Ogólnopolskie Targi
Sztuki Kowalskiej
Wojciechów 2021

Przez karty tego katalogu zapraszam Państwa do zapoznania się pracami konkursowymi, które wzbogaciły zbiory
Muzeum Kowalstwa. W odpowiedzi na ogłoszony przez
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie Konkurs Kowalstwa Artystycznego trafiło do nas 19 prac – krat, wykonanych ręcznie z wykorzystaniem technik kowalskich.
To prawdziwe dzieła sztuki. Każda z nich jest wykonana
z pasją. Zachwycają swoją formą, detalem oraz precyzją
wykonania.
Kolejne prace, które wzbogacą zbiory naszego muzeum to
prace konkursowe, łączące dwa różne materiały - szkło
z metalem. Niebywałe połączenie, z koniecznością nadania
charakteru użytkowego dla projektowanego przedmiotu
przyniosło nieoczekiwane rezultaty. Powstały prace, które
urzekły swą indywidualnością tegoroczną publiczność.
Autorom prac gratulujemy atrakcyjnych pomysłów, profesjonalizmu, zastosowania ciekawych form dekoracyjnych.
Wszystkim uczestnikom tegorocznych imprez kowalskich
dziękujemy za wykonanie przepięknych prac konkursowych. Wasza obecność na tegorocznych Ogólnopolskich
Targach Sztuki Kowalskiej, organizowanych w Wojciechowie spełnia ogromną rolę w zachowaniu i przekazie
tradycji polskiego kowalstwa artystycznego dla następnych pokoleń.
AGNIESZKA GĄSKA
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojciechowie

Ogólnopolskie Targi
Sztuki Kowalskiej
Wojciechów 2021

W kategorii KRATA OKIENNA
Jury postanowiło przyznać:
GRAND PRIX – Jerzemu Kwarcianemu
z Wólki Panieńskiej woj. lubelskie
I NAGRODĘ dla Kazimierza Jabłońskiego
z Niedźwiady, woj. podkarpackie
DWIE RÓWNORZĘDNE II NAGRODY dla:
Romana Parata z Gorzejowej, woj. podkarpackie
Jarosława Majdana z Wólki Panieńskiej,
woj. lubelskie
TRZY RÓWNORZĘDNE III NAGRODY dla:
Andrzeja Kosakowskiego z Dobrocieszy,
woj. małopolskie
Kazimierza Kudły z Zawady woj. podkarpackie
Zbigniewa Szostaka z Szerominka,
woj. mazowieckie

Tegoroczny konkurs kowalstwa artystycznego,
zorganizowany w ramach Ogólnopolskich Targów
Sztuki Kowalskiej Wojciechów 2021, ze względu
na panującą pandemię COVID – 19, został
przeprowadzony w formule hybrydowej. Polegał
on na wykonaniu we własnej kuźni, zgodnie ze
sztuką kowalską kraty okiennej o wymiarach
100 x 70 cm i przywiezieniu jej lub przesłaniu
na adres organizatora. W trybie stacjonarnym
w konkursie wzięło udział 15 drużyn kowalskich,
natomiast w trybie korespondencyjnym 4 drużyny.

Na miejscu kowale w ramach konkursu okuwali
naczynia szklane nadając im funkcjonalność
i stabilność.
Prace oceniała komisja w składzie: Wojciech
Kowalczuk, etnograf z Podlaskiego Muzeum
Kultury Ludowej w Białymstoku, Małgorzata
Michalska – Nakonieczna – historyk sztuki,
Prodziekan kierunku Projektowanie Wnętrz
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie i Roman Czerniec – kowal,
Prezes Stowarzyszenia Kowali Polskich.

CZTERY WYRÓŻNIENIA
PIERWSZEGO STOPNIA dla:
Ryszarda Skuzy z Kielc, woj. świętokrzyskie
Michała Mendyka ze Skórki, woj. wielkopolskie
Stanisława Wozowicza z Góry Ropczyckiej,
woj. podkarpackie
Janusza Śwista z Futomy, woj. podkarpackie

W kategorii OKUCIE ELEMENTU SZKLANEGO
Jury postanowiło przyznać:

OSIEM WYRÓŻNIEŃ
DRUGIEGO STOPNIA otrzymali:
Kalina Karolak z Sandomierza,
woj. świętokrzyskie
Andrzej Sumara ze Strzegomia, woj. dolnośląskie
Marcin Cimek z Kamienia, woj. lubelskie
Leszek Supiński z Gdańska Oliwy, woj. pomorskie
Jerzy Wojowski z Czapli, woj. pomorskie
Rafał Fic z Wrocławia, woj. dolnośląskie
Andrzej Dzwonkowski z Wałycza,
woj. kujawsko-pomorskie
Marek Banasiak z Płońska, woj. mazowieckie

I NAGRODĘ dla:
Rafała Fica z Wrocławia woj. dolnośląskie
DWIE RÓWNORZĘDNE II NAGRODY dla:
Kazimierza Kudły z Zawady woj. podkarpackie
Andrzeja Dzwonkowskiego z Wałycza,
woj. kujawsko – pomorskie
III NAGRODĘ dla:
Jerzego Kwarcianego z Wólki Panieńskiej,
woj. lubelskie
DWA WYRÓŻNIENIA dla:
Jarosława Majdana z Wólki Panieńskiej,
woj. lubelskie
Andrzeja Kosakowskiego z Dobrocieszy,
woj. małopolskie
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Grand
Prix

Jerzy Kwarciany
Wólka Panieńska 16;
22-400 Zamość, woj. lubelskie
tel. 607-230-488,
e-mail: kowaljerzy16@onet.pl, www.
kowalstwoartystycznezamosc.pl
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Mistrz Kowalstwa, członek Stowarzyszenia Kowali Polskich, od 35 lat prowadzi
rodzinną kuźnię, którą odziedziczył po ojcu Janie. Stosując tradycyjne techniki
kowalskie, wykonuje balustrady zewnętrzne i wewnętrzne, schody, ogrodzenia jak
i elementy wystroju wnętrz, a także rekonstrukcje okuć starych domostw i elementów architektury. Wielokrotnie nagradzany w konkursach kowalskich. Do wyjątkowych jego prac należy wykonany w 1999 r. symboliczny klucz do bram Zamościa,
który wręczono papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego pamiętnej wizyty, a także
głownie halabard dla Gwardii Papieskiej.

1. NAGRODA

Kazimierz
Jabłoński
Niedźwiada 343,
39 – 107 Niedźwiada,
woj. podkarpackie,
tel. 737 199 062; 602 226 778,
e-mail: b.koscisz@gmail.com

Urodził się w 1940 roku w rodzinie kowalskiej, jego czterej bracia również byli
kowalami. Od 40 lat prowadzi własną kuźnię, w której pracuje wraz z małżonką
Stefanią. Posiada dyplom czeladnika w zawodzie kowal. Cały czas świadczy usługi kowalskie takie jak wykonywanie i regeneracja narzędzi na potrzeby rolnictwa,
podkuwanie koni, wykonywanie elementów do wozów, a także kutych elementów
ozdobnych. Wielokrotnie brał udział w konkursach kowalskich w Ropczycach.
Do Wojciechowa w tym roku przyjechał po raz pierwszy.
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2. NAGRODA
(ex aequo)

Roman Parat
Gorzejowa 169
39-231Siedliska-Bogusz
tel. 14 683 36 79
e-mail: lukasz1.parat@gmail.com
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Pracuje w kuźni rodzinnej założonej w 1934 r. Jako jeden z nielicznych kowali
w Polsce specjalizuje się w okuwaniu wozów, bryczek i kół drewnianych. Oferuje
pokazy tradycyjnego podkuwania koni i możliwość zwiedzania własnej galerii.
Wykonuje wyroby kowalstwa artystycznego, podkowy, meble ogrodowe, elementy oświetleniowe, akcesoria kominkowe, wyroby dekoracyjne, ogrodzenia, kraty.
Uczestniczy w konkursach kowalskich w kraju i za granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Kowali Polskich.

2. NAGRODA
(ex aequo)

Jarosław Majdan
Wólka Panieńska 54 K
22 – 400 Zamość, woj. lubelskie
tel. 608 202 531
e-mail: kowalstwomajdan@onet.eu
www.facebook.com/kowalstwomajdanjaroslaw

www. kowalstwoartystycznezamosc.pl

Kowalstwem artystycznym zajmuje się od 20 lat. Swoje usługi świadczy na terenie
Zamościa i okolic ale również na terenie całego województwa lubelskiego.
Zajmuje się głównie produkcją ręcznie kutych ogrodzeń, bram, furtek, balustrad
zewnętrznych i wewnętrznych, krat, a także innych elementów dekoracyjnych z metalu. Tworzy prace pasujące do wystroju wnętrz zarówno w stylu klasycznym
jak i nowoczesnym. Swoje umiejętności zdobyte w kuźni teścia przekazuje synowi
Marcelowi.
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3. NAGRODA
(ex aequo)

Andrzej
Kosakowski
Dobrociesz 135
32-862 Porąbka Iwkowska
woj. małopolskie
tel. 725 919 68
e-mail:kuzniakosakowski@gmail.com
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Kowalstwem zajmuje się od czternastego roku życia, w rodzinnej kuźni odziedziczonej po ojcu. Wykonuje głównie balustrady, ogrodzenia, altany, ale także
mniejsze formy – lampy, kinkiety, okucia drzwi. Chętnie kuje też róże i inne
zdobienia kwiatowe. Ma w swoim dorobku oryginalny wystrój „Karczmy pod
kamieniem” w Lipnicy. Swoje umiejętności przekazuje synom. Od 1996 r.
z sukcesem bierze udział w zjazdach, konkursach i targach kowalskich
w całej Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Kowali Polskich.

3. NAGRODA
(ex aequo)

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

Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i wkrótce z rolnika stał się kowalem.
Zajmuje się kowalstwem artystycznym i użytkowym. W swojej kuźni wykonuje
kute meble, elementy oświetleniowe, akcesoria kominkowe, wyroby dekoracyjne oraz ogrodzenia i kraty. Organizuje też pokazy kucia dla wycieczek szkolnych.
Ze swoimi pracami podróżował po całej Polsce a także Węgrzech, Słowacji, Rumunii
i Ukrainie, zdobywając liczne nagrody w konkursach kowalskich. Od kilkunastu
lat jest instruktorem Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie.
Pełni również rolę przewodniczącego komisji podczas egzaminów czeladniczych
i mistrzowskich w zawodzie kowala i zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Kowali
Polskich.
9

3. NAGRODA
(ex aequo)

Zbigniew
Szostak
Szerominek, ul. Środkowa 3
09-100 Płońsk; woj. mazowieckie
Tel. 501 452 789
e-mail: zbigniewszostak1948@wp.pl
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Absolwent Technikum Mechanizacji. Kowalstwem zajmuje się od 1992 r.
Ma na swoim koncie nagrodę Złoty Pomysł „złotej rączki”. Wykonuje świeczniki,
żyrandole, klamki, balustrady, ogrodzenia, łańcuchy ozdobne, krzyże, dzwonnice.
a także zamknięcia do bram i krat. Sprosta każdemu, nawet bardzo nietypowemu zamówieniu. Członek Stowarzyszenia Kowali Polskich, Laureat statuetki
Złotego Kłosa za całokształt twórczości w kowalstwie artystycznym w plebiscycie „Człowiek z Pasją”.

W Y RÓŻ N I E N I E
1 stopnia

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

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

Michał
Mendyk
64-917 Skórka,
woj. wielkopolskie
tel. 602 618 574
FB Manufaktura Marzeń
@manufakturamarzenskorka
e-mail: michas.mm@gmail.com
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Kowal hobbysta, na co dzień leśnik, miłośnik tradycyjnego rzemiosła wiejskiego,
pszczelarz. Uczestnik i laureat konkursów kowalskich w Legnicy i w Wojciechowie.
Wykonuje ręcznie niewielkie i proste w formie przedmioty codziennego użytku,
a także galanterię kowalską: statuetki, nagrody, niewielkie formy pamiątkowe
a także zestawy kominkowe, wieszaki, karnisze, uchwyty meblowe, świeczniki czy krzyże.
Wszystkie prace wykonuje wykorzystując tradycyjne techniki kowalskie, chętnie łączy
ze sobą żelazo i drewno. Proponuje również możliwość przeprowadzenia pokazów kowalskich na imprezach plenerowych lub w instytucjach oświatowych.

W Y RÓŻ N I E N I E
1 stopnia

Stanisław
Wozowicz
Góra Ropczycka 65
39 – 120 Sędziszów Małopolski
tel. 602 51 99 06
e-mail: wozowiczst@wp.pl

Absolwent Państwowego Liceum Plastycznego w Rzeszowie, ukończył Instytut Wychowania Plastycznego w Krakowie. Początkowo zajmował się głównie malarstwem
i metaloplastyką, obecnie wyłącznie kowalstwem artystycznym i projektowaniem.
Jego talent do rysunku pozwala na trafną wizualizację pomysłów własnych oraz
klientów. Wielokrotnie nagradzany na różnego rodzaju konkursach sztuki kowalskiej, pełnił rolę instruktora Jesiennych Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie.
Wiele jego prac zdobi przestrzeń publiczną rodzinnej Góry Ropczyckiej.
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W Y RÓŻ N I E N I E
1 stopnia

Janusz
Świst
Hefajstos – kuźnia XXI wieku,
Futoma 19,
36 – 030 Błażowa,
tel. 796 518 575
www.facebook.com/janusz.swist.9
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Kowal w czwartym pokoleniu. Jego pradziadek, dziadek i ojciec byli bardzo cenionymi w Futomie i okolicach kowalami. Specjalizowali się w podkuwaniu koni
i wytwarzaniu narzędzi rolniczych. Janusz po przodkach odziedziczył talent metaloplastyczny. Swoją kuźnię doposażył w nowoczesne zaplecze narzędziowe. Wykonuje
zarówno bramy, ogrodzenia, balustrady ale również lampy, krzyże, rzeźby ogrodowe
i inne elementy kowalstwa artystycznego. Jego umiejętności i pracowitość sprawiają, że jest laureatem wielu nagród w konkursach kowalskich. Stworzył zagrodę
kowalską, w której eksponuje zarówno swoje dzieła jak i mistrzów kowalstwa z Polski i zza granicy. Raz w roku w zagrodzie organizuje Festiwal Kunsztu Kowalskiego.

W Y RÓŻ N I E N I E
2 stopnia

Kalina
Karolak
ul. Warzywna 16
27-600 Sandomierz
woj. świętokrzyskie
e-mail: kalina.karolak@gmail.com

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

Andrzej Sumara
ul. Bohaterów Getta 25/4,
58-150 Strzegom
woj. dolnoślaskie
tel. 505163303
e-mail: sumara 15@wp.pl
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Do 2013 roku kowalstwem zajmował się zawodowo. Z sukcesem brał udział
w konkursach kowalskich w Legnicy. Obecnie zawód ten traktuje jako hobby.
Dotychczas do Wojciechowa przyjeżdżał w drużynie z Rafałem Ficem. W tym
roku po raz pierwszy w konkursie wystąpił indywidualnie.

W Y RÓŻ N I E N I E
2 stopnia

Marcin Cimek
Kuźnia Strachosław 58A
22-113 Kamień, woj. lubelskie
tel. 730 995 743
e-mail: mcimek@hotmail.com
www.facebook.com/kuzniastrachoslaw, www.kuznia.strachoslaw.pl

Przygodę z kowalstwem rozpoczął w 2013 roku w Wojciechowie biorąc udział
w Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich, rok później otworzył warsztat kowalsko-ślusarski „Kuźnia Strachosław”, gdzie zajmuje się kowalstwem oraz metaloplastyką stosując zarówno tradycyjne techniki kowalskie jak i najnowsze technologie
obróbki metali. Wykonuje ogrodzenia, bramy, furtki, balustrady, akcesoria ogrodowe,
konstrukcje metalowe schodów, małą architekturę oraz inne elementy ozdobne.
Posiada tytuł czeladnika w zawodzie kowal wyrobów zdobniczych. Od 2019 roku
jest członkiem Stowarzyszenia Kowali Polskich.
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W Y RÓŻ N I E N I E
1 stopnia

Leszek
Supiński
ul Drosickiego 15
87 – 371 Gdańsk
tel. 501 355 169
e-mail: kowaloliwski@gmail.com
www.spak.info/artysci/leszek-supinski
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Kowalstwo to jego pasja i praca. W swojej kuźni czuje się najlepiej, tworząc tam
każdego dnia niepowtarzalne, unikatowe wyroby. Specjalizuje się w renowacji
zabytkowych elementów kutych, chętnie robi też bramy, ogrodzenia, balustrady,
meble, statuetki i inne elementy ozdobne. Lubi twórcze wyzwania, które pozwalają
na wykonywanie zamówień które ogranicza jedynie wyobraźnia. Często można go
spotkać na różnego rodzaju jarmarkach i wydarzeniach związanych z tym pięknym
rzemiosłem.

W Y RÓŻ N I E N I E
2 stopnia

Jerzy
Wojowski
Czaple 27a, 80-298 Czaple
woj. pomorskie
tel. 601 650 462
e-mail: kowal@wojowski.pl
www.kowal-wojowski.eu

W wybudowanej przez siebie kuźni pracuje od 1981 roku. Zajmuje się kowalstwem architektonicznym, dekoracyjnym i użytkowym. Specjalizuje się w wyrobach zdobniczych ze stali o różnych motywach i kształtach, kutych ręcznie według
projektów własnych i artystów plastyków. Do najczęściej wykonywanych prac
należą kute balustrady, mostki i schody, a także meble, elementy oświetleniowe,
akcesoria kominkowe, okucia i wyroby dekoracyjne. W swoich projektach chętnie wykorzystuje motywy secesyjne. Jego odbiorcami są klienci indywidualni
i hur towi z całej Polski oraz z Niemiec, Belgii, Holandii, Anglii i Szwecji.
Członek Stowarzyszenia Kowali Polskich.
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W Y RÓŻ N I E N I E
2 stopnia

Rafał
Apoloniusz Fic
ul. Serbska 8/1
51-111 Wrocław
woj. dolnośląskie
tel. 508 228 298
e-mail: graffic@wp.pl
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Z wykształcenia metaloplastyk (repuserstwo i złotnictwo) oraz architekt. Na co dzień, zawodowo zajmujący się projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym. Hobbistycznie kowal-pasjonata, od wielu lat czynnie uprawiający kowalstwo i metaloplastykę. Organizator imprez
kulturalnych i historycznych, organizator i uczestnik wystaw tematycznych z zakresu rzemiosł
artystycznych. Członek organizacji zawodowej (IARP), stowarzyszeń historycznych (m.in. SMDBiB). Rozmiłowany w historii materialnej (m.in. historia rzemiosł metalowych), bibliofil. Laureat
konkursów rękodzielniczych, rzemiosła artystycznego oraz konkursów kowalskich w Polsce.
W kowalstwie poszukuje formy, odwołań, wielowymiarowości i uniwersalizmu. Prace kowalskie,
cechuje różnorodność stylistyczna z pogranicza rzeźby, klasycznego kowalstwa, metaloplastyki
i technik łączonych, wpisująca się w nurt kowalstwa miejskiego – użytkowego i estetycznego.

W Y RÓŻ N I E N I E
2 stopnia

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

Ukończył szkołę techniczno – mechaniczną oraz kursy spawania oraz cynowania.
Dodatkowo doskonalił swoje umiejętności na warsztatach zgrzewania różnych gatunków stali. Zajmuje się naprawą i renowacją zabytkowych motocykli i aut. Z czasem swoje
umiejętności łączenia różnych metali zaczął wykorzystywać do tworzenia ozdobnych
przedmiotów metalowych typu ogrodzenia, bramy, ławki, lampy przy użyciu gotowych
elementów. W 2020 roku wziął udział w Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich
w Wojciechowie, a zaraz po nich w konkursie kowalstwa artystycznego. Obecnie wyposaża swoją kuźnię w sprzęty i narzędzia. Kuciu poświęca każdą wolną chwilę i otrzymuje
coraz więcej zamówień na kowalskie wyroby artystyczne.
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W roku 2016 ukończył Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie.
Zbudował kuźnię, w której wykonuje ogrodzenia, balustrady, artykuły do wystroju wnętrz i ogrodów. Specjalizuje się w wykonywaniu części maszyn rolniczych. Chętnie prowadzi pokazy kowalstwa artystycznego zarówno w swojej
kuźni jak i na imprezach plenerowych. Jego prace były wielokrotnie nagradzane w konkursach kowalskich zarówno w Wojciechowie jak i w Legnicy.

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

Muzeum Kowalstwa
Jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa zajmuje
najwyższą kondygnację Wieży Ariańskiej w Wojciechowie. Można w nim zobaczyć w pełni wyposażoną starą kuźnię z paleniskiem, kowadłem
i miechem kowalskim, a także metalowe wyroby
użytkowe. W ciągu blisko 30 lat działalności, Muzeum zgromadziło niezwykle ciekawe kolekcje
kutych wyrobów artystycznych, m.in. krat, krzyży,
wieszaków, świeczników, lamp, żyrandoli. Oprócz
przedmiotów typowych dla kowalstwa użytkowego znajdują się tu również eksponaty niezwykłe:
żelazny pas cnoty, repliki broni średniowiecznej,
kute akwarium, zegar słoneczny i wiele innych
ciekawych prac. Są to dzieła wykonywane przez
kowali polskich, węgierskich i białoruskich

głównie podczas Ogólnopolskich Imprez Kowalskich. W Muzeum goście mogą zagrać marsza
kowalskiego na kowadle, zaostrzyć siekierę na
ręcznej szlifierce, posłuchać opowieści o pracy kowala i dowiedzieć się dlaczego podkowa przynosi
szczęście. Dla grup dziecięcych i młodzieżowych
organizowane są zajęcia warsztatowe „Podkowa
z masy solnej”. Urokliwe jest również samo otoczenie Wieży z infrastrukturą wykutą z metalu.
W 2019 r. powstała tu Aleja Zasłużonych Kowali,
na której uhonorowano piętnastu mistrzów
zaangażowanych w organizację pierwszych
konkursów kowalskich w Wojciechowie.
Plac przy Wieży Ariańskiej to doskonałe miejsce
na ognisko, gry lub zabawy.
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