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Galeria R&R to raj dla miłośników an-
tycznych sreber i żyrandoli. Mają tu 
państwo ponad tysiąc przedmiotów. 
Antyczne srebra oraz żyrandole skradły 
nasze serca wiele lat temu. Miło mieć świa
domość, że przedmiot, którego się używa, 
ma wyjątkową i długą historię, a przy tym 
jest piękny i praktyczny. Z czasem ta sła
bość przerodziła się w pasję, którą stara
my się zarażać innych – naszych klientów 
– to przecież rodzinne hobby i biznes. I jak 
się przekonujemy, pasja ta jest zaraźliwa. 
Klienci Galerii R&R to osoby wrażliwe na 
piękno ponadczasowych przedmiotów. 
Złoto ma dla państwa mniejszy urok?
I srebro, i złoto pozwalają na wytworzenie 
z nich przepięknych przedmiotów. Srebro, 

To wydaje się niewiarygodne, że przed
mioty na przykład z czasów Napoleona 
Bonaparte przetrwały kilkanaście wojen  
i pokoleń, a teraz niemal w idealnym 
stanie spoczywają w szklanej serwantce  
w Galerii R&R. Przynajmniej część ich hi
storii udało nam się odkryć, poruszając 
się po śladach często pozacieranych punc  
i sygnatur. Wartości niektórych przed
miotów nawet nie podajemy, bo są to tak 
naprawdę bezcenne arcydzieła użytkowej 
sztuki jubilerskiej, które wyszły spod ręki 
najwybitniejszych mistrzów. Ale mamy 
też drobiazgi dostępne dla każdego. 
Który z przedmiotów ma najciekawszą 
historię?
Trudno wskazać jeden z nich, aczkolwiek 
na pewno na wielką uwagę zasługuje 
wyjątkowa, przepiękna, choć niewielka 
empirowa cukiernica zwieńczona efek
towną, okazałą, odlewaną aplikacją duże
go napoleońskiego orła, którego postać 
mogła być wykorzystywana wyłącznie 
do zdobienia przedmiotów należących 
do rodziny cesarskiej. Lubimy myśleć, że 
stała na stole u Napoleona Bonaparte 
bądź, co bardziej prawdopodobne, u któ
rejś z jego sióstr.
Srebro na stole sprawia, że zwykły po-
siłek nabiera uroczystego charakteru.
Srebrna zastawa stołowa zawsze nadaje 
stołowi elegancję i to zarówno wtedy,  
gdy srebrne są tylko sztućce, jak i wtedy, 
gdy pojawiają się na nim srebrne cukier
nice, patery, misy, żardiniery, dzbany, 
kielichy czy kufle. Srebrne naczynia mają 
też walory praktyczne: własności pro
zdrowotne srebra są od lat potwierdzo
ne, a czarna herbata parzona w srebr
nym dzbanku smakuje o niebo lepiej. 
Poza tym srebro nie tłucze się, co doceni 
każdy, nawet najbardziej ostrożny użyt
kownik. A i samo gotowanie to przecież 
sztuka – dobrze też więc zadbać, by po
trawy otrzymały wyjątkową oprawę, a tę 
gwarantują srebra. Doceniają to najlepsi 
szefowie kuchni, na czele z Silver Chefem 
Darkiem Kuźniakiem, z którym ma przy
jemność pracować Galeria R&R, a który 
bardzo często korzysta ze srebrnych tac 
czy pater, nie ukrywając, że pozwalają 
one na wyjątkową prezentację wyjątko
wych dań. ■
Tekst powstał we współpracy z Galerią  
Srebra i Światła R&R. 

decipher barely visible signatures and 
punches. We do not put a value on some 
of the objects we have since they are 
priceless masterpieces of jewellery art 
made by the most outstanding masters. 
But we also have trinkets for everyone.
Which of the items has the most  
fascinating past?
It is hard to name just one of them, but 
there is an exceptional, beautiful, small 
empirestyle sugar bowl decorated with 
an impressive, prominent application 
of a large Napoleonic eagle, which was 
only ever used to ornament objects be
longing to the imperial family. We like 
to think that it adorned the table of  
Napoleon Bonaparte, or more likely, one 
of his sisters.
Silver tableware makes a simple meal 
special.
Silver tableware always adds elegance 
to a table – not just silver cutlery, but 
also silver sugar bowls, jardinières, jugs, 
cups, and tumblers. Silverware is also 
very practical: the health properties of 

silver are scientifically confirmed, and 
tea brewed in a silver teapot tastes 
heavenly. Besides, silver does not break, 
which is a feature that anyone, even the 
most cautious person, would appreci
ate. Cooking is an art, so it is worth pro
viding the right entourage for the dishes 
we make, and there is nothing more 
noble than silver. The metal is appreci
ated by many chefs, including Darek 
Kuźniak, with whom the R&R Gallery has 
the pleasure of collaborating, and who  
often uses silver trays and platters, 
saying that they let him present his deli
cious food in an exceptional manner. ■
The story was written in collaboration 
with Galeria Srebra i Światła R&R.

Srebrne naczynia nie tylko nadają Stołowi elegancję, 
ale mają też walory prozdrowotne. ponadto np. czarna 
herbata parzona w Srebrnym dzbanku Smakuje o niebo lepiej. 
Silverware not only alwayS addS elegance to a table but it 
alSo haS health propertieS.  beSideS, tea brewed in a Silver 
teapot taSteS heavenly.

The R&R Gallery is a haven for lov-
ers of antique silverware and chan-
deliers. You have over one thousand  
silver objects here.
Antique silverware, chandeliers and 
lamps stole our hearts many years ago. 
It is wonderful knowing that an item 
you’re using has an exceptionally long 
history, and is both beautiful and prac
tical. Over time, our weakness for silver 
became a passion that we now want to 
instil in other people – our clients – as 
well. It is a family hobby and a business. 
This passion is contagious, as we have 
learned. The clients of the R&R Gallery 
are sensitive to the beauty of classic and 
unique items. 
Gold doesn’t have the same appeal?
Both silver and gold can be wrought 
into exquisite objects. Silver, being more 
accessible in terms of price, offers more 
opportunities as regards applied arts.
There’s no modern silverware at the 
Gallery. Didn’t it manage to steal your 
heart?
Silver, and objects made of silver, are 
beautiful – irrespective of their age. 
However, everyone has to specialise and 
make choices. We opted for silverware 
antiques that are beautiful, but which 
can be used on a daily basis at home. Be
sides, discovering the story behind each 
item is a fascinating trip back in time.
How far back in time?
The oldest items we have date back 
to the 18th century, so they are nearly  

S z t u k a  n a  c o  d z i e ń
e v e r y d a y  a r t

300 years old. It might seem incredible 
that objects from the times of Napo
leon Bonaparte have survived dozens of 
wars and outlived several generations, 
and now find themselves sitting almost  
unscathed in a glazed cabinet at the 
R&R Gallery. We’ve managed to discover 
the history behind at least some of the 
items we have, although it’s not easy to 

z uwagi na jego większą przystępność ce
nową, daje też większe pole do popisu  
w dziedzinie sztuki użytkowej. 
W Galerii nie ma nowoczesnego srebra. 
Srebro i wyroby z niego stworzone są pięk
ne niezależnie od ich wieku. Każdy jednak 
w swojej działalności musi się w czymś 
specjalizować i dokonywać wyborów – my 
wybraliśmy srebrne użytkowe antyki, pięk
ne, ale jednocześnie do praktycznego sto
sowania na co dzień w domu. Poza tym 
odczytywanie historii poszczególnych 
przedmiotów jest fascynującą podróżą 
w przeszłość.
Jak głęboko w przeszłość?
Najstarsze przedmioty pochodzą z wie
ku XVIII, zatem mają nawet blisko 300 lat.  
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sRebRa użytkowe łączą unikalne piękno oraz dobroczynny wpływ na zdrowie  
– mówi magdalena rytwińska-rasz, pasjonatka sreber z łódzkiej galerii srebra i Światła 

r&r. ❚ “silverware combines a very special beauty with health benefits”, says magdalena 
rytwińska-rasz from the galeria srebra i Światła r&r gallery in łódź. rytwińska-rasz is  

an expert on, and lover of, silverware.
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