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Народився 18 липня 1943 р. у м. Славута Хмельницької
області в сім’ї педагогів Марії Францівни та Франца Людвиковича.
У 1966–1970 рр. навчався на відділенні художньої
обробки металу Львівського училища прикладного і декоративного мистецтва ім. І. Труша, яке закінчив із червоним
дипломом.
Із початку навчання Станіслав Вольський брав активну
участь в обласних, республіканських і всесоюзних виставках. Після закінчення училища у 1970 р. він працював
художником-ювеліром, а в 1971 р. став студентом кафедри
художнього скла Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва й закінчив його з
відзнакою у 1977 р. Фаху Станіслав Францевич навчався у
свого педагога Б. І. Галицького. Вагому роль у його творчому становленні зіграли також академік Е. Т. Мисько та викладач С. Т. Мельничук.
У 1987 р. С. Ф. Вольського прийняли до Cпілки
художників УРСР. З 1986 р. він брав участь у симпозіумах
з ювелірного й емальєрного мистецтва; багато експериментував, розробляючи унікальні авторські техніки гаря-
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Кактус IV. Срібло, золото, агат, діаманти,
горяча емаль, 17x7x7. 2001

чої емалі. Хорошою школою для митця стала Всесоюзна
база емальєрного мистецтва в Палаті. Крім того, він виконував замовлення уряду Радянського Союзу, зокрема генерального секретаря КПРС Л. Брежнєва, членів ЦК КПРС
Д. Устинова, О. Косигіна, В. Щербицького, М. Горбачова.
Як досвідчений і талановитий фахівець був запрошений
консультантом із питань гарячої емалі до Сполучених
Штатів Америки.
У 2002 р. Станіслав Францевич отримав обласну премію
в галузі культури, літератури та мистецтва ім. З. Флінти в
номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво», а в 2003 р.
був удостоєний почесного звання «Заслужений художник
України».
Сьогодні Станіслав Вольський працює доцентом
кафедри художнього металу ЛНАМ. Своїх студентів він
переконує в тому, що робота і творчість митця лише тоді
досягає результатів, коли приносить йому радість.
Донька Станіслава Францевича Наталія — випускниця факультету конструювання взуття і головних уборів
ЛНАМ, а онук Артем закінчив факультет художнього
металу.

ТИ НАЗАВЖДИ В ДУШІ МОЇЙ, ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЄ

