym należącym do „Jubilera” 

w Cieszynie.  Następnie otworzył swój zakład złotniczy w Ustroniu, który funkcjonował do 1990 

roku.  W tym samym roku swój zakład otworzył w domu i pracował w nim aż do śmierci. Swoje prace 

prezentował na różnorodnych jarmarkach, wystawach i warsztatach. Prace jego trafiły do różnych 

zespołów (Zespół Regionalny „Równica”, ZR „Czantoria”), zdobył nagrody na „Dniach Europejskiej 

Kultury Ludowej” w Częstochowie czy pierwsze miejsce na „I Międzynarodowym Jarmarku 

Produktów Regionalnych” w Ustroniu. Tworzy w technice filigranu, a swoje prace sygnował KW 

wpisane w prostokąt. 

Wiktor Pieczonka (1927)

Urodził się w Cieszynie na Pastwiskach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w wieku 15 lat został 

uczniem Adolfa (Franciszka) Horaka. Pracował w zakładzie do 1986 roku, prowadził go również po 

śmierci Adolfa (Franciszka) Horaka. Aktualnie ma zakład złotniczy na Wyższej Bramie w Cieszynie, 

który prowadzi jego syn – Marcin Pieczonka. Wiktor Pieczonka przekazał swoją wiedzę synom – 

Grzegorzowi i Marcinowi i wnukowi Sławomirowi. Został odznaczony laurem „Srebrnej 

Cieszynianki” w 2011 roku. Wykonuje hoczki, spinki, broszki, kolczyki, pasy, napierśniki, pierścionki 

i inne elementy jak: insygnia rektorskie, krzyże, łańcuchy rektorskie i cechowe.  
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