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Zamiast wstępu...
Biżuteria z komunikatem – moim zdaniem

Najstarsze ślady człowieka na ziemi nieodłącznie związane są ze sztuką zdobniczą. Niemal równocześnie 
z wytwórczością przedmiotów użytkowych i narzędzi pojawiła się konieczność ich zdobienia, wynikająca  
z potrzeb nie tyle utylitarnych, co estetycznych i symbolicznych. Treści symboliczne, występujące w zdobnic-
twie przedmiotów użytkowych, miały często znaczenie religijne i magiczne – były „komunikatem” zrozumiałym 
dla określonej grupy plemiennej, a w późniejszym okresie dla rozwiniętych i zhierarchizowanych społeczeństw. 
Ta hierarchizacja spowodowała potrzebę wyróżnienia się spośród innych członków grupy poprzez bogatsze 
zdobienia ubiorów, a także noszenie przedmiotów zbytkownych w postaci biżuterii, która odtąd stanie się nieod-
łącznym atrybutem elit społecznych. Z czasem elementy biżuterii zaczęły również pełnić funkcje symboliczne, 
których treści w wielu przypadkach przetrwały do dziś, np. pierścienie biskupie, sygnety oficerskie, ordery, także 
stając się „komunikatem”. 

Sztuka złotnicza – podobnie jak inne dziedziny sztuki – obok funkcji użytkowych i estetycznych pełniła i nadal 
pełni także rolę nośnika treści znaczeniowych, czytelnych dla swojej epoki i zrozumiałych dla określonych grup 
społecznych. Ten symboliczny kontekst nie zawsze jest i nie musi być obecny, bo samo dzieło możemy inter-
pretować jedynie w kategoriach estetycznych. W odbiorze wyrobów złotniczych kontekst estetyczny był i jest 
najważniejszy, chociaż złotnictwo, jako najszlachetniejsze i najbardziej elitarne spośród rzemiosł artystycznych 
od wieków owiane było aurą tajemniczości. Odkąd jednak tradycyjne złotnicze rzemiosło zaczęło po części 
ewoluować w autonomiczną gałąź sztuki, szlachetne materiały łączone są z produktami syntetycznymi, wyko-
rzystuje się gotowe przedmioty. Innymi słowy, elementy biżuterii zaczynają przypominać miniatury współcze-
snych rzeźb czy instalacji artystycznych. Uniwersalny język sztuki przeniknął do tego szlachetnego rzemiosła, 
a biżuteria współczesna często bywa jedynie przedmiotem artystycznym, zatracając swoje funkcje użytkowe.  

A jaką jest współczesna biżuteria z komunikatem? Jej rola komunikowania się ze społeczeństwem i komentowa-
nia rzeczywistości nie zmieniła się od lat. Odpowiada na zapotrzebowania społeczne, ponieważ artysta tworzy 
tu i teraz, dla konkretnego odbiorcy, kierując przekaz dla określonych grup społecznych. Jest różnorodna, jak 
różnorodne jest społeczeństwo. Wielokulturowa, ponieważ w epoce powszechnej globalizacji sięga do sze-
rokich i wielowątkowych źródeł inspiracji. Czasami jest też wulgarna i obrazoburcza, podobnie jak wulgarne  
i obrazoburcze stają się coraz częściej społeczne elity. Bywa też pospolita, tracąc swoją elitarność w pogoni  
za modnymi w innych dziedzinach artystycznych prądami. Artysta – jak każdy – ma prawo do własnego zdania, 
swoich emocji i poglądów, które stara się wyrazić w swoich dziełach, komunikując się w ten sposób ze społe-
czeństwem. Zdanie artysty niekoniecznie musi być – i często nie jest – zdaniem odbiorcy. Jest jednak świadec-
twem miejsca i czasu, w którym to dzieło powstaje. 

Wystawa biżuterii z komunikatem jest więc szeroką prezentacją różnych środowisk i tendencji artystycznych. 
Zapoczątkowana w Krakowie na Targach Jubinale w 2018 roku, miała szereg pokazów w różnych ośrodkach 
krajowych i zagranicznych, związanych z gromadzeniem i prezentowaniem współczesnej sztuki złotniczej.  
Po pokazie na Targach pierwszym miejscem, w którym gościła wystawa było Muzeum Sztuki Złotniczej – 
Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Prezentowano ją także min. w Gdańsku, Warszawie, 
Londynie, Sandomierzu, Legnicy, Zabrzu, Koninie, Zielonej Górze. Każda kolejna odsłona uzupełniana była  
o nowe dzieła, będące w dialogu z prezentowanymi już pracami, a także nowym „komunikatem”. Po czterech 
latach powraca do Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, na zakończenie tego dużego projektu, 
którego podsumowaniem jest niniejszy album. 

Dziękując wszystkim uczestnikom, współpracownikom i organizatorom za udział we wszystkich odsłonach 
wystawy zachęcam do jej obejrzenia i komentowania swoim – własnym zdaniem…

dr Piotr Kondraciuk

Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym

- 2 -



Instead of an Introduction
Jewellery with a Message — In My Opinion

The earliest human traces on the earth are inextricably linked with the decorative arts. Almost simultaneously 
with the making of utilitarian objects and tools there arose the impulse to decorate them; it resulted not so much 
from utilitarian needs as from aesthetic and symbolic ones. The symbolic content found in the ornamentation  
of everyday objects often had religious and magical significance: it was a message understandable for a particular 
tribal group, and later for developed and hierarchical societies. This hierarchisation brought about the desire  
to distinguish oneself from other members of the group by means of richer ornamentation of clothes, and also  
by wearing objects of luxury in the form of jewellery, which since then has become an intrinsic attribute of social 
elites. With time, pieces of jewellery also began to perform symbolic functions (these in many cases have survived 
until today, e.g. ecclesiastical rings, military rings, medals), also becoming a message.

Goldsmithing, just like other arts, apart from its utilitarian and aesthetic functions conveys meaning understanda-
ble for its epoch and for particular social groups. This symbolic context is not always present, and does not have 
to be, because the work itself can be interpreted in aesthetic terms only.

Goldsmithing, as the most noble and elitist of artisanal crafts, was for centuries shrouded in mystery. However, 
since the moment that part of traditional goldsmithing began to evolve into an autonomous branch of art, artists 
have started combining precious materials with synthetic products, and use ready-made items. In other words, 
pieces of jewellery have begun to resemble contemporary sculptures or installations in miniature. The universal 
language of art has infiltrated this noble craft and contemporary jewellery is often merely an artistic object, without  
any utilitarian function.  

And contemporary jewellery with a message? What is it like? Its role of a channel of communication with the 
society and a commentary upon the reality has not changed for years. It answers social needs because the artist 
creates here and now, for a specific recipient, and directs his/her message to specific social groups. It is diver-
sified, just as society is diversified. It is multicultural, because in the age of globalisation it draws from a broad 
range of sources of inspiration. Sometimes it is also vulgar and iconoclastic, just as social elites are becoming 
increasingly vulgar and iconoclastic. It can also be common, losing its elitism in the pursuit of trends fashionable 
in other fields of art. The artist, like every one of us, has the right to his/her own opinion, emotions and views, 
which—expressed in artworks—are a way of communicating with the society. The artist’s opinion does not have 
to be (and often is not) the opinion of the viewer. Nonetheless, it bears witness to the place and time in which  
a given work was created.

The exhibition of jewellery with a message is a broad presentation of various artistic backgrounds and tendencies. 
Launched in Krakow at the 2018 Jubinale Fair, it had a number of shows in national and international centres con-
nected with collecting and presenting contemporary goldsmithing art. After the show at the Fair, the next place 
to host the exhibition was the Museum of Goldsmithing Art, branch of the Nadwiślańskie Museum in Kazimierz 
Dolny. The exhibition also travelled to, among others, Gdańsk, Warsaw, London, Sandomierz, Legnica, Zabrze, 
Konin, and Zielona Góra. Each subsequent show was supplemented by new works, which either communicated a 
new message or expanded the existing themes. After four years, the project ends  at the Museum of Goldsmithing 
Art in Kazimierz Dolny, and this catalogue summarises its story.

Thanking all the participants, collaborators and organisers for their participation in all parts of the exhibition,  
I would like to invite you to see it and express your own opinion.

Piotr Kondraciuk, PhD

Director of the Nadwislanskie Museum 
in Kazimierz Dolny
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Cztery lata aktywnej działalności wystawienniczej projektu Moim zdaniem…, setki postów na stronach  
www.moimzdaniem.info i fanpage’u www.facebook.com/wystawamoimzdaniem, dwadzieścia wystaw 
(kilka niezrealizowanych z powodu restrykcji związanych z Covid-19, szczególnie tych zagranicznych nam 
szkoda), ponad 130 autorów z całego świata (przewaga oczywiście artystów z Polski), ponad 400 prac,  
14 000 km przejechanych samochodem, 120 godzin w pociągach i 26 godzin w samolotach – to suche statystyki 
przedstawiające skalę i zasięg projektu.

Projektu nietypowego, bo nie wspierały go żadne instytucje czy organizacje, stworzonego przez cztery prywatne 
osoby, ale mające za sobą wieloletnie doświadczenia wystawiennicze... i zaufanie. I to zaufanie okazało się 
źródłem sukcesu. Zaufanie tak duże, że zanim pierwsza praca nadeszła, trzy ważne miejsca prezentujące awan-
gardowe złotnictwo zaprosiły wystawę projektu Moim zdaniem… Biżuteria z komunikatem. Były to Muzeum 
Sztuki Złotniczej, Galeria Stowarzyszenia Bursztynników oraz autorska Galeria Maryli Dubiel.

Mariusz Pajączkowski planował od lat zrealizować kołatający mu się po głowie projekt wystawy biżuterii  
z komunikatem. Czym miał się on różnić od wielu rozmaitych konkursowych wystaw, w których zadany 
był temat, więc prace powinny nieść ze sobą odpowiedź? Przecież, na przykład, Galeria w Legnicy przez  
40 lat „srebrnych działań” zorganizowała takich tematycznych wystaw wiele. Ano tym, że komunikat miał być 
czytelny dla odbiorcy, a nie tak głęboko ukryty, że czasem tylko wybitna przenikliwość członków jury mogła go 
odszukać. Przekaz do odbiorców skierowany (nie do samego siebie), do nich mówiący, ich zauważający.

Był to też projekt bardzo przekorny. Wbrew schematowi, gdy to organizator, wyznaczając tytuł, narzuca zawar-
tość wystawy, tu sami autorzy wybierali temat swojego komunikatu. Wbrew rytmowi: autorska realizacja, ocena 
prac/kwalifikacja, zdjęcia, redakcja katalogu, wernisaż, zamknięcie wystawy, czasem przeniesienie zamkniętej 
ekspozycji – tutaj wszystko było inaczej. Daliśmy autorom czas na myśli, na emocje i na reakcję – przez ponad 
trzy lata mogli oni uzupełniać swoje złotnicze wypowiedzi. Ba, zapraszaliśmy też do komentowania swoją pracą 
prac innych uczestników. Zrezygnowaliśmy z kwalifikacji i oceny, ocenę wystawiali zwiedzający, przyklejając 
kropki przy pracach. Brak kropek był obiektywną oceną – komunikat niezrozumiały. I te prace nie były już 
pokazywane w kolejnych wystawach.

Etapy projektu były prezentowane na stronie internetowej www.moimzdaniem.info oraz w folderach/uzupełnie-
niach, których nazbierało się aż dziewięć.

Tu mała dygresja. Czasami znaczące wydarzenia muszą mieć właściwy czas i miejsce. Gdyby nie spotkanie 
czterech osób w jednym miejscu i jednego dnia, prawdopodobnie projekt nadal byłby tylko zamiarem. Dziś 
wiemy, że gdyby zabrakło w naszej czwórce kogokolwiek, albo gdyby było nas więcej, nie udało by się go 
przeprowadzić. Zgasłby po kilku wystawach.

Marzec 2018 r. W Gdańsku rozpakowujemy paczki od autorów. Pierwsza – Tadek Jaśkowiak, Wariacja fortepia-
nowa I i entuzjazm, bo to praca bardzo interesująca i do tego z tzw. środowiska rzemieślniczego (a do niego też 
adresowaliśmy zaproszenia). Potem entuzjazm trochę przygasł, ale zostało zadowolenie – udało się, większość 
prac niosła w sobie klarowny komunikat. Bo to było jedno z głównych założeń projektu – przejrzysty komunikat 
odczytywany przez odbiorców.

Pierwsza odsłona projektu na targach Jubinale w Krakowie, czerwiec 2018 r, potem – sierpień 2018 r. – Muzeum 
Sztuki Złotniczej. To już inna była wystawa, bo nadeszły nowe prace, a prace z mało czytelnym komunikatem 
lub z dopisanym tekstem do prac wyjętych z szuflady, na wystawie się nie znalazły.

Four years of intensive involvement in the project In My Opinion…, hundreds of posts on the website  
(www.moimzdaniem.info, www.in-my-opinion.info) and fan site (www.facebook.com/wystawamoimzdaniem), 
twenty exhibitions (several cancelled due to restrictions related to Covid-19; we particularly regret the foreign 
ones), over 130 artists from all continents (the majority being Polish, naturally), over 400 works, 14000 km spent 
in the car, 120 hours on the trains and 26 hours on the planes – these are dry data showing the scale and scope  
of the project.

It was an untypical project, unsupported by any institutions or organisations, created by four individuals with lots 
of experience related to exhibitions and with the opinion of being trustworthy. And this trust turned out to be the 
key to success. The trust was so high that even before the first work arrived, three important places presenting 
 avant-garde goldsmithing declared their willingness to show the exhibition of the project In My Opinion… Jewellery  
with a Message. These were the Museum of Goldsmithing Art, the Amber Association Gallery and Maryla  
Dubiel’s Gallery.

The idea of an exhibition of jewellery with a message had been knocking around Mariusz Pajączkowski’s head 
for years. How was it supposed to differ from various competition exhibitions, in which the theme was also set, 
so the works should answer it? After all, over the 40 years of its “silver activities”, the Gallery in Legnica has or-
ganised many such thematic shows. Our assumption was that the message should be clear to the viewer, not so 
deeply hidden to be visible only to the outstanding perspicacity of the jury. The message should be addressed to 
the viewer (not to the artist himself), noticing him. 

The project was a bit contrary. Against the pattern where the curator by deciding on the title of the exhibition 
determines its content, here the artists themselves chose the topic of their message. Contrary to the rhythm: works, 
their assessment/qualification, photographs, editing the catalogue, the opening and closing of the exhibition,  
sometimes transferring the finished exhibition—here everything was different. We gave the artists time for thinking,  
for felling and for reaction. They could supplement their artistic statements for more than three years. That’s not 
all. We also encouraged participants to make pieces as comments to the works of other participants. We did 
away with qualification and evaluation; the evaluation was done by the visitors who could stick dots next to the 
works. The lack of dots was an objective evaluation—the message was incomprehensible and these pieces were 
no longer shown in subsequent exhibitions. 

All stages of the project were presented on the website www.moimzdaniem.info and in booklets/supplements,  
of which there are nine.

Allow me a slight digression. Sometimes an event becomes significant because it happens at a proper time and 
place. If it had not been for the meeting of four people at the same place and on the same day, the project would 
probably still be just an idea. Today we know that if there had been one person less, or if there had been more 
people than just four, it would not have been possible to carry out the project. It would have died out after a few 
exhibitions.

March 2018. Gdańsk. We are unpacking parcels with the entered works. The first one is from Tadeusz Jaśkowiak: 
Piano Variation No 1. And the immediate enthusiasm, because the work is very interesting and, moreover, from 
someone who is connected with craft rather than art. (We also encouraged craftsmen to participate.) Then the 
enthusiasm died down a little, but the satisfaction remained. Our endeavours were not in vain: most of the works 
carried a clear message, legible to the receiver. Because this was one of the main assumptions of the project:  
a message clear to the receivers.

The first instalment of the project was in June 2018 at the Jubinale Fair in Kraków; the next step was an ennoble-
ment: August 2018, the Museum of Goldsmithing Art. It was already a different exhibition than the previous one, 
because we added new works, and eliminated those with a barely legible message, or old works pulled out of the 
back of a drawer, with a written comment to suit the occasion.
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Projekt Moim zdaniem... stał się wydarzeniem międzynarodowym dzięki wystawie w Magan Gallery  
w Londynie pod koniec 2018 roku. Właścicielem tej galerii jest Andrzej Pacak, jeden z czterech współorga-
nizatorów. Jego prywatne kontakty poszerzyły listę uczestników o artystów nie tylko z Wielkiej Brytanii, 
zaś zaproszenia wysłane przez Galerię Sztuki w Legnicy, przed otwarciem tam wystawy projektu w końcu  
2019 r., „dały kolejnego kopa” i przyczyniły się do pełnego sukcesu – do projektu dołączyły prace powstałe  
na sześciu kontynentach.

Zaczęła się komfortowa sytuacja. Mogliśmy w kolejnych wystawach nie tylko pokazywać te z prac, które naj-
lepiej odpowiadały idei projektu, ale również przebierać w proponowanych miejscach ekspozycji. I tu przy-
dało się zaufanie, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Zaufanie dyrektorów muzeów czy kustoszów działów,  
że będzie to prawdziwie artystyczne wydarzenie, a nie wciśnięta po znajomości „kicha”. Niestety, Covid-19 
mocno namieszał i w Muzeum w Koninie musiało być znacznie ograniczone zwiedzanie, zaś w Muzeum  
w Zielonej Górze wystawa, planowana na trzy i pół miesiąca, udostępniona była tylko przez niecały miesiąc. Ale 
tam, gdzie Covid nie przeszkodził, frekwencja była znakomita: w Muzeum w Zabrzu, w Muzeum w Sandomierzu 
(ponad 18 000 zwiedzających), czy w Muzeum Bursztynu w Gdańsku (ponad 80 000).

Dzięki uprzejmej zgodzie dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Pana dr Piotra 
Kondraciuka i szefowej Muzeum Sztuki Złotniczej (oddział Muzeum Nadwiślańskiego), nieocenionej Anieli 
Ryndziewicz, projekt zamykamy latem 2022 r. w tymże Muzeum. To swoista klamra, bo pierwsza odsłona  
w przestrzeni nietargowej odbyła się właśnie w Muzeum Sztuki Złotniczej.

Koło się zamknęło, projekt zakończony. Ale…

…ale może ideę złotniczej rozmowy podejmą inni? Może docenią, że warto ją kontynuować? Zwracamy uwagę 
na inną w wyrazie i scenariuszu, ale uwieńczoną wspaniałymi efektami, przygotowaną w roku 2021 przez 
Galerię YES, wystawę Głos kobiet. Ile w tym spotkaniu jest wspólnych elementów z naszym projektem! Na tyle 
dużo, że część prac, za zgodą organizatora i autorów, dołączyła do naszego projektu. Zaś wiele prac, przygoto-
wanych z okazji cyklu wystaw Moim zdaniem… wzbogaciło Kolekcję Współczesnej Biżuterii Marii Magdaleny 
Kwiatkiewicz, właścicielki Galerii YES. 

Może też sami uczestnicy nadal będą dołączali komunikat do swoich projektów przy złotniczych stołach?  
Bo komunikat w biżuterii istniał zawsze i możliwe przecież jest i dziś, aby nie ograniczać dzieł wyłącznie  
do ich formy.

Marek Nowaczyk, Mariusz Pajączkowski

Efektem cyklu wystaw od początku miało być wydawnictwo podsumowujące ten projekt. Jesteśmy dumni, że oto 
jest. Zapraszamy zatem do obejrzenia i… przeczytania (!) kolejnych stron. Przygotowującym album do druku  
(tu również ujawniła się nasza nuta przekory, bo nie chcieliśmy rutynowej struktury katalogu) nie było łatwo 
znaleźć właściwą formułę dokumentacji tak różnorodnych realizacji, technik i emocji.  

     Bo przecież – 

Każdy z nas jest inny!

The project In My Opinion... became an international event with the exhibition at the Magan Gallery in London 
in late 2018. This gallery is owned by Andrzej Pacak, one of the four co-organisers. His private contacts expanded 
the list of participants to include artists from the United Kingdom and beyond. Later, the call to participate sent 
out by the Art Gallery in Legnica started the snowball effect, and the show there (which opened in late 2019) 
included artists from all continents.

Now we had a comfortable situation. We could choose not only between the works, but also places of exhibition. 
And here the trust I mentioned earlier came in handy, because we decided to try mainly museums as our targets. 
To do this, we needed the confidence of museum directors or curators that it would be an artistic event and not 
a “joke” accepted due to connections. Unfortunately, Covid-19 messed things up considerably. The museum in 
Konin had to restrict visits, while the museum in Zielona Góra held the exhibition for less than a month instead  
of three and a half months, as it had been scheduled. But where Covid did not interfere, attendance was excellent: 
at the Museum in Zabrze, the Museum in Sandomierz (over 18,000 visitors) and the Amber Museum in Gdańsk 
(over 80,000 visitors).

Thanks to the kind permission of Mr Piotr Kondraciuk, director of the Nadwiślańskie Museum in Kazimierz 
Dolny, and invaluable Aniela Ryndziewicz, head of the Museum of Goldsmithing Art (a branch of the above 
one), we will close the project in the summer of 2022 there. This is a kind of bridge because the first presentation  
in a space devoted to art took place in the Museum of Goldsmithing Art.

The circle has closed, the project is finished. But —

but maybe the idea of an artistic conversation in goldsmithing will be taken up by others? Maybe they will see 
that it is worth continuing? We would like to draw your attention to the exhibition Women’s Voice, different in 
expression and scenario than our project but crowned with admirable effects, hosted in 2021 by the YES Gallery. 
This show had so many elements in common with our project that some of the works, with the consent of the 
organiser and the artists, joined our project. And many of the works made for the exhibitions of In My Opinion... 
enriched the Collection of Contemporary Jewellery belonging to Maria Magdalena Kwiatkiewicz, the owner  
of the YES Gallery.

Perhaps the participants themselves will continue to attach a message to their pieces created at the goldsmithing 
bench? Because jewellery has always carried a message, and it is still possible today not to limit works solely  
to their form. 

Marek Nowaczyk, Mariusz Pajączkowski

From the very beginning the intended result of the cycle of exhibitions was a publication summarising the pro-
ject. And here it is. We are proud of it. Please, take a look and read (!) the following pages. While preparing 
the catalogue for print (here, too, there is a note of contrariness, because we did not want a structure typical  
of a catalogue), it was not easy for us to find the right formula for documenting such a variety of projects, tech-
niques and emotions.  

                After all,  

Each of us is different!
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Każdy z nas jest inny!!!
Each of Us Is Different!!!

wisiory – srebro, kamienie ozdobne
pendants – silver, decorative stones

Marek Nałęcz-Nieniewski
marek.nieniewski@gmail.com
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Nie ma już ludzkich ras, wszyscy jesteśmy przemieszani
African Caucasian Indian, African American Indian

To było wiele lat temu: po raz pierwszy poleciałam do USA i tam 
musiałam wypełnić formularz. Jedno z pytań dotyczyło mojej rasy. 
Czy jestem Afroamerykanką, Indianką, Azjatką, Latynoską itd. Byłam 
bardzo zaskoczona tym pytaniem, trochę zszokowana, a także zdezo-
rientowana. Bo kim ja jestem? Rasy europejskiej? Musiałam spytać się 
stewardesy, nie widziałam nic znajomego na liście. Odpowiedziała, 
że jestem rasy kaukaskiej (tak w jęz. angielskim określa się rasę białą). 
Byłam oszołomiona, nigdy wcześniej nie słyszałam o takiej rasie.

W obecnych czasach, w których coraz więcej osób podróżuje i osiedla 
się w rozmaitych częściach świata, ludzka linia krwi łatwo się miesza. 
Niektórzy walczą z tym i nie chcą, żeby tak się działo, uważają, że 
ich krew jest lepsza od innych. Nie rozumiem tego, może zbyt często 
spotykam cudownych ludzi różnych ras i kolorów skóry, aby móc tak 
prymitywnie myśleć. 

These two pieces are inspired by the human identity and an event in my 
life that happened many years ago: I travelled to the US for the first time 
and I had to fill out an official form. There was a question of my race: 
whether I was African American, Native American, Asian, Latin Ameri-
can etc. The question surprised me very much, even shocked a bit and 
also confused me. What was I ? White? European ? I had to ask the flight 
attendent because I saw nothing familiar on the list. She answered that 
I was Caucasian. I was stunned, never heard of this human race before.

In the present time in which more and more people travel and settle 
down in all parts of the world, the human bloodline mixes easily. Some 
people fight against this and don’t want this happening because they 
think their blood is better than the blood of other people. I don’t under-
stand it, but maybe I travel too much and meet too many wonderfull 
people of all different races (= skin colour?) to be able to think like that. 

naszyjniki/brosze – srebro, złoto, tkanina, kamień księżycowy
necklaces/brooches – silver, gold, textile, moonstone

 Felieke van der Leest
www.feliekevanderleest.com
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Tacy sami, ale zupełnie inni 
The Same but Completely Different 

Kolor skóry. Kraj pochodzenia. Język ojczysty. Wzrost. Wiek. Wielkość 
stopy… etc. Czynniki, na które zupełnie nie mamy wpływu, a które 
nieraz stają się przyczyną odrzucenia i niesprawiedliwej oceny  
ze strony innych ludzi. Szufladkujemy siebie nawzajem, wydając sądy 
niepoparte doświadczeniem i oparte na stereotypach.

Chociaż pozornie jesteśmy od siebie ZUPEŁNIE INNI, mamy różne 
poglądy i zainteresowania, kierują nami inne priorytety, to w gruncie 
rzeczy jesteśmy TACY SAMI. Kierujemy się emocjami, kochamy i nie-
nawidzimy, wspieramy i ranimy, radujemy się i rozpaczamy, budujemy 
i niszczymy. Żadne różnice w wyglądzie, pochodzeniu czy sposobie 
bycia tego nie zmienią.

Skin color. Country of origin. Native language. Height. Age. Foot size 
etc. Features that we have absolutely no influence on, and which often 
cause rejection and unfair assessment by other people. We segregate 
each other, expressing opinions based on stereotypes and not on our 
own experience.

Although we seem to be FULLY different from each other, we have dif-
ferent views and interests, we have other priorities, in fact we are THE 
SAME. We are guided by emotions, we love and hate, support and hurt, 
we rejoice and despair, build and destroy. No differences in appearan-
ce, origin or way of life will change that.

 

naszyjnik – srebro, żywica
necklace – silver, resin

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl
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Deformacja 
Deformation as an Object 

brosze – miedź, patyna
brooches – copper, patina

Ariel Lavian
www.ariellavian.com 

Maria Fijałkowska
www.mojaforma.com

Ab ovo 
Ab Ovo 

pierścionek – srebro, bursztyn
ring – silver, amber

Zacznijmy od początku, od najprostszych rzeczy, od 
dotyku i smaku.

Od tego, co jest wspólne, co nas łączy, a nie dzieli… 

Let us start from the beginning, from the simplest things, 
from touch and taste.

From what is common, what unites us rather than 
what divides us.
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Trzymaj język na wodzy (Hejt Stop) 
Keep Your Tongue in Check (Stop Hate)

naszyjnik – trociny, srebro, mosiądz, żywica epoksydowa
necklace – sawdust, silver, brass, epoxy rasin

Michał Fatyga
www.facebook.com/mfatygammbf

Jarosław Kolec
celok@wp.pl

Słoneczne binokle 
Sunny Pince-Nez 

binokle – bursztyn, mosiądz złocony
pince-nez – amber, gold-plated brass
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Ani be, ani me  
Dumb As a Cow 

brosze – srebro, stal, cyrkonie
brooches – silver, steel, cubic zirconias

 Marcin Bogusław
www.marcinboguslaw.pl
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Nic nie jest takim, jakie się wydaje 
Nothing Is What It Seems 

Choć lustro obiektywnie odbija obraz, czasami nie zgadza się on  
z naszymi oczekiwaniami. Nasz odbiór jest subiektywny, często mylny.  
Fotografia, również odbijająca obraz, jest przekazem jednoznacznym 
formalnie i statycznym, natomiast z lustrem możemy podyskutować. 
Ale i tak własne wyobrażenia przyjmiemy za prawdę.

 

Though the mirror objectively reflects images, sometimes they are cont-
rary to our expectations. Our reception is subjective, often untrue. Pho-
tography, also reflecting images, is a static and formally simple transmit-
ter, whereas with the mirror we can talk. But anyway, what we accept 
as truth is our own understanding.

 

brosza – aluminium, pleksi, lustro, PVC, magnes
brooch – aluminium, perspex, mirror, PVC, magnet

Andrzej Szadkowski
szadko2@onet.eu
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Uchodźcy 
Brak akceptacji faktu, że KAŻDY Z NAS JEST INNY, w ekstremalnych sytuacjach prowadzi do ksenofobii, rasizmu, 
a nawet wojny. Uchodźcy wojenni i polityczni, którzy opuszczają ojczyznę, chroniąc swoje życie i życie swojej 
rodziny, stanowią jakże wymowny przykład, do czego doprowadza brak szacunku i tolerancji wobec człowieka.

Refugees
In extreme situations, the failure to accept that EACH OF US IS DIFFERENT leads to xenophobia, racism and even 
war. Political and war refugees, who leave their homeland to save their lives and the lives of their families, are an 
eloquent example of what a lack of respect and tolerance for human beings can bring about.
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Witamy uchodźców
Welcome, Refugees 

naszyjnik – mosiądz, srebro
necklace – brass, silver

Michał Fatyga
www.facebook.com/mfatygammbf
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Mój akcent jest gorszego sortu 
My Accent Is of a Worse Sort  

brosza – srebro oksydowane, atłasowa wstążka
brooch – oxidised silver, satin ribbon

Waleria Ługowska
lela.lugowska@gmail.com

Waleria Ługowska
lela.lugowska@gmail.com

Moim domem jest Polska 
Poland is My Home 

wisior – srebro, atłasowa wstążka
brooch – silver, satin ribbon
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Obietnice Europy 
Europe’s Promise 

Nigdzie poza Europą nie ma tylu ustaw chronią-
cych godność i wolność człowieka: Europejska 
Konwencja Praw Człowieka, Genewska Konwencja 
o Uchodźcach, Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Te akta są jednym z fundamentów, na 
których opiera się powojenny dobrobyt i status oby-
wateli. Bez tych deklaracji – twierdzi Philipp Ther, 
historyk zajmujący się kwestią uchodźców – „Zachód 
wiele straciłby i musiałby opierać się na polityce siły”. 

W 2016 roku w ONZ podpisana została Deklaracja 
Nowojorska w Sprawie Uchodźców i Migrantów.  
W dokumencie tym „przywódcy światowi wyrażają 
polityczną wolę ratowania życia, ochrony praw 

i dzielenia się odpowiedzialnością na poziomie 
globalnym”.

Kiedy w 2015 r. kilkaset tysięcy uchodźców z krajów 
ogarniętych wojnami przyjechało do Europy, wie-
rzyli w te deklaracje. Od tej pory jednak zmienił się 
język, jakim się o tych sprawach mówi. Określenie 
„uchodźcy” zostało wyparte przez określenie „emi-
granci ekonomiczni stanowiący zagrożenie dla euro-
pejskiego dobrobytu”, a obrońcy uchodźców zostali 
zmarginalizowani, ich miejsce zajęli przemytnicy.

Nikt nie wsadza własnych dzieci do łodzi, chyba  
że woda jest bezpieczniejsza niż ląd. 

Nowhere else are there so many laws protecting  
the dignity and freedom of citizens as in Europe:  
the European Convention on Human Rights,  
the Geneva Refugee Convention and the European 
Charter of Fundamental Rights. These promises are 
one of the cornerstones on which Western prosperity 
and hegemony has rested since the post-war period, 
says historian and refugee researcher Philipp Ther. 
Without this promise, “the West would lose a lot and 
would have to retreat into the field of pure power  
politics.”

In 2016, the United Nations adopted the New York 
Declaration on Refugees and Migrants. The document 

“expresses the political will of world leaders to save 
lives, protect rights and share responsibility on a glo-
bal scale.” 

When several hundred thousand refugees headed for 
Europe in 2015, they relied on these promises. Since 
then, the public discourse has changed completely. 
Now there are no more refugees, there are wealth-
-threatening economic migrants. There are no volun-
teer rescuers, but traffickers.

Nobody puts their own children in a boat, except 
when the water is safer than the land. 

Oliver Schwalm
www.ffsd.de/mitglied/oliver-schwalm

naszyjniki – srebro, tombak
necklaces – silver, tombak
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Nie zapominaj o mnie nr 1 i 2  
Forget Me Not No.1 and No.2 

Ci, którzy do nas przybywają

Ci, którzy tu przybywają, 
na nasze brzegi, 
dręczeni przez zimno, 
chorzy i samotni, 
nie widzą tego, że w nas 
okna wielkiej nadziei 
są już zamknięte.

Coloro che arrivano qui

Coloro che arrivano qui 
sulle nostre sponde 
già tormentate dal freddo 
già malate e già sole 
non sanno che in noi 
le finestre di grande speranza 
sono ormai chiuse. 

Those who arrive here

Those who arrive here 
on our shores 
already tormented by the cold 
sick and lonely 
they do not know that in us 
the windows of great hope 
are closed by now.

Alda Merini, tekst nie publikowany, Mediolan, 25 lutego 2003

Alda Merini, unpublished, Milano, 25 February 2003 

naszyjniki – emalia na srebrze i miedzi, złoto, szkło
necklaces – enamel on copper and silver, gold, glass

 Francesca Di Ciaula
www.francescadiciaula.com
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Moim zdaniem…, hasło cyklicznego projektu artystycznego, było sporym wyzwaniem dla twórców biżute-
rii. Nadrzędność treści wobec wymiaru materialnego plastyki jest odwróceniem dotychczasowych proporcji. 
Dlatego ważny w tym projekcie był konsonans wszystkich elementów: treści i formy; miał prowokować dyskusję. 
I tu sprawdza się moje powiedzenie, że „biżuteria rozpoczyna rozmowę”. Dochodzimy bowiem do syntezy tej 
akcji nazwanej Moim zdaniem...

Założeniem autorów tej koncepcji – Mariusza Pajączkowskiego i Marka Nowaczyka – było, ażeby treść i materia 
dały bogatszą wielopłaszczyznową kompozycję współczesnej biżuterii. Chociaż sam preferuję stosowanie ele-
mentów abstrakcyjnych i stylistycznie uniwersalnych jako idealnych nośników przekazu w twórczości, to mogę 
się zgodzić, że biżuteria z komunikatem może precyzyjniej wyrażać idee i tworzyć bogatszy, wieloznaczeniowy 
przekaz. Założeniem tej akcji była więc rozmowa i wartościowanie wypowiedzi, prowokowanie do nowych 
przemyśleń.

Także uogólnienia mogą przyczynić się do wypracowania wspólnych wniosków i uaktualnić nazwę tego pro-
gramu jako Naszym zdaniem.

Możemy podziękować twórcom tej koncepcji za intelektualne uaktywnienie środowiska i nadanie pokazom 
biżuterii wyższej rangi. 

Jubileusz 20 wystaw Moim zdaniem… potwierdził słuszność tych wyborów i stanowi wkład w rozwój autorskich 
metod projektowania; jest wsparciem dydaktycznym środowiska złotników.

Gratuluję koncepcji i wytrwałości w działaniach. 

prof. Andrzej Szadkowski

In My Opinion…, the theme of a cyclical art project, was quite a challenge for jewellery makers. In fine arts, 
the primacy of content over the material dimension is a reversal of typical proportions. Therefore, important in 
this project was the consonance of the content and form; it was meant to provoke discussion. The case of this 
project confirms the truth of my saying: “jewellery is a good way to start a conversation”. Now we have dome  
to a synthesis of the action called In My Opinion…. 

The assumption of Mariusz Pajączkowski and Marek Nowaczyk, the originators of this concept, was that  
the content and matter should bring a richer, multi-faceted composition to contemporary jewellery. Although  
I myself prefer using abstract and stylistically universal elements as ideal carriers of an artistic message, I admit 
that jewellery with a message can express ideas more precisely and create a richer meaning. Therefore the 
principal pillars of this action were: talking, the evaluation of statements, and the provocation of new thoughts.

Generalizations also can help in drawing common conclusions and, perhaps allow the leaders of this project  
to change its name to In Our Opinion.

 We are grateful to the creators of this concept for intellectually activating the community and raising the level 
of jewellery shows.

The jubilee connected with the 20th exhibition of the project In My Opinion… has confirmed the correctness  
of these choices and was has been a contribution to the development of individual methods of design; it provides 
a didactic support for the goldsmithing community.

Congratulations on the concept and perseverance in its execution!

Prof. Andrzej Szadkowski
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Przemoc
Brak tolerancji budzi przemoc. Stosujący ją zawsze próbują wytłumaczyć swoje działania jakimś istotnym powo-
dem lub domniemaną krzywdą. Celują w tym politycy, jednostki żądne władzy, prostaccy wyznawcy religii, 
tendencyjni historycy. Przemoc bywa skierowana przeciwko narodom, grupom społecznym czy religijnym,  
a nawet pojedynczym osobom, ale tak naprawdę tkwi ona w nas, uwalnia się, gdy ma możliwość. Gdy jej na to 
pozwolimy.

Violence
Lack of tolerance brings about violence. People using violence always try to explain their actions by some impor-
tant reason or alleged harm. Politicians, power-hungry individuals, vulgar religionists and biased historians excel 
in this. Violence can be directed against nations, social or religious groups, or even individuals, but in fact it is 
inside us and gets released whenever the opportunity arises. When we let it break free.
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Iluzja 
Illusion 

Aż trudno uwierzyć, że w ciągu 74 lat od zakończenia II wojny  
światowej zdarzyły się tylko 26 dni pokoju na świecie. Obecnie trwają 
42 konflikty zbroje. 

Praca obrazuje fakt, że 

-POKÓJ TO ILUZJA- 

It is almost unbelievable that in the 74 years since the end of the World 
War II there have been only 26 days of peace in the world. Currently 
there are 42 armed conflicts.

The work illustrates the fact that

-PEACE IS AN ILLUSION- 

brosza – aluminium anodowane, srebro, inox
brooch – anodised aluminum, silver, stainless steel

Zofia i Witold Kozubscy
www.kozubscy.pl
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Mój wspaniały świat  
My Wonderful World

This is my commentary from 2005 to the brutal reality of the beginning 
of the 21st century, the reality full of aggression, war and contempt 
of one man towards another. Particularly significant at that time was 
the conflict between religions, especially in the triangle: Christiani-
ty-Judaism-Islam. As a sign of protest, I made wire figure of a “man”.  
The “man”, multiplied, is closed in a confined space – like we are.  
A simple stick figure, bearing some resemblance to anthropoid forms, 
is supposed to communicate a simple truth: what is important is not the 
form but the content, actions and intentions of people. Both the good 
and the bad ones. 

Now, in 2018, I am looking with growing horror at what is happening 
in Poland today. Not only religion, but nearly everything may be an 
excuse for aggression, lies, anger, destruction. Are we really like this? Is 
it really so easy to recall here and now the demons of the 20th century? 
Is it so easy for us to lie, to slander, to forget and be so evil? Is it what 
we want to be?

We, Proud Poles.

 

bransoleta, wisior, brosza – srebro
bracelet, pendant, brooch – silver 

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

To mój komentarz z roku 2005 do brutalnej rzeczywistości początku XXI 
wieku, pełnej agresji, wojen i pogardy, jaką niósł człowiek człowiekowi. 
Szczególnie znaczącym stawał się w tym czasie konflikt na granicy reli-
gii, zwłaszcza w trójkącie chrześcijaństwo – judaizm – islam. Moim zna-
kiem protestu stała się schematycznie zarysowana sylwetka „ludzika” 
wykonanego z drutu, który gestem i rekwizytem zamknięty został  
w ograniczonej przestrzeni. Prosty „ludzik”, tylko przypominający 
formy antropoidalne, w założeniu ma komunikować prostą prawdę: 
nie forma, a treść, działania i intencje ludzi są istotne i zapamiętywane. 
I te dobre, i te złe. 

W roku 2018 z przerażeniem obserwuję to, co dziś się w Polsce dzieje. 
Już nie tylko religia, ale każdy pretekst może być powodem do agre-
sji, kłamstwa, złości, destrukcji. Tacy naprawdę jesteśmy? Tak łatwo 
demony XX wieku przywołać tu i teraz? Tak łatwo nam kłamać, pluć, 
zapominać i być złymi ludźmi? Tacy chcemy być? 

My – Dumni Polacy...
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Wszelakie uciski są powiązane 
All Oppression Is Connected 

Moim zdaniem wszelakie uciski są ze sobą powią-
zane. Co widzimy? Piersi, bomby, wieże kościelne, 
fallusy, pośladki, zbiorniki tlenu, serce... 

In my opinion all oppression is connected. What do 
you see? Breasts, bombs, church towers, phalluses, 
buttocks, oxygen tanks, a heart.

pierścionki – miedź, srebro
rings – copper, silver

Julia Groos
j-groos@online.de

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Węzeł 
A Knot 

obiekt – srebro, emalia, mosiądz, taśma bawełniana
object – silver, enamel, brass, cotton band 
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Czy zawsze będą takie granice religii?  
Will There Always Be Such Religious Boundaries?

W roku 1571 odbyła się największa w historii świata bitwa morska galer  
i innych okrętów wiosłowych.

Było to też jedno z największych starć chrześcijaństwa z islamem.

Jak prawie wszystkie konflikty w świecie, także i ten miał podłoże 
finansowe. Turcy zagrozili kupieckiej pozycji Wenecji, bo rok wcze-
śniej zajęli Cypr. Bić się o wpływy i pieniądze nam nie wypada, dlatego 
najlepszym pretekstem jest zawsze Bóg, bo bić się i mordować w imię 
Boga możemy. To takie niepisane prawo człowieka religijnego.

Efektem była przegrana Turków, którzy stracili 30 tys. ludzi i 200 
okrętów. Po stronie chrześcijańskiej zginęło 8 tys. żołnierzy i utracono  
12 okrętów. 

In 1571, the largest in history of the world naval battle of galleys took 
place.

It was also one of the biggest clashes between Christianity and Islam.

Like almost all conflicts in the world, this one also had financial re-
asons. The Turks threatened the commercial position of Venice, becau-
se a year earlier they had taken Cyprus. It does not behove us to fight 
for influence or money, that’s why God always makes the best excuse, 
because we can fight and kill in the name of God. It’s an unwritten right 
of a religious man.

The result was the defeat of the Turks, who lost 30 thousand people 
and 200 ships. On the Christian side 8000 soldiers died and 12 ships 
were lost. 

brosza – srebro
brooch – silver

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl
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Niech łączy nas pamięć
Let Our Memory Connect Us

Żonkile dr Edelmana. Bohaterom Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia – 16 maja 1943 r. 

Dr Edelman’s Daffodils. To the Heroes of the Warsaw Ghetto Uprising

19th of April – 16th of May 1943 

brosze – mosiądz, srebro, papier
brooches – brass, silver, paper

Irena Gregori Cazenave & Marek Nowaczyk
www.facebook.com/kurs.zlotniczy     www.facebook.com/bogusz.irena

- 26 -



Lepiej umrzeć stojąc 
You`d Better Die Standing

brosza – srebro
brooche – silver

Mariusz Pajączkowski
www.pajaczkowski.art.pl

Joanna Jaworska & Jacek Hohensee
jj.inventiveconcept@gmail.com

Ukryta tożsamość 
Hidden Identity 

obiekt – kamienie, miedź, srebro, tkanina, żyłka
object – stones, copper, silver, fabric, fishing line
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Aleppo 
Aleppo 

Wojna, zniszczenie…

Spojrzenie z bezpiecznej odległości wzbudza cieka-
wość i zainteresowanie.

Zmiana perspektywy uświadamia nam ogrom nie-
szczęścia, wywołuje strach, przeraża...

War, destruction—

Looked at from a safe distance, they provoke curiosity 
and interest.

The change of perspective makes us aware of the enor-
mousness of the misfortune, evokes fear, horrifies us.

naszyjnik – srebro, stal, akwamaryn, tworzywo sztuczne
necklace – silver, steel, aquamarine, plastic

Mariusz Deka
www.deka-jewellery.pl

Mariusz Pajączkowski 
www.pajaczkowski.art.pl

Aleppo (odpowiedź)...
Aleppo (Answer) 

brosza – srebro
brooch – silver
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To tylko ozdoba 
Just an Ornament 

Czy nie lepiej byłoby nosić niż strzelać? Wouldn’t it be better to wear it than to shoot with it?  

wisior, spinka do krawata – srebro, łuska stalowa, pocisk, trok
tie clip, pendant – silver, steel shell casing, bullet, strap

Piotr Grad
piotrgradjewellery@gmail.com

Andrzej Pacak
www.magangallery.com

Za naszą i waszą wolność? 
For Our and Your Freedom? 

obiekt – srebro, emalia
object – silver, enamel
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Yo Te Creo (Wierzę ci) 
Yo Te Creo (I Believe You) 

bransoleta – żelazo, mosiądz
bracelet – iron, brass

Lill Yildiz Yalcin
www.istagram.com/frk.yildiz

Velvet Hart
www.dialoguecollective.co.uk

Schwytany
Captured

bransoleta – srebro, MDF, bawełna, farby akrylowe 
bracelet – silver, MDF, cotton, acrylic paints

Idea bransolety Schwytany sięga do praktyki 
przykuwania pacjentów do kaloryfera w Szpitalu 
Psychiatrycznym Bethlem. Tę metodę kontroli stoso-
wano jeszcze w poprzednim stuleciu.

Bransoleta była pokazywana w Monachium w ramach 
wspólnej wystawy It will all come our in the wash 
grupy artystycznej Dialogue Collective oraz artystów 
projektu Handshake.

Kaloryfer skurczył się i stał się srebrny; kajdanki  
są wyłożone miękkim materiałem nasuwającym sko-
jarzenia z celą obitą gąbką – ale osoba, która nosi  
tę bransoletę, może iść, dokąd tylko pragnie. Nie jest 
już schwytana, lecz wolna. 

The idea of the bracelet Captured is based on the prac-
tice of chaining patients to a radiator within Bethlem 
Mental Asylum. This method of control was used  
as recently as the last century.

It formed part of a show in Munich with Dialogue  
Collective and Handshake called It will all come out 
in the wash.

The radiator is now shrunken and turned to silver; 
the cuff is softly cushioned reminiscent of the padded 
cell – the wearer is able to go wherever they please.  
No longer captured but free. 
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#NiUnaMenos; Ani jedna (kobieta) mniej  
#NiUnaMenos; Not One [Woman] Less  

#Ni una menos (Ani jedna kobieta mniej) to ruch 
feministyczny walczący z przemocą wobec kobiet. 
Powstał w Argentynie, w której, jak podają statystyki, 
co 30 godzin ginie kobieta. Ruch ten przeniknął do 
innych krajów Ameryki Łacińskiej, dotarł również do 
Europy. We Włoszech od początku 2021 r. ponad 100 
kobiet zostało już zabitych w prywatnej sferze swoich 
domów, w „globalnej pandemii kobietobójstwa”, 
która jest częściowo przesłonięta przez COVID-19. 
W wielu krajach Europy sytuacja jest jeszcze gorsza.

Mój naszyjnik, inspirowany performance’em Eliny 
Chauvet, jest symbolem protestu. Elina tak objaśniła 
ten performance: „Buty (czerwone) reprezentują nie-
obecność, wizualizują nieobecność... Czerwień ozna-
cza przelaną krew, ale jest to także praca, która mówi  
o miłości”.

W swojej pracy przekształciłam ozdobę noszoną 
przez nastolatki w symbol żałoby i oporu.

Zdjęcie dopełniające moją pracę #NiUnaMenos 
zrobiłam 25 marca 2021 r. podczas demonstracji  
w Rzymie domagającej się działań na rzecz zapobie-
gania i zwalczania przemocy ze względu na płeć.

#Ni una menos (Not one woman less), is a Latin Ame-
rican feminist movement born in Argentina, fighting 
violence against women. The movement has spread 
to other Latin American countries reaching Europe.  
In Italy, since the beginning of 2021, more than 100 
women have already been killed in the private sphere 
of their homes, in a “global femicide pandemic” that 
is partly obscured by COVID-19. In many countries  
in Europe the situation is even worst.

My work is inspired by Elina Chauvet’s performance 
that became a symbol of protest. She says “The shoes 
(red) represent absence, they visualise absence. Red 
stands for blood shed, but it is also a work that spe-
aks of love”. It is a silver fabric charm dropped into 
red varnish. I transform an existing object, used as 
an ornament on a teenager’s arm, giving it a value of  
mourning and resistance.

I took the photo complementing my work #NiUnaMe-
nos on the 25th of March 2021 during the demonstra-
tion in Rome demanding action to prevent and fight 
gender-based violence.

 

naszyjnik – srebro, lakier, linka 
necklace – silver, varnish, rope 

Francesca Di Ciaula
www.francescadiciaula.com

Andrzej Boss
andrzejboss@gmail.com

Bunt 
Rebellion 

brosza – srebro, pleksi, syntetyczne rubiny
brooch – silver, perspex, synthetic rubies
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#Me Too   #Me Too?   #Me Too! 
#Me Too   #Me Too?   #Me Too! 

naszyjnik – fragmenty lalek Barbie, srebro, miedź, szkło
necklace – fragments of Barbie dolls, silver, copper, glass

Andrzej Pacak
www.magangellery.com

Felicity Peters
www.felicitypeters.com

#Me Too…Czas posprzątać? 
#Me Too – Time To Declutter?

naszyjnik – srebro, drewno, masa termoutwardzalna, szkło, koraliki gumowe  
necklace – silver, wood, polymer clay, glass, rubber beads

- 32 -



Solidarni ze Strajkiem Kobiet 
In Solidarity with the Women’s Strike 

Po wielkiej manifestacji „czarnych parasolek”,  
na której mokliśmy z całą rodzinką, wykonaliśmy 
serię rozmaitych parasolek. Protest kobiet rósł w siłę, 
sytuacja społeczno-polityczna zmieniała się, z nią 
nasze parasolki. I tak, w pewnym momencie, zaczęły 
być tęczowe. Władza nie ustawała w wymyślaniu 
kolejnych ustaw gnębiących kobiety. Ruch się rady-
kalizował i za symbol przyjął czerwoną błyskawicę.  
Te prace obrazują ciągłość protestu – czarna para-
solka z błyskawicą 

After the big black umbrellas demonstration, at which 
our whole family got wet, we made a series of various 
umbrellas. Women’s protest was growing in strength, 
the socio-political situation was changing, and  
so were our umbrellas. And so, at one point, they 
took on the colours of the rainbow. The authorities 
did not stop inventing more laws oppressing women. 
The movement radicalised and adopted, as its symbol,  
a red lightning bolt. Our works illustrate the continuity  
of the protest – a black umbrella with a lightning bolt. 

kolczyki – aluminium, srebro, tytan
earrings – aluminum, silver, titanium

Zofia i Witek Kozubscy
www.kozubscy.pl

Zofia i Witek Kozubscy
www.kozubscy.pl

Bądź cicho (kobieta w patriarchacie). Akcja = reakcja
Keep Quiet (Woman in Patriarchal Society). Action = Reaction

brosze – aluminium anodowane, srebro, stal
brooches – anodized aluminum, silver, steel
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Fastryga 
Tacking 

brosza – srebro, emalia, stal, linka stalowa
brooch – silver, enamel, steel, steel cord

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Marek Nowaczyk
www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Jestem z Wami!!!  xxxxx xxx
xxxxx xxx (slogan from Women’s Strike written in Braille)

brosza – brąz, srebro
brooch – bronze, silver

I tak właśnie ci, którzy oświecają nas, sami są 
ślepcami.

Julio Cortazar, Gra w klasy

 
…jak ktoś ma w kraju ślepca jedno zdrowe oko, to 
mu je wyłupią. 

Mia Couto, Lunatyczna kraina

And that is how those who enlighten us are the blind.

Julio Cortazar, Hopscotch 

In the land of the blind, when someone who has one 
good eye, it will be gouged out.

Mia Couto, Sleepwalking Land
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Nie interesuje mnie, co czujesz. Nie interesuje mnie, co myślisz (nie egzaltuj się)  
I Am Not Interested In What You Feel. I Am Not Interested In What You Think (Don’t Get Impassioned) 

naszyjniki – srebro, szlachetna emalia jubilerska
necklaces – silver, cloisonné

 Anna Betley
www.samaiajewellery.com
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110519.1   110519.2   110519.3  
110519.1   110519.2   110519.3 

brosze – srebro, włókno węglowe, żywica, pleksi, kordonek, turmalin, rubin
brooches – silver, carbon fiber, resin, perspex, crochet thread, tourmaline, ruby

Andrzej Boss
bossandrzej@gmail.com

11.05.2019 to data premiery filmu Tylko nie mów nikomu braci 
Sekielskich o pedofilii wśród księży katolickich. Taki, składający się  
z cyfr, pozornie abstrakcyjny tytuł, z dopiskami 1, 2, 3 noszą trzy brosze 
będące reakcją na ten film i wciąż aktualny problem.

11.05.2019 is the premiere date of the film Don’t Tell Anyone by the 
Sekielski brothers about paedophilia among Catholic priests. Such title, 
seemingly abstract, consisting only of digits, with added 1, 2, and 3, has 
been given to three brooches, which are a reaction to this film and the still 
current problem.
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Wahadło, Rejs 
Swing, Cruise

Ziemniak jest pożywieniem dla ciała fizycznego, ale kiedy posłuży  
do wykonania obiektu artystycznego, staje się też rzeczą dla ducha. 
Jeden obiekt unieśmiertelnia dwie formy pokarmu, bez którego czło-
wiek nie może się obyć: fizycznego i duchowego. 

The potato feeds the physical body, but when turned into an artistic 
object, it becomes an thing for the spirit. One object perpetuates two 
forms of food that man cannot dispense with: physical and spiritual. 

naszyjniki – obierki ziemniaczane, żywica epoksydowa, miedź, skóra, drewno, srebro, żelazo, magnesy pigmentowe
necklaces – potato skin, epoxy resin, copper, leather, wood, iron, silver, pigment magnets

 Teresa D´Antas
www.facebook.com/dantasclaro
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Wielka tajemnica wiary 
A Great Mystery of Faith 

Dlaczego księża pedofile są chronieni przez Kościół,  
a ich bezbronne ofiary są szkalowane? Dlaczego 
ludzie, którzy mają zbrodnie na sumieniu, nie podle-
gają ekskomunice i nie trafiają do więzień, a są kryci 
i przenoszeni do innych placówek, gdzie dalej szerzą 
zło i w potworny sposób krzywdzą dzieci? Dlaczego 
ofiary zmuszane są do milczenia? 

Why are pedophile priests protected by the Church, 
whereas their victims are slandered? Why aren’t pe-
ople with crime on their conscience excommunica-
ted ? Why, instead of going to prison, they are moved  
to other parishes, where they can spread evil and con-
tinue to abuse children? Why are the victims intimida-
ted into silence? 

pierścionek – srebro, emalia
ring – silver, enamel

Małgorzata Chruściel-Waniek
www.gosiawaniek.pl

Waleria Ługowska
lela.lugowska@gmail.com

Milczenie owiec 
The Silence of the Lambs 

naszyjnik – drewno, plastik, metal
necklace – wood, plastic, metal
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Prawo do bycia innym 
Brak zrozumienia, że można odmiennie czuć, działać, myśleć i tworzyć, że można odchodzić od społecznie 
utartych ścieżek i zachowań, często prowadzi do odrzucenia. W wielu przestrzeniach. Szczególnie widoczne 
jest to w stosunku do relacji związanych z płcią i miłością. Wielu ludziom odbieramy prawo do prawdy  
w uczuciach. Żądamy, aby czuli inaczej, kochali się tak, jak chcemy, mówili to, czego chcemy słuchać, pełnili 
role przypisane płci. I choć nie znajdujemy argumentów dających nam prawo do takich żądań, posługujemy się 
argumentami religii, tradycji i większości.

Wszyscy mamy Jednakowe prawa.

The Right To Be Different
The lack of understanding that it is possible to feel, act, think and create differently, that it is possible to deviate 
from socially established paths and behaviours, often leads to rejection. In many dimensions. This is particularly 
evident in the attitude to relationships related to gender and love. We deny many people the right to the truth  
of their feelings. We want them to feel and love the way we want to, to say what we want to hear, and to perform 
gender roles. And while we do not find arguments that give us the right to make such demands, we use the argu-
ments of religion, tradition, and majority.

We all have the same rights.
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Marek Nowaczyk & Irena Gregori Cazenave
irenacazenave@icloud.com     www.solipieprz.eu

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Biblia) 
You Shall Love Your Neighbor As Yourself (The Bible)

naszyjnik – srebro, lawa wulkaniczna, pompony z tworzywa sztucznego
Necklace – silver, volcanic lava, plastic pom poms

#bez komentarza 
#No Comment 

naszyjnik – srebro, emalia
necklace – silver, enamel

Marek Nieniewski
marek.nieniewski@gmail.com
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Order Honorowy dla Obywateli miasta Słupsk 
Order of Honor for the Citizens of Słupsk 

obiekt – srebro, akryl, pianka poliuretanowa, papier
object – silver, acrylic, polyurethane foam, paper

Andrzej Pacak
www.magangallery.com

Jarosław Kolec
celok@wp.pl

Wszystko zależy od punktu widzenia 
It All Depends on the Point of View 

wisior – srebro, syntetyczny kamień jubilerski
pendant – silver, synthetic gemstone

Obraz, jaki widzimy w tym obiekcie, zależy od kąta, 
pod jakim patrzymy. Jak w życiu. W zależności od 
miejsca oglądania przedmiotu czy sytuacji to, co 
widzimy, może mieć zupełnie inny charakter i inaczej 
na nas oddziaływać.

The image we can see in this object is related to the 
angle of vision. As in life. Depending on the place 
from which we observe the thing (or situation), it can 
look and affect us variously. 
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Tęczowa rewolucja 
Rainbow Revolution 

pierścionek, naszyjnik – mosiądz, emalia
ring, necklace – brass, enamel 

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Kilka refleksji 
Some Reflections 

brosze – srebro, emalia
brooch – silver, enamel
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Czy tacy jesteśmy? 
Are We Like That? 

brosza – drut stalowy, bawełniane nici
brooch – steel wire, cotton thread

Andrzej Jacyszyn
www.jacyszyn.pl

Andrzej Pacak
www.magangallery.com

Kochaj mnie czule, kochaj mnie prawdziwie – Δ & Δ, O & Δ, O & O
Love Me Tender, Love Me True – Δ & Δ, O & Δ, O & O

pierścionki – srebro, silikon
rings – silver, silicone
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Połącz dowolnie 
Match As You Like 

pinsy – srebro, emalia, mosiądz
pins – silver, enamel, brass

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

Każdy kolor nas zdobi (Mai Woźniak dedykuję) 
Each Color Adorns Us (to Maja Wozniak) 

zestaw dziewięciu pierścionków – pleksi, srebro
set of nine rings – perspex, silver
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Zacznijmy od początku
Wystawa biżuterii z komunikatem powstała w oparciu o projekt zatytułowany Moim zdaniem… i zaprezento-
wana została po raz pierwszy w 2018 r. w Krakowie na targach Jubinale. Poszerzona o 20 edycji, w zależności 
od miejsca pokazu i udziału nowych artystów, stała się wydarzeniem bez precedensu otwierającym nowy roz-
dział w dziejach polskiego złotnictwa.

Jej przygotowanie poprzedziły liczne rozmowy autora idei – Mariusza Pajączkowskiego, artysty złotnika i popu-
laryzatora sztuki złotniczej – prowadzone od lat z Michałem Gradowskim, wybitnym znawcą tej dziedziny. Do 
pomysłodawcy dołączyli wkrótce: Marek Nowaczyk, historyk sztuki i znany eksperymentator, Andrzej Sadowski, 
menadżer i organizator targów Jubinale oraz Andrzej Pacak, twórca w zakresie złotnictwa i właściciel Magan 
Gallery w Londynie. I tak powstał komitet organizacyjny „4”, wzajemnie się uzupełniający i wspomagający, 
który z wielką energią i przekonaniem opracował program wystaw mających wiele odsłon, w tym i zagranicą, 
różniących się zasadniczo od wcześniejszych tego rodzaju dokonań.

Ideą tego pionierskiego przedsięwzięcia miało być stworzenie forum nowych wypowiedzi złotniczych,  
w których narracja (a nie forma, technika czy materiał) stanowiłaby cechę nadrzędną. Uważano, że tą drogą 
powstanie zrozumiała komunikacja pomiędzy artystą, jego dziełem i odbiorcą. Od jakiegoś czasu bowiem poja-
wiało się na wystawach awangardy złotnictwa coraz więcej prac o nie zawsze jasnym przekazie, mimo że były 
to wystawy na określony temat.

Wartość tej inicjatywy polegała też i na tym, że zwrócono się o uczestnictwo do szerokiego grona projektan-
tów złotników – do Akademii Sztuk Pięknych, cechów rzemiosł, szkół średnich o artystycznym profilu, ale też  
do osób zajmujących się tą dziedziną hobbystycznie, tj. wszystkich tych, którzy chcieliby się wypowiedzieć 
na postawiony w tytule projektu temat. Poproszono twórców o ich własną, niezależną refleksję, o pogląd na 
nurtujące ich zagadnienie wyrażony dowolnymi technikami złotniczymi. Stworzono tym samym, przez osobisty 
i swobodny wybór, warunki do nieskrępowanego tworzenia dzieła, bez napięcia i ograniczeń konkursowego 
współzawodnictwa, co zostało podkreślone w regulaminie. Organizatorzy napisali, że oczekują w tym projekcie 
biżuterii, w której niezbędnie zawarty będzie przekaz (komunikat), który „należałoby określić jako narrację 
rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub pytanie”. Uczestnicy tych wystaw, wraż-
liwi indywidualiści, często samotnie pracujący w swych warsztatach, z wielkim entuzjazmem odpowiedzieli 
na zaproszenie dające możliwość oderwania się od codziennej rutyny. Mogło się nawet odnieść wrażenie,  
że wielopokoleniowe środowisko czekało na tego rodzaju współzawodnictwo, aby sięgnąć do potencjału 
nowych pomysłów. Szeroka formuła i możliwość bardzo osobistych wypowiedzi sprawiły, że chęć uczestnicze-
nia w kolejnych odsłonach projektu Moim zdaniem… wyrazili, jak było powiedziane, także artyści z zagranicy.

Let Us Start from the Beginning
The exhibition of jewellery with a message, within the framework of the project In My Opinion…, was presented 
for the first time in 2018 in Kraków at the Jubinale Fair. Expanded by 20 editions, differing by the venue of the 
show and the participation of new artist, it became an unprecedented event opening a new chapter in the history 
of Polish goldsmithing.

The way for the project was paved by long consultations conducted by the originator of the concept, Mariusz Pa-
jączkowski (an artist goldsmith and populariser of the art of goldsmithing) with Michał Gradowski, an outstanding 
expert in Polish goldsmithery. Mr Pajączkowski was soon joined by Marek Nowaczyk, a well-known experimen-
ter in this field, Andrzej Sadowski, the manager and organiser of the Jubinale Fair, and Andrzej Pacak, a goldsmith 
and the owner of the Magan Gallery (specialising in jewellery) in London. This is how the organisational commit-
tee came into being, the 4 members of which complemented and supported one another. With great energy and 
conviction, they polished the project, which since then has had many presentations in Poland and abroad, and 
which differs fundamentally from any previous undertakings in the field of goldsmithery.

The aim of this pioneering project was to create a forum for new goldsmithing expressions which would favour 
narration (rather than form, technique or material). This was hoped to enable intelligible communication be-
tween the goldsmith, his work and the viewer. For some time now, more and more works with not always clear 
messages have appeared at exhibitions of the goldsmithing avant-garde, despite the fact that these events were 
exhibitions with a set theme.

The value of this initiative also lay in the fact that “The 4” (organisers) sent an open call to a wide group of designers:  
graduates of Academies of Fine Arts, associated with guilds of crafts, pupils of secondary art schools, but 
 also people for whom goldsmithing was a hobby—in short, the call was addressed to all who wanted to express 
their opinion on the theme set in the title of the project. The artists were asked for their own independent re-
flection, for their opinion on the issue of their own choosing—provided that the opinion was expressed through 
goldsmithing techniques. Thus, a free choice of topic enabled unhindered creation without the tension and limi-
tations typical of competitions, which was emphasised in the Regulations. The organisers stressed there that they 
expected jewellery in this project to necessarily contain a message (communication), which “could be termed as 
a narrative understood as a clear commentary, protest, negation, acclaim or question”. To facilitate the under- 
standing of the artist’s idea, the entered pieces could be accompanied by a concise commentary.

The participants in these exhibitions, sensitive individualists, often working alone in their studios, enthusiastical-
ly embraced an opportunity to break away from the daily routine. One could even get the impression that the 
multigenerational artistic community was waiting for this kind of competition in order to tap into the potential of 
new ideas. A broad formula and a chance to present very personal statements encouraged also foreign artists to 
participate in subsequent editions of the project In My Opinion...
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The submitted works, untainted by a commercial approach, astonished with their independence, boldness and 
clarity of expression. They became an emanation of the issues troubling the artists, like the concern for their 
country and its problems, protection of the natural environment, human dramas resulting from wars, the ills of 
progress, medical malpractice, homophobia or other beliefs. The correlation between the works produced, their 
intentions or messages and reality may be a point of sociological interest for researchers.

In terms of the number of entered works and radicality of expression, political themes are in the fore, which is 
understandable in the context of the events taking place in Poland and abroad. Here we have the ongoing and 
major changes in the Polish judiciary system, the campaigns before the elections to the Polish parliament and 
the European one, the murder of the Mayor of Gdańsk Piotr Adamowicz or winter protests by “black umbrellas” 
and the LGBT communities. And all this against the backdrop of social movements for a better life in Europe and 
in the USA.

While working on the project, none of its organisers expected that we would witness another military clash and 
aggression so soon. Unfortunately, the tragic war in Ukraine, started on 24 February 2022 with the invasion of 
the Russian Federation, reveals to us clearly the future history of human suffering. The Ukrainian war shows us 
inhuman treatment of civilians and the demolition of cities by all available means. In time, these experiences 
will certainly find a fuller expression in goldsmithing. In the meantime, to stress this issue, let us refer to some 
anti-war works from the project In My Opinion. For example, the set of objects by Mariusz Pajączkowski, iro-
nically entitled My Wonderful World, tells us that man, always entangled in politics and in unobvious truths, is 
made to fight for life on the one hand, and for false ideas on the other. One of Pajączkowski’s works—a bracelet, 
a peculiar circle of life—is a manifesto against all forms of brutality and aggression, where politics is invariably  
more important than human existence. One can learn the threats posed nowadays by the war, the unimaginable 
destruction it brings, by looking at the ruins of Syria, not so long ago a fairly prosperous country. Mariusz Deka 
referred to this topic by showing his Aleppo necklace. Olivier Schwalm, in turn, made an arresting comment on 
the refugee issue in his piece Europe’s Promise: “Nobody puts their own children in a boat, except when the 
water is safer than the land”.

The project In My Opinion... has become an extremely important tool enabling the artists to express themselves 
and to present their intellectual interests and attitudes in the form of an object. The participants in this event, 
showed as if in a “silver nutshell” the problems around them. Like in painting or other arts, the titles became an 
inseparable part of the works, and sometimes there were also explanatory comments added.

Soon, following the example of the project In My Opinion..., curators of exhibitions of contemporary gold-
smithing started asking artists for comments—and this desire to convey properly the idea of art works shows 
respect for the viewer.

In her comment to her Ab Ovo ring, Maria Fijałkowska expressed a request, a wish to make changes for the bet-
ter, which, as it seems, can be a hint for us in these difficult times and an answer to the problems raised in many 
works. It reads as follows: “Let us start from the beginning, from the simplest things, from touch and taste. From 
what is common, what unites us rather than what divides us”. 

   

  Krystyna Nowakowska, PhD

Nadesłane prace, nieskażone komercyjnym podejściem, szokowały niezależnością, śmiałością i wyrazistością 
wypowiedzi. Stały się emanacją nurtujących artystów problemów związanych z troską o kraj, o degradujące się 
w zastraszającym tempie środowisko naturalne. Wyrażały protest przeciwko wojnie, nadużyciom w medycynie, 
homofobii. Korelacja powstałych obiektów, ich intencji czy przesłania z rzeczywistością może stanowić ciekawy 
przyczynek socjologiczny dla badaczy.

Na plan pierwszy, pod względem ilości przedstawianych prac oraz radykalności wypowiedzi wybija się w nich 
tematyka polityczna, co jest zrozumiałe z uwagi na wydarzenia jakie miały miejsce w kraju i poza jego grani-
cami. Były to zachodzące poważne zmiany w sądownictwie polskim, kampanie wyborcze przed wyborami 
parlamentarnymi w kraju i do Parlamentu Europejskiego, zabójstwo prezydenta Gdańska Piotra Adamowicza, 
oraz zimowe demonstracje „czarnych parasolek” i środowisk LGBT. A wszystko to, na tle społecznych ruchów 
o poprawę bytu w Europie i USA.

W trakcie prac nad nowym projektem i podczas jego realizacji nikt nie spodziewał się, że życie tak szybko 
napisze kolejny jego rozdział. Tragiczna wojna w Ukrainie rozpoczęta 24 lutego 2022 r. przez napaść Federacji 
Rosyjskiej – nieludzkie traktowanie ludności cywilnej, burzenie wszelkimi dostępnymi środkami miast – uzmy-
słowiła na naszych oczach dalszą historię cierpień ludzkości. Wywołane nimi przeżycia zapewne znajdą  
z czasem odzwierciedlenie także i w sztuce złotniczej. Tymczasem, aby uwypuklić ten problem, posłużymy 
się w tym jednym wypadku przypomnieniem niektórych prac o tej tematyce z projektu Moim zdaniem…. I tak 
na przykład zespół obiektów Mariusza Pajączkowskiego nazwany ironicznie Mój wspaniały świat pokazuje 
uwikłanie człowieka w matnię polityki, w nieoczywiste prawdy i zmuszanie go do walki po dwóch stronach 
barykady o przetrwanie, o prawdziwe czy fałszywe idee. Jedna z jego prac to bransoleta stanowiąca swoiste koło 
życia, jest manifestem sprzeciwu wobec wszelkiej brutalności i agresji, gdzie polityka zawsze stoi przed ludzkim 
istnieniem. Do problemu totalnych zniszczeń w dostatniej wcześniej Syrii odniósł się Mariusz Deka, pokazując 
naszyjnik Aleppo. Wstrząsający komentarz dotyczący uchodźców: „Nikt nie wsadza własnych dzieci do łodzi, 
chyba że woda jest bezpieczniejsza niż ląd”, dołączył do swojej pracy zatytułowanej Obietnice Europy Olivier 
Schwalm.

Projekt Moim zdaniem… stał się dla artystów niezwykle istotnym narzędziem do wyrażania samego siebie oraz 
możliwości przedstawienia intelektualnych zainteresowań i postaw w formie obiektu złotniczego. Jak w srebrnej 
pigułce, uczestnicy tego wydarzenia pokazali problemy, z których składa się ich świat. Częścią nieodłączną stały 
się tytuły prac, podobnie jak w malarstwie czy w innych dziedzinach sztuki, oraz dodawany komentarz. Wkrótce 
organizatorzy innych wystaw współczesnego złotnictwa, wzorem projektu Moim zdaniem…, zaczęli stosować 
podobne uzupełnienia, co mówi tylko o szacunku dla odbiorcy i chęci przekazania mu idei prezentowanego 
obiektu.

Maria Fijałkowska w komentarzu do pierścienia Ab ovo napisała prośbę, wezwanie do wszelkich zmian  
na lepsze, co – jak się wydaje – może stanowić wskazówkę na trudne czasy i odpowiedź na poruszane w pracach 
złotniczych problemy. A brzmi ono tak: „Zacznijmy od początku, od najprostszych rzeczy, od dotyku i smaku. 
Od tego co jest wspólne, co nas łączy, a nie dzieli…”.

   

  dr Krystyna Nowakowska
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Polityka  
Polityka jest najbardziej widowiskowym forum ścierania się racji i emocji tych grup naszego społeczeństwa, 
które dążą do zagarnięcia jak największej władzy i jak największej ilości dóbr materialnych. Nieuniknionym 
sposobem zdobycia i zachowania władzy staje się dążenie do unifikacji grup i społeczeństw. Często odmawianie 
ludziom prawa do bycia innymi, antagonizowanie społeczeństwa i brak szacunku dla adwersarzy to skuteczna 
metoda walki politycznej. Ale u tych, którzy niepokornie recenzują takie działania, budzi opór i niezgodę wyra-
żane poprzez protesty i symbole. Są one czasami boleśnie celne, czasami prześmiewcze, z pewnością zwraca-
jące uwagę na bieżące wydarzenia. Są bardzo różnorodne. Bo i sposoby akceptacji i negacji są u każdego z nas 
inne.

Politics
Politics is the most spectacular place for the clash of rationales and emotions of those groups in our society who 
seek to grab as much power and material wealth as possible. The drive to unify groups and societies becomes an 
inevitable way to gain and retain power becomes. Denying people the right to be different, antagonizing society 
and disrespecting adversaries frequently turn out to be effective methods of political struggle. Yet in those who in-
dependently judge such actions, it provokes resistance and dissent expressed through protests and symbols. These 
protests and symbols are sometimes painfully accurate, sometimes hilarious, certainly drawing attention to cur-
rent events. They are very diverse—because also the ways of acceptance and negation are different in each of us.
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Zmarnowany czas 
Lost Time  

wisior – element starej klamry, cyferblat, ceramika, srebro
pendant – fragment of an old buckle, dial, ceramics, silver

Danka Czapnik
www.danka-czapnik.pl

Tadeusz Jaśkowiak
www.instagram.com/tadeusz.jaskowiak

Tu i teraz 
Here and Now 

naszyjnik – srebro, brylant
necklace – silver, diamond
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Świat widziany moimi oczami 
Taking the Mickey

brosze – srebro, rekonstruowany koral, kulki łożyskowe, kompas
brooches – silver, reconstucted coral, ball bearings, compas

Sham Patwardhan - Joshi  
www.instagram.com/sham_patwardhan_joshi

Sham Patwardhan - Joshi 
www.instagram.com/sham_patwardhan_joshi

Demagog
Demagogue 

brosze – srebro, emalia
brooches – silver, enamel
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Nie obwiniaj mnie, ja chciałam pozostać  
Don’t Blame Me – I Voted to Remain 

naszyjnik – srebro, mosiądz 
necklace – silver, brass

Susan Wainwright
www.suewainwrightsilver.co.uk

Urszula Wasilewska
leukogranat@wp.pl

…coś tu jednak nie gra! 
Out of Tune  

bransoleta – srebro, heban, materiały propagandowe
bracelet – silver, ebony, flag lapel pins
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My, Naród... 
We, the Nation 

bransoleta – srebro, złoto
bracelet – silver, gold 

Jacek Byczewski
www.byczewski.com

Andrzej Pacak
www.magangallery.com

Order Rycerzy Okrągłego Stołu
The Order of the Knights of the Round Table

obiekt – srebro, brąz, drewno laurowe, akryl
object – silver, bronze, laurel wood, acrylic
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Rytualny nóż do…  
Ritual Knife For—

Instrukcja obsługi noża rytualnego:

 – przekręć pierścień z nazwą partii na czerwoną kropkę;

 – wyobraź sobie, że dokonujesz zamierzonego czynu na przeciwniku 
politycznym;

 – przywróć pierścień do pozycji – gotowość.

Ritual knife – user manual:

 – turn the ring with the name of a party to a red dot;

 – imagine that you are doing the intended deed against your political 
opponent;

 – turn the ring back to position “ready”. 

 

nóż – srebro, krzemień pasiasty
ritual knife – silver, striped flint

Andrzej Pacak 
www.magangallery.com
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Tryptyk – to mnie boli  
Triptych – This Is What Hurts Me 

brosze – srebro, heban, lakier
brooches – silver, ebony, lacquer 

 Wojciech Rygało
www.woytek.pl
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Drabinka 
A Ladder 

brosza – aluminium, srebro, stal
brooch – aluminium, silver, steel 

Zofia i Witold Kozubscy
www.kozubscy.pl

Jacek Skrzyński
jskszynski@gmail.com

Konstytucja 
Constitution  

brosza – srebro, akryl
brooch – silver, acrylic 

Do powstania tej pracy przyczyniły się prace Kolegów, 
które były prezentowane w Krakowie: Zosi i Witka 
Kozubskich, Wojtka Rygało i Piotra Cieciury, ale też 
aktualne wydarzenia w naszym kraju. 

This piece was inspired by the Kraków exhibition, 
especially by the works of fellow artists: Zofia and Wi-
told Kozubski, Wojciech Rygało and Piotr Cieciura, 
and also by current events in Poland. 
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Zmiany. Zmiany? Zmiany!  
Changes. Changes? Changes!  

obiekt – srebro, tytan, mosiądz, drewno
object – silver, titanium, brass, wood 

 Piotr Cieciura
www.manufakturazlotnicza.eu
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2015 – 20..? 
2015 – 20..? 

obiekt – drewno, stal
object – wood, steel

Piotr Cieciura
piotrcieciura@poczta.onet.pl

Wojtek Rygało
www.woytek.pl

Na rozdrożu 
At the Crossroads 

obiekt – srebro, miedź, heban, akryl
object – silver, copper, ebony, acrylic
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Moim zdaniem – czasem wstyd 
In My Opinion – Sometimes I Am Ashamed 

obiekt – srebro
object – silver

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Zofia i Witold Kozubscy
www.kozubscy.pl

Idź na wybory – wszystko jest pod kontrolą
Go to the Election – Everything’s Under Control

wisior – anodowane aluminium, srebro, sztuczne oko
pendant – anodised aluminum, silver, artificial eye 
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Dokąd zmierzamy??? 
Where Are We Going???

brosza – srebro, bawełniany sznurek
brooch – silver, cotton string

Hanna Urbańska
www.instagram.com/jewellery_hana

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Dla Jarka 
For Jarek

obiekt – srebro, bursztyn, emalia
object – silver, amber, enamel
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Przynęta na suwerena 
Bait for an Overlord 

naszyjnik – stal, plastik
necklace – steel, plastic

Andrzej Jacyszyn
www.jacyszyn.pl

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Lichy palec
Lichy palec (untranslatable)

naszyjnik/obiekt – srebro, drewno
necklace/object – silver, wood

The title of the work refers to an incident in the Polish 
Sejm, the main actor of which was the middle finger 
of Ms Lichocka.
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Dzieci i ryby... oraz kobiety głosu nie mają 
Children and Fish – and Women Have No Voice 

brosze – srebro, linki stalowe
brooches – silver, steel cords

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Kolejne regulacje, coraz to „lepszy ład” narzucany przez rządzących 
na różne aspekty życia kobiet, skłania do konstatacji, iż powszechnie 
znane, tradycyjne powiedzenie należy rozszerzyć... 

Successive regulations, better and better “Polish deal” imposed by those 
in power on various aspects of women’s lives—all this prompts the ob-
servation that the traditional Polish saying “children and fish have no 
voice” should be broadened. 
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Uprzejmie donoszę – nie jestem w ciąży 
This Is To Inform You: I Am Not Pregnant

W listopadzie 2021 roku, w odpowiedzi na pro-
jekt wprowadzenia rejestru ciąż, kilka organizacji 
wspierających kobiety m. in. w bezpiecznej aborcji, 
zainicjowało akcję protestacyjną. Polegała ona na 
wysyłaniu ministrowi zdrowia podpasek, tampo-
nów czy kubeczków menstruacyjnych z dopiskiem: 
„Uprzejmie donoszę: Nie jestem w ciąży.” 

In November 2021, in response to the project to intro-
duce a pregnancy register, several organisations sup-
porting women in, among other things, safe abortion 
initiated a protest action. It consisted in sending the 
Minister of Health sanitary pads, tampons or menstrual 
cups with the note: “This is to inform you: I am not 
pregnant.” 

brosza – srebro, emalia, stal
brooch – silver, enamel, steel

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

 Andrzej Boss
andrzejboss@gmail.com

Granica  
The Border  

brosza – srebro, pleksi, żywica, płytka PCB 
brooch – silver, perspex, resin, PCB board 
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Ptasznik ojczysty 
Aviary of Polish Birds

Dadudek

Dadudek na każdy temat 
O każdej porze się mądrzy 
I choć to sensu nie ma 
Nie ćwierka, ale jak koń rży 
Choćbyś go związał sznurkiem 
Wszystko podpisze pazurkiem

Bździęcioł

Bździęcioł ma takie mniemanie 
Że leczyć można stukaniem 
Lecz, kiedy kto w łeb go puknie 
Tego natychmiast ofuknie 
I leci na komisariat 
Taki z Bździęcioła jest wariat

Marnybut

Zawsze na prawej nodze 
Czatuje stojąc w bagnie 
Bo złotą rybkę pragnie 
(Choć to męczące srodze 
Służąc błotnej ojczyźnie 
Przyłapać na lewiźnie)

 

The title and the poems, based on the play on words, are practivally 
untranslatable

brosze – dolomity, serpentyn, lizardyt, serpentynit, aluminium, stal
brooches – dolomites, serpentine, lizardite, serpentinite, aluminum, steel

Jacek Hohensee
jacekhohensee@gmail.com
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Biało-czerwona nienawiść  
White-and-Red Hatred 

wisior – srebro, silicon, bawełna
pendant – silver, silicon, cotton

Andrzej Jacyszyn
www.jacyszyn.pl

Krzysztof Nowiński, Marek Nowaczyk
www.solipieprz.eu     www.krzysztofnowinski.com

Polska dla Polaków 
Poland for Poles  

wisior – srebro, bursztyn, taśma bawełniana, końskie włosie
pendant – silver, amber, cotton tape, horse hair 
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Zawłaszczanie państwa. „Daleko nie polecimy...” 
Appropriation of the State. “We Will Not Fly Far” 

obiekt – brązal, miedzionikiel, mosiądz, srebro
objects – aluminium bronze, cupronickel, brass, silver 

Joanna Mirecka-Szuleta
www.facebook.com/joanna.mirecka.szuleta

Zofia i Witold Kozubscy
www.kozubscy.pl

Dopuszczono do konsumpcji 
Allowed for Consumption

brosza – aluminium anodowane, srebro, inox
brooch – anodised aluminum, silver, inox stainless steel
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Moim zdaniem... historię piszą od nowa 
In My Opinion… Writing History Anew  

obiekt – kredki, srebro, stal, mosiądz
brooch – crayons, silver, steel, brass 

Andrzej Jacyszyn
www.jacyszyn.pl

Andrzej Boss
bossandrzej@gmail.com

Klocki 
Building Blocks

pinsy – srebro, klocki Lego, żyletki
lapel pins – silver, Lego building blocks, safety razors
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Biżuteria to wykreowana rzeczywistość metaforycznych lub abstrakcyjnych form przyciągająca uwagę ciekawą 
kompozycją czy sposobem przekazywania treści. Jako przedmiot mający bezpośredni kontakt z użytkownikiem 
wspiera na różne sposoby tworzenie więzi i buduje znaczenia. Biżuteria żyje wtedy, kiedy ma kontakt z użyt-
kownikiem, ma moc oddziaływania na jego wyobraźnię. Poprzez użyte materiały, znaki i symbole, jest dobrym 
narzędziem komunikacji. Ten drobny przedmiot jest szlachetnym, a jednocześnie poręcznym przekaźnikiem, 
który nie daje się zamknąć w żadnym gorsecie materiałów czy technologii. Poprzez te precjoza możemy odczuć 
trwałość lub ulotność naszego świata, zrozumieć, że wszystko się zmienia i kiedyś kończy. 

Nowe formy, materiały i sposoby działania poszerzyły pola wypowiedzi. Wirtualny świat trochę nam się przejadł 
i powraca chęć kontaktu z realnymi przedmiotami. Dynamika zjawisk, nowe narzędzia i media są pożywką dla 
artystów zachęcającą ich do komentowania rzeczywistości. 

Wystawa Moim zdaniem... ma już dwudziestą pierwszą odsłonę. Na każdą z nich napływały nowe prace 
odnoszące się do aktualnych wydarzeń, zarówno politycznych, społecznych, jak i obyczajowych. Otwartość 
wystawy to jej siła. Nie jest ona określoną interpretacją jakiegoś wycinka rzeczywistości czy problemu. Poprzez 
te prace artyści odsłaniają się, prezentują własną wizję świata, pokazują to, co jest dla nich ważne i wartościowe. 
Chodzi o to, aby otworzyć się na drugiego człowieka, zaskoczyć go, zaintrygować, oderwać od schematycznego 
myślenia, może zmienić jego perspektywę patrzenia. Autorzy poprzez prace próbują pomóc odbiorcom lepiej 
rozumieć współczesność i jej paradoksy. 

Prace te wiele mówią o funkcjonowaniu znaków i symboli, o manipulowaniu nimi tak, aby zyskały nowe 
znaczenia. Oddziaływanie tych znaków jest możliwe, jeśli kojarzymy je z wcześniejszymi doświadczeniami, 
rozpoznajemy je. Na symbolach opiera się budowanie zbiorowych tożsamości. Status tych obiektów, ich zna-
czenie wynika z opisywanej przez nie historii i zmienia się w kontekście różnych doświadczeń odbiorców. 
Nowe konteksty zmieniają odczytywanie znaków, następuje nowe modelowanie znaczeń. Równie ważna jak 
kreatywność twórców jest twórcza interpretacja zwiedzających. Biżuteria jako przedmiot atrakcyjny wizual-
nie dobrze komunikuje się z odbiorcą. Kontakt z nią ma uwrażliwiać zwiedzających, wyrywać z ogólnego 
znieczulenia. Obiekty eksponowane na wystawie, przypominające często o niedawnych wydarzeniach, zyskują 
wartość dodaną i wymykają się kategorii zwykłej ozdoby. Prezentowana biżuteria, mimo podporządkowania 
formy czytelnemu komunikatowi, w zdecydowanej większości nie zagubiła podstawowych atrybutów biżuterii 
– trwałości i funkcjonalności. Te unikatowe przedmioty mogą być osią dyskusji na aktualne tematy, są trwałymi 
śladami zdarzeń obecnych w naszej pamięci, swoistą kapsułą czasu. Biżuteria potrafi utrwalić emocje, być 
poręcznym elementem do zapisywania ulotnych chwil, być narzędziem przeciw dezinformacji. Stare chińskie 
przekleństwo „Obyś żył w ciekawych czasach” niestety stało się aktualne. To oczywiście dyskusyjny poży-
tek z obecnej sytuacji, ale wydarzenia ostatniego okresu były dobrą pożywką dla artystów i motywowały ich  
do odniesienia się do aktualnych problemów w kolejnych odsłonach wystawy. 

Należy rozumieć przedmioty, którymi się otaczamy. Rozmowa prac z odbiorcą to oś projektu. Intencją orga-
nizatorów było, aby biżuteria zawierała czytelny przekaz. Każdy ma możliwość konfrontacji swoich gustów 
estetycznych i poglądów na aktualne tematy z postawami autorów. Pomysłodawcy konceptu zachęcali zwiedza-
jących, aby przy realizacjach wywołujących emocje przyklejać kropki. Był to swoisty sprawdzian na temat tego, 
czy przekaz zawarty w pracach wywoływał rezonans u zwiedzających. Otrzymywane od widzów komunikaty 
były podstawą selekcji prac do następnych prezentacji. Autorzy tworząc określony przekaz wypowiadali się za 
czymś albo przeciw czemuś. To swoiste wizytówki postaw. Akceptacja zawartego w pracy komunikatu może 
przekształcić go w ulubiony osobisty obiekt wyrażający indywidualność, jak i definiować naszą przynależność. 

W postindustrialnej rzeczywistości handmade wrócił do łask. Rzecz ciekawa, nie ma chyba na wystawie prac 
projektowanych w programach komputerowych. Widać, że łatwiej przekazywać emocje poprzez przedmioty 
wykonywane manualnie, tradycyjnymi technikami. Doceniając ręczną pracę, znowu zauważamy stojącego  
za nią człowieka. Tworząc przedmioty, otaczając się nimi, tworzymy też siebie. Obyśmy widząc i podziwiając 
różnorodność obiektów, uwrażliwiali się na postawy i problemy innych ludzi.  

prof. Andrzej Boss

Jewellery is a created reality of metaphorical or abstract forms which attracts attention with an interesting com-
position or the way of conveying content. As an object that has direct contact with the user, it variously builds 
meanings and helps in creating bonds between people. Jewellery is alive when it comes into contact with the 
wearer; it has the power to influence her/his imagination. Through its material, signs and symbols, it is a good 
communication tool. These small objects are noble and at the same time handy transmitters, which cannot be 
closed in any corset of materials or technology. Through these trinkets, we can feel the permanence or transience 
of our world and understand that everything changes and comes to an end.

Being a bit tired with the virtual world, we have again the desire for contact with real objects. The dynamics  
of various phenomena, new tools and media are food for artists, encouraging them to comment on reality.

This exhibition is the 21st instalment of the project In My Opinion… Each time, there were new works relating 
to current events, be they political, social or moral. The strength of this project lies in its openness. It does not 
promote a particular interpretation of a given issue or a segment of reality. Through these works the artists reveal 
themselves, present their own vision of the world, show what is important and valuable to them. The point  
is to open oneself to other people, to surprise them or arouse their curiosity, to break them away from schematic 
thinking, maybe even change their perspective. Through artworks, the artists try to help the audience better un-
derstand the present day and its paradoxes.

These works disclose a lot about the functioning of signs and symbols and about manipulating them so that they 
acquire new meanings. Signs have greater impact if we recognise them and associate them with previous expe-
rience. Symbols play a key role in the construction of collective identities. No wonder that the status of art objects 
and their significance derive from the history they describe, and change in the context of various experiences  
of the receivers. New contexts affect the reading of signs and model their meanings. Equally important as the cre-
ativity of the artists is the creative interpretation of the visitors. Jewellery, being visually attractive, communicates 
well with the viewer. Thanks to the proposed formula of the exhibition, contact with jewellery can make viewers 
more sensitive and can combat general callousness. The objects on display, often referring to recent events, gain 
added value and cannot be perceived as mere decoration. The presented works, despite the subordination of form 
to message, in the vast majority have not lost the basic attributes of jewellery: i.e. durability and functionality. 
These unique objects can be an axis of discussion on current topics, they are permanent traces of events present 
in our memory, a kind of time capsules. Jewellery can capture emotions, be a handy element for recording 
fleeting moments or a tool against misinformation. The old Chinese curse “May you live in interesting times” has 
unfortunately become topical. This is, of course, a debatable advantage of the current situation, but recent events 
supplied artists with food for thought and motivated them to refer to present-day issues in subsequent instalments 
of the project.

It is important to understand the objects we surround ourselves with. The dialogue between the works and the 
receiver is the axis of the project. The intention of its devisers was that jewellery should convey a clear message. 
Everyone has the opportunity to confront their aesthetic tastes and views on current issues with the attitudes of the 
artists. The creators of this concept encouraged visitors to stick dots next to pieces which evoked emotions. This 
was a kind of test of whether the message contained in the works resonated with the visitors. These hints from 
the audience were the basis for selecting works for subsequent presentations. By creating a specific message, the 
artists argued for or against something. Their works are a kind of showcases of attitudes. The acceptation of the 
message of a given piece may transform it into a favourite, personal object.

In the post-industrial reality, handmade things are back in favour. Interestingly, there are probably no works  
designed with computer programmes at the exhibition. It is clear that it is easier to convey emotions through 
objects produced by hand, with the use of traditional techniques. While appreciating the manual skill, we notice 
the person behind it. By creating and surrounding ourselves with objects, we also create ourselves. May we, while 
seeing and admiring the diversity of objects, become more sensitive to the attitudes and problems of other people.

Prof. Andrzej Boss
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Środowisko
Wśród wielu problemów, które niepokoją i zwracają szczególną uwagę, jest wpływ człowieka na otaczający 
nas świat. Sprzeciwiając się idei niepohamowanego rozwoju gospodarczego związanego z ekonomią i polityką, 
świadomi zagrożeń, coraz częściej zwracamy uwagę na skutki niekontrolowanych i paranoicznych działań 
niszczących katastroficznie środowisko. Ten głos jest coraz mocniejszy, obejmuje swym zasięgiem już niemal 
wszelkie sfery wymiany informacji, media i naszą świadomość. Każdy znak i symbol jest ważny, jeżeli może 
nam, ludziom, uświadomić te zagrożenia. Abyśmy nie zniszczyli domu, w którym mieszkamy. Tym bardziej,  
że nie mieszkamy sami.

Nie stać nas już na stratę czasu.

Environment
Among many issues that evoke anxiety and demand particular attention is the human impact on the surrounding 
world. Opposing the idea of unrestrained economic development linked to economics and politics, and aware 
of its dangers, we increasingly point out to the present and future consequences of uncontrolled and paranoic 
actions bringing catastrophic destruction of our environment. This voice is getting stronger and stronger, alrea-
dy covering almost all spheres of information exchange, media and our consciousness. Every sign and symbol  
is important if helps to make us aware of these dangers. So that we do not destroy the house in which we live.  
All the more so because we do not live in it alone.

We can no longer afford to waste time.
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Czerwony punkt – ziarno życia 
Red Point – Seed of Life 

Bransoleta Czerwony punkt inspirowana jest symbo-
lem Ziarna Życia.

W każdej kulturze to symbol odradzającego się życia.

Ziarno zawiera to, co dla natury najcenniejsze. Można 
powiedzieć, że jest planem na całe życie.

Może trwać w uśpieniu, zanim nastąpią odpowiednie 
warunki do tego, aby wykiełkowało.

Ziarno to symbol cyklu życia, początku i końca, 
obfitości, dostatku, płodności i regeneracji, siły  
i równowagi.

Ziarno życia jest uniwersalnym symbolem tworzenia. 

The Red Point bracelet is inspired by the symbol  
of the Seed of Life.

In every culture, it is a symbol of a reviving life.

The seed contains what is the most valuable for nature. 
You can say that it is a plan for life.

It may be dormant before the conditions are right for 
it to germinate.

The seed is a symbol of the life cycle, beginning  
& completion, abundance, fertility & regeneration, 
strength & balance.

The seed of life is a universal symbol of creation.  

bransoleta – mosiądz, bursztyn bałtycki, rubin syntetyczny
bracelet – brass, amber, synthetic ruby

Victoria Bramin
j.kotowicz.buczynska@gmail.com

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl

Tu jesteś – krąg życia 
You Are Here – the Circle of Life

brosza – srebro, emalia jubilerska
brooch – silver, jewellery enamel

Znajdź czerwony punkt. To my, gatunek Homo 
sapiens, niewielki punkt w rozwoju życia na ziemi, 
choć stawiamy siebie na piedestale.

„Jeśli uznamy, że z jednej strony istoty ludzkie,  
a z drugiej rośliny i zwierzęta są uzupełniającymi 
się wzajemnie elementami swoich środowisk, to nie 
możemy już dłużej uważać, że ci pierwsi zamieszkują 
własny świat społeczny będący poza i ponad światem 
natury, w którym zawarte jest życie wszystkich pozo-
stałych istot żywych. Przeciwnie, zarówno ludzie, jak 
i zwierzęta, oraz rośliny, od których uzależnione jest 
ich życie, muszą być traktowane jako współbracia  
w tym samym świecie.”  

    Tim Ingold 

Krąg życia, drzewo rodowe – graficzne przedstawie-
nie ewolucyjnych zależności pomiędzy gatunkami 
wszystkich organizmów. 

Find the red point. It is us, the species of Homo sa-
piens, a small point in the development of life on the 
Earth, although we put ourselves on a pedestal.

“If human beings on the one hand, and plants and ani-
mals on the other, can be regarded alternately as com-
ponents of each others’ environments, then we can no 
longer think of the former as inhabiting a social world 
of their own, over and above the world of nature in 
which the lives of all other living things are contained. 
Rather, both humans and the animals and plants on 
which they depend for a livelihood must be regarded 
as fellow participants in the same world.”

    Tim Ingold

Circle of life, phylogenetic tree  – a graphic represen-
tation of the evolutionary relationships between all 
species of organisms. 
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Nakarmić świat… czy go zjeść  
Feed the World – or Eat the World 

Lizak jako smakołyk, łakomy kąsek, jakim (często) dla zamieszkujących 
ją ludzi wydaje się być ziemia i jej zasoby. Ale tylko dla niektórych... 
i takie podejście wiąże się z ogromnym kosztem, który w przyszło-
ści możemy ponieść wszyscy, bez względu na okoliczności, miejsce 
pobytu, czy status społeczny.

Tytuł pracy jest parafrazą refrenu słynnej piosenki Boba Geldofa: Feed 
the World.

Kosztem rujnowania natury produkujemy żyność, z której prawie 
połowa jest wyrzucana, a na świecie głoduje ponad 800 milio-
nów ludzi. Do wyżywienia głodnego świata wystarczy 37 mld 
dolarów, a tylko we Włoszech rocznie wyrzuca się jedzenie warte  
34 mld euro. Produkt spożywczy to produkcja opakowań, transport, 
energia na produkcję i przechowywanie, emisja odpadów prze-
mysłowych. Wyrzucona żywność to zmarnowane hektolitry wody.  
Na wyprodukowanie 1 kcal żywności zużywa się 10 kcal z paliw. 
Olbrzymie połacie lasów deszczowych wycinane są pod hodowlę 
zwierząt i produkcję paszy. Przykładem jest Kostaryka. W ciągu ostat-
nich 20 kilku lat ścięto ponad 80% jej lasów.

Czy naprawdę chcemy nakarmić świat?… Czy go skonsumować?

 

A lollipop as a tidbit, a tasty morsel. This is what (often) the Earth and its 
resources is to people. But only to some of them – but such attitude ge-
nerates an enormous cost that all of us will pay in the future, regardless 
of circumstances, place of living, or social status.

The title of the work paraphrases the refrain of Bob Geldof’s famous 
song: Feed the World.

At the expense of ruining nature, we produce food, almost half 
of which is wasted. And at the same time more than 800 million  
people in the Earth starve. To feed the hungry world, 37 billion dollars 
would suffice, whereas only in Italy, 34 billion euros worth of food  
is thrown away every year. A food product means packaging produc-
tion, transportation, energy for production and storage, and industrial 
waste emission. Discarded food means hectoliters of wasted water.  
The production of 1 kcal of food consumes 10 kcal of fuel.

Huge expanses of rainforests are felled to make place for animal farms 
and fodder production. Costa Rica is a good example. In the last  
20 years, over 80% of its forests have been clearcut.

Do we really want to feed the world? Or to eat it? 

obiekt – srebrny lizak – srebro, szlachetna emalia jubilerska
object – lollipop of silver – silver, cloisonné

 Anna Betley
www.samaiajewellery.com
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Najcenniejsza rzecz, jaką mógłbym ci dać 
The Most Precious Thing I could Give You 

Przedstawienie “świątyń czystego powietrza” Daana Roosegarde’a 
w Pekinie, gdzie ludzie zabierają dzieci, by bawiły się w czystym 
powietrzu.

Kapsuła czystego powietrza; to rzecz cenna, dar dla rodziny, przyja-
ciół lub ukochanych. Czyste powietrze jest zamykane w pojemnikach  
i sprzedawane. Takie pojemniki starczają na trochę ponad minutę,  
a ich cena detaliczna waha się od 18 do 80 funtów.

Najcenniejsza rzecz, jaką mógłbym ci dać to kolejna praca na orga-
nizowaną przeze mnie grupową wystawę pod tytułem SMOG, firmo-
waną przez Royal College of Art (RCA) i Arthill Gallery w Londynie  
w marcu 2018.

SMOG jest efektem zorganizowanego przez uczelnię wyjazdu  
do Szanghaju, na który dostałem się w czasie studiów magisterskich. 
Tytuł odnosi się do konotacji związanych ze zjawiskiem smogu, smogu 
nie tylko atmosferycznego, ale też umysłowego, kulturowego, fizycz-
nego, smogu słów, który nas obezwładnia. 

Introducing the “Temples of Clean Air” – by Daan Roosegard, Beijing – 
where people take their children to play in clean air.

This is a capsule of fresh air, it is precious, a gift perhaps given between, 
family, friends, or lovers. Clean air is now bottled and sold globally. The 
canisters last just over a minute and retail from between £18 and £80.

The Most Precious Thing I Could Give You is a further development 
within a collection I made for a self-led group exhibition entitled 
SMOG, shown and supported by The Royal College of Art(RCA) and 
The Arthill Gallery, London in March 2018.

SMOG, was the reaction and result of a field trip I won a place on, 
during my Masters led by The Royal College of Art, to Shanghai  
in November 2017, the title investigated the ideas surrounding the phe-
nomena of smog; a cerebral smog of words, understanding, culture,  
a metaphorical smog, a physical smog. 

naszyjnik – pleksi, srebro, ołów, bawełna
necklace – perspex, silver, lead, cotton

Anthony Wong
www.anthonywongjewellery.co.uk
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Jeden dolar  
The One 

Na początku XXI wieku ludzkość miała szansę, by powstrzymać kata-
strofę ekologiczną. Jedyną szansę, by ocalić cywilizację. Nie uwierzyli, 
że to był krytyczny moment. Zaprzepaścili możliwość, by ocaleć, więc 
przeminęli. Niczym delikatny owad schwytany w żywicę… jeden dolar 
zamknięty w bursztynie. Symbol potęgi i rozrostu cywilizacji. I główna 
przyczyna klęski ekologicznej. Teraz to tylko pamiątka z przeszłości.

Bezwartościowa. 

At the beginning of the 21st century, people had a chance to stop the 
ecological catastrophe. It was the only chance to save the civilization. 
However, they did not believe that the moment was really critical. They 
missed the opportunity to survive, so they passed away. Like a delicate 
insect caught in resin—like a one dollar bill encapsulated in amber.  
A symbol of the power and growth of civilization. And the main cause 
of the ecological disaster. Now it’s just a souvenir from the past.

Completely valueless. 

naszyjnik – srebro, bursztyn, topaz, banknot 1 dolar, rafia
necklace – silver, amber, topaz,  one-dollar bill, raffia

 Anna i Witold Chudzik
www.tryb.com.pl
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Światy równoległe 
Parallel Worlds

pierścienie, obiekty – srebro, drewno, sznurek
rings, objects – silver, wood, twine

Ewa Effenberg-Kaja
ewaff@op.pl

Danka Czapnik
www.danka-czapnik.pl

Przyszłość – kluczowa sprawa 
Future. A Key Issue  

wisior – stary cyferblat, element starej ceramiki, srebro, szyld, masa perłowa
pendant – an old dial, a fragment of old ceramics, silver, keyhole plate, mother of pearl
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I kto ma rację? 
And Who Is Right? 

brosza – miedź, srebro, stal, lateks
brooch – copper, silver, steel, latex

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu

Elżbieta Held
www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Dzik (Sus scrofa), polska mutacja z 2019 roku 
Boar (Sus Scrofa), Polish Mutation of 2019

brosza – srebro
brooch – silver

W 2017 roku populacja dzików w Polsce wynosiła 
214 tysięcy, w 2019 zaplanowano wystrzelać 185 
tysięcy.  

In 2017, the population of wild boars in Poland was 
214 thousand; in 2019 there are plans to kill 185 tho-
usand of them. 
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Medal dla zabójcy malutkiego nosorożca 
Medal for Killing a Baby Rhino 

Na Facebooku widzę zdjęcia „łowców trofeów” dumnie stojących 
obok zwierzęcia, które zabili dla zabawy. Dlaczego ludzie mają takie 
hobby?!

Myślę, że to jest przerażające i niezmiernie głupie.

Zastrzelenie słonia, żyrafy lub nosorożca nie jest trudne, te zwierzęta 
są bardzo, bardzo duże. Ale myśliwi na zdjęciach myślą, że to wspa-
niałe osiągnięcie, więc zrobiłem medal dla bohatera, który jest tak 
„odważny”, że może zabić malutkiego nosorożca! 

On Facebook I see pictures of trophy hunters standing proudly beside 
the animal they killed for fun. Personally I can’t imagine why people 
have this kind of hobby; I think it is appalling and stupid too.

To shoot an elephant, giraffe or a rhinoceros can’t be that difficult either 
since the animals are very, very big. But it looks like the hunters in the 
pictures think it is a great achievement, so I made a medal for the hero 
who is “brave” enough to kill a baby rhino!

brosza – tkanina, plastikowe zwierzątko, srebro, żywica, topaz
brooch – textile, plastic animal, silver, synthetic resin, topaz

Felieke van der Leest
www.feliekevanderleest.com
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Człowiek – to brzmi dumnie?  
Man, It Sounds Proudly? 

”Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad 
bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym.” 

Biblia

 
Raport „Millennium Ecosystem Assessment Report” z 2005 r. ocenia,  
że 60% światowych ekosystemów jest obecnie zdegradowanych,  
a tempo wymierania gatunków jest 500 razy szybsze od typowego 
dla ostatnich milionów lat. Wzrost tempa znikania gatunków nastąpił 
około 10 tysięcy lat temu, wraz ze ekspansją populacji ludzkiej.

 

“[H]ave dominion over the fish of the sea and over the birds of the air 
and over every living thing that moves upon the earth.” 

The Bible

 
The 2005 “Millennium Ecosystem Assessment Report” estimates that 
60% of global ecosystems are currently degraded and the species extinc-
tion rate is 500 times faster than in the last several million years. The 
acceleration rate of the disappearance of species started about 10,000 
years ago and was caused by the expansion of the human population.

 

brosze – srebro
brooches – silver

 Elżbieta Held
www.facebook.com/kurs.zlotniczy

- 75 -



Boczek, czyli być albo nie być 
Bacon, To Be or Not To Be

pierścionek – srebro, bursztyn, diament, cyrkonie
ring – silver, amber, diamond, zirconias

Marcin Bogusław
www.marcinboguslaw.pl

Michalina Owczarek-Siwak
owczarekmichalina@gmail.com

Powroty 
Returns 

brosza – papier z ulotek dyskontów spożywczych, masa ceramiczna, bursztyn, drewno, mosiądz
brooch – paper from flyers from food discount stores, ceramic mass, amber, wood, brass
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Kotlety szczęścia  
Chops of Luck

Współczesne rolnictwo przemysłowe to jedno wielkie świńskie okrucieństwo. Kiedyś mięso było cenionym luk-
susem, rzadkim przysmakiem, teraz stało się tanim produktem dostępnym do absurdalnie przesadnie masowej 
konsumpcji. Spowodowało to katastrofę ekologiczną, a i sprowadziło zwierzęta do roli przedmiotów użytko-
wych, o nienaturalnie bolesnym życiu splamionym okrucieństwem i chciwością.

Dawniej, w wielu kulturach na całym świecie, świnia była symbolem szczęścia. Jaką drogą kroczymy, jeśli 
traktujemy nasze szczęśliwe symbole z takim brakiem szacunku?

Brutalnie posiekałem plastikową świnię na części, które powiesiłem na sznurku rzeźniczym. Przez czysty przy-
padek okazało się, że wisiorów jest 13. Nazwałem je Kotletami szczęścia. 

Today’s industrial farming has turned into one big (pig) atrocity. From being a rare treat, a highly valued luxury, 
meat has become a cheap product available for excessive mass consumption. Its consequences lead to environ-
mental disasters and reduce the animals to mere objects with unnaturally painful lives stained with cruelty and 
greed.

The pig has been a symbol of good luck in many cultures around the globe. Which path are we on if we treat our 
own lucky symbols with such disrespect?

I brutally chopped up a plastic pig into pendants and hanged them on pieces of butchers’ twine. By pure chance, 
I ended up with 13 pieces and named them Chops of Luck. 

naszyjniki – plastikowa świnka, srebro, sznurek rzeźniczy
necklaces – plastic pig, silver, butcher’s twine

 Philipp Spillmann
www.facebook.com/philippspillmannartscrafts
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Dusze lasu 
Forest Spirits 

Moje Dusze lasu to dobre leśne demony, istoty inspirowane przedsta-
wieniami obrońcy lasu w wierzeniach słowiańskich pogan, będące 
jednak bezbronnymi istotami, choć uosabiają las jako byt. Krzywdzone 
przez człowieka, niszczone śmieciami i aktami wandalizmu, przera-
żone. Umierające w katuszach łapczywie zaczerpywanego powietrza, 
pomiędzy prześwitami w foliowym morzu pokrywającym poszycie 
lasu. 

My Forest Spirits are good forest demons, creatures inspired by repre-
sentations of the protector of the forest in the beliefs of pagan Slavs. 
They are defenceless, although they embody the forest as an entity. 
Harmed by man, destroyed by rubbish and vandalism, terrified. Dying 
in torments of greedily sucked air, between clearances in the sea  
of plastic covering the underwood. 

naszyjniki – srebro, len, śmieci znalezione w lesie
necklaces – silver, linen, rubbish found in the forest

Karolina Kabaszyn
karolinakabaszyn@gmail.com
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Drzewa plastikowej śmierci  
Plastdeath Tree 

brosze/obiekty – gałęzie, plastikowa torba, motyle, chrząszcz, piasek, czaszka przedrzeźniacza, pająk
brooches/objects – branches, plastic bag, butterflies, beetle, sand, mockingbird’s skull, spider

 Ariel Lavian
www.ariellavian.com

- 79 -



Czy tylko taki ślad zostanie?  
Will Only Such a Sign Remain? 

brosze – srebro
brooches – silver

Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

Anthony Wong
www.anthonywongjewellery.co.uk

W trybie awaryjnym, oszczędzanie wody  
In Emergency, Water Sparingly

pierścionek – srebro, nasionko
ring – silver, seed

Niedawno, z powodu zmian klimatycznych  
i topnienia wiecznej zmarzliny, został zalany 
Globalny Bank Nasion na archipelagu Svalbard  
w Norwegii. Jakaż to smutna i paradoksalna sytuacja.

Może wszyscy potrzebujemy specjalnego pierścienia-
kapsuły, żeby mieć szansę przetrwania.

W trybie awaryjnym, oszczędzanie wody to pierścień-
kapsuła zawierający jedno nasionko.

   Powód wojen 
   Potrzebna tylko szczelina 
   Trzy ziarna piasku, 
   I tyle wilgoci, ile starcza na oblizanie warg, 
   Żeby ocalić nas od naszych własnych zaniedbań. 
   Uklękliśmy razem, 
   W słońcu, 
   Ale nie żeby się modlić. 

The Svalbard Global Seed bank in Norway was recen-
tly flooded due to climate change causing the perma-
nent frost to melt. What a sad and ironic a situation.

Perhaps we all need that special capsule ring to ensure 
a chance of survival.

In Emergency, Water Sparingly is a capsule ring hold- 
ing a precious single seed

   A Thing to Cause Wars 
   What’s needed apart from a crack, 
   Three grains of sand, 
   and a lipsmack of moisture. 
   To save us from our neglect. 
   We knelt together, 
   In the sunshine 
   Not to pray. 
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Może lepiej tak?  
Perhaps It’s Better This Way?

W 1960 r. tworzywa sztuczne znaleziono jedynie u pięciu procent 
ptaków, w 2010 liczba ta wzrosła do 80%. Naukowcy szacują, że do 
2050 r. 99% ptaków morskich na świecie będzie jeść plastik.

Na całym świecie sprzedaje się co sekundę 20 tysięcy plastikowych 
butelek!, w 2016 roku sprzedano ich 480 miliardów!!!

W oceanach znajduje się ponad 150 mln ton odpadów z tworzyw 
sztucznych, a ok. milion ptaków i ponad 100 tys. ssaków morskich 
umiera rocznie z powodu zjedzenia plastiku lub zaplątania się w pla-
stikowe śmieci. 

In 1960, plastics were found in only five percent of birds, in 2010 this 
number increased to 80%. Scientists estimate that by 2050, 99% sea 
birds in the world will eat plastic.

Every second 20,000 plastic bottles are sold worldwide! In 2016, 480 
billion of them were sold!!!

The oceans contain over 150 million tons of plastic waste, and about 
a million birds and more than 100,000 marine mammals die annually 
due to eating plastic or getting caught in plastic waste. 

pojemnik na nakrętki – srebro, brąz, pióra ptasie
container for caps – silver, bronze, bird feathers

 Marek Nowaczyk
www.facebook.com/kurs.zlotniczy
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Kiedy znów zakwitną koralowce? 
When Will the Corals Bloom Again? 

Wielka Pacyficzna Plama Śmieci

Szacowana masa dryfującej plamy wynosi 45-129 tys. ton, ma 
powierzchnię aż 1,6 mln km² i zbudowana jest w 99,9% z tworzyw 
sztucznych, z czego większość to materiał fotodegradowalny, który nie 
ulega pełnemu rozkładowi, lecz rozpada się na pył.

Zarówno pył plastikowy, jak i większe odpady trafiają do sieci tro-
ficznej. Niestrawne elementy, blokując układ pokarmowy, powodują 
śmierć zwierząt morskich, w tym ponad miliona ptaków i około  
100 000 ssaków rocznie. 

The Great Pacific Garbage Patch

The drifting patch, whose area is 1.6 million km² and estimated mass 
45–129 thousand tons, in 99.9% consists of plastic, most of which  
is photodegradable. Such material does not fully decompose but breaks 
down into dust. Both plastic dust and larger waste become part  
of the trophic network.

Indigestible elements block the digestive system and cause the death 
of marine animals, including more than a million birds and about 100 
thousand mammals annually.

 

brosza – koralowiec, srebro, torebka foliowa
brooch – coral, silver, plastic bag

Irena Gregori Cazenave, Marek Nowaczyk
www.facebook.com/kurs.zlotniczy     www.facebook.com/bogusz.irena
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Czy czeka nas taka przyszłość?  
Is the Future Expected?  

brosze – emalia, miedź, srebro, cement, włókno
brooches – enamel, copper, silver, cement, fibe 

Lu Qing Xin 
2281004943@qq.com

 Kelly McCallum
www.kellymccallum.com

Zastygłe życie  
Frozen Life

obiekt – żywica, miedziowane owady, płatki złota, srebro
object – resin, insects, copper, gold plate, silver

Moja praca jest hołdem złożonym grze sprzecznych 
czynników: istnienie i rozkład. Owady stały się posta-
ciami melodramatycznych scen śmiertelnego bezru-
chu, zatrzymany kadr wiecznie obecnego rozkładu. 

My work juxtaposes and celebrates the interplay  
of warring factions, preservation and disintegration. 
They become the characters in melodramatic scenes 
of mortal stillness and ever-present decay.  

- 83 -



Studium leśne 18 
Forest Study No 18 

płyta akwaforty, odbitka, fotografia
etching plate, print, photograph

Tadeusz Ziętara
www.tzietara.jaw.pl

Spacerując po lesie wśród rytmu stojących drzew, zatrzy-
muję się urzeczony pięknem leżących owali – to pnie 
ściętych drzew.

Staję zachwycony ich gamą kolorystyczną, grafiką linii 
słojów, materią faktur, niczym z dzieł dawnych mistrzów 
malarstwa i grafiki. To Moim zdaniem… – życie po życiu 
drzew. 

Walking through the forest, in the rhythm of standing  
trees, I stop captivated by the beauty of the lying ovals – 
these are the stumps of felled trees.

I stand enthralled by their range of colours, the pattern of 
growth rings, the materiality of their textures as if from the 
works of the old masters of painting and printmaking. This  
is, In my opinion..., the life after life of trees.
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Studium leśne 18 
Forest Study No 18 

brosza – srebro, miedź, cyrkonie
brooch – silver, copper, cubic zirconias

Tadeusz Ziętara
www.tzietara.jaw.pl

Tadeusz Ziętara
www.tzietara.jaw.pl

Studium leśne 19 
Forest Study No 19 

brosza – srebro, cyrkonie, niello, dąb
brooch – silver, zirconias, niello, oak wood
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Studium leśne XXI 
Forest Study No XXI

naszyjnik – srebro, cyrkonie, heban
necklace – silver, zirconias, ebony

Tadeusz Ziętara
www.tzietara.jaw.pl

Waleria Ługowska
lela.lugowska@gmail.com

Requiem 
Requiem 

naszyjnik – srebro, plastik
necklace – silver, plastic

Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej zatwier-
dzili 19.01.2019 roku porozumienie Parlamentu 
Europejskiego i państw unijnych w sprawie nowych 
przepisów, które mają ograniczyć ilość plastikowych 
śmieci trafiających do mórz. W Unii zakazane będą 
między innymi plastikowe talerze, słomki czy patyczki 
higieniczne.  

On the 19th of January 2019 ambassadors of the coun-
tries of the European Union approved the agreement 
of the European Parliament and EU countries on new 
regulations which are aimed to reduce the amount 
of marine plastic litter. The agreement places a ban  
on plastic plates, straws, hygienic sticks etc.  
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Pamięć drzewa II 
Memory of a Tree II 

naszyjnik, brosza, pierścionek – brąz, bursztyn
necklace, brooch, ring – bronze, copper, amber

Ania Janiga
www.facebook.com/ania.janiga.12

Ania Janiga
aniaewajaniga@hotmail.com

Pamięć drzewa I 
Memory of a Tree I

brosza – brąz, miedź, bursztyn 
brooch – bronze, copper, amber

NIE ZABIJAJCIE DRZEW DO NOT KILL TREES  
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Dziura: O pustce i o tym, co po sobie zostawiamy 
Pothole: On Emptiness and What We Leave Behind 

brosza – fragment asfaltu, miedź, stal
brooch – found asphalt fragment, reclaimed copper, stainless steel

Lieta Marziali
www.lietamarziali.co.uk

Marek Rekus
www.marekus.com

Co słychać na dnie oceanu? 
What’s Up at The Bottom of the Ocean? 

pierścionek – srebro, czarny koral, perły z Tahiti
ring – silver, black coral, Tahitian pearls
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Im dedykuję
Them 

Tajemnice 

Nosisz je przez lata 
Zamknięte w głowie, 
Rozrastają się, 
Ogrzewane ciepłem krwi, 
Pętają jak łańcuch okręcony wokół serca, 
Czyhając na sumienie, 
Jak lina wokół szyi.

Są w twoim wnętrzu, 
W twojej duszy, 
Łamią ducha, 
Ciało, 
Pochłaniają każdą cząstkę czystości, 
Unicestwiają twój cień, 
Twoją postać.

A ty, jak bezlistne drzewo, 
Jak złamana gałąź, 
Zachowujesz milczenie 
I spokój, 
Aby nie pokazywać utraconej duszy, 
Aż zostanie tylko pusta łuska, 
I dusza jest całkiem czarna

                                     Ariel Lavian

Secrets

You carry them around for years, 
Kept inside your head, 
Spreading, 
Warming from your blood, 
Tighten as Chains around your heart, 
Lurking for your conscience, 
As a rope around your neck.

They are inside you, 
Inside your soul, 
Breaking your spirit, 
Your body, 
Consuming every pure portion, 
Annihilating your shadow, 
Your form.

And you, like a tree without leaves, 
As a broken branch, 
Staying Silent, 
Quiet,  
Not to expose your lost soul, 
Until all that is left is an empty shell, 
And your soul is dark,

                                     Ariel Lavian 

brosza, naszyjnik – gałęzie, stal, lina, żelazo, klej, spray
brooch, necklace – branches, stainless steel, rope, glue, iron, spray

 Ariel Lavian
www.ariellavian.com
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Dyscyplinowanie natury 
Disciplining Nature 

„Dyscyplinować” wg. Słownika Języka Polskiego:

• wprowadzać gdzieś dyscyplinę, porządek;

• skłaniać, zmuszać kogoś do przestrzegania dyscypliny, porządku, 
subordynować;

• podporządkowywać jakimś regułom;

• trzymać żelazną ręką.

Czy nie tak traktujemy Naturę? Czy nie tak traktujemy drugiego 
Człowieka? 

“To discipline”, in the Dictionary of the Polish Language:

• to introduce discipline, order;

• to induce, force someone to observe discipline,  
to subordinate sb.;

• to train (someone) to obey rules;

• to bring under strict control.

Is it not the way in which we treat Nature? Do not we treat it as another 
Man? 

naszyjnik – srebro, bursztyn, stalowa linka
necklace – silver, amber, steel wire

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl
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Posprzątaj po swoim psie 
Clean up After Your Dog

naszyjniki – bursztyn, linka stalowa
necklaces – amber, steel wire

Maryla Dubiel
www.galeriadubiel.com

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Nie wszyscy kochają twojego psa (do pracy Maryli Dubiel dopisuję) 
Not Everyone Loves Your Dog (A Postscript to Maryla Dubiel’s Piece) 

obiekt – srebro, rękawiczka lateksowa
object – silver, latex glove
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Oddech 
Breath 

Świat natury oddalonej od miejskiego zgiełku jest 
miejscem, gdzie możemy złapać oddech, zagłębić się 
w siebie, odpocząć, położyć się na miękkim mchu.  
A on delikatnie, ale i stanowczo, wkrada się w miej-
ską przestrzeń, udowadniając, że potrafi przetrwać  
w każdych warunkach. 

The world of nature, far away from the hustle and 
bustle of the city, is a place where we can catch our 
breath, go deep into ourselves, relax and lie down on 
soft moss. The moss gently but firmly invades urban 
space, proving that it can survive under any con-
ditions. 

pierścionek – alpaka, mech
ring – nickel silver, moss

Maria Stępak
maria.stepak.@onet.pl

Joanna Wajnikonis
www.facebook.com/joanna.wajnikonis

Bransoleta survivalowa: Już czas – ziemia tego potrzebuje  
Survival Bracelet: High Time – the Earth Needs It  

bransoleta – srebro, rzemienie, metal, juzing, plastik
bracelet – silver, leather string, metal, sailing threads, plastic
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Wartości i brak wartości
Każdy z nas ma swoje myśli, ale nie wszystkie są dla nas równie ważne, zależą od naszych priorytetów,  
od wyznawanych wartości. I chyba nikt z zewnątrz nie ma takich kompetencji, aby stwierdzić, które są cenniej-
sze, a które mniej istotne. Na swoje uczucia reagujemy czasami aktywnie, czasami są przyczynkiem do refleksji. 
Niekiedy próbujemy o nich opowiedzieć. Nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze też oczywiste. Świat przemija-
jących wartości, ślad naszej komunikacji i pamięci, poszukiwanie analogii w przeszłości, nasze „tu i teraz”…  

Staraliśmy się to w pracach pokazać. Mamy do tego prawo.

Values and a Lack of Values
Some of our thoughts which we consider more important than other thoughts—it all depends on our priorities 
and values. I don’t think an outsider is competent enough to say which of them are more and which are less 
important. Sometimes our feelings push us to act, at other times they are a cause for reflection. Sometimes we try 
to articulate them. This is not always easy and not always obvious. The world of transient values, the trace of our 
communication and memory, the search for analogies in the past, our “here and now”.

This is what we try to show in our works. This is our right.  
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Ikar 
Icarus 

Ikar i jego ojciec Dedal zostali uwięzieni w labi-
ryncie króla Minosa. Dedal, geniusz, wymy-
ślił drogę ucieczki. Zrobił dwie pary skrzydeł  
z piór złączonych woskiem dla siebie i syna. Przed lotem 
ostrzegł go, żeby nie leciał za nisko, bo wilgoć namo-
czy skrzydła, ani za wysoko, żeby słońce nie roztopiło 
wosku… Ikar zachwycony lotem pofrunął tak wysoko,  
że słońce roztopiło wosk i skrzydła się rozpadły… Ikar 
wpadł do morza.

Czasami każdy z nas jest jak Ikar. Oszołomieni celem 
– wychowani, żeby być najlepsi, chcemy tego, czego 
nie możemy osiągnąć. Pragniemy więcej i więcej, 
bez refleksji – po co to nam, bez patrzenia w dół,  
na innych ludzi, rozpychając ich łokciami.

Choć stworzeni do chodzenia po ziemi nie przesta-
jemy marzyć o chwili, w której rozwiniemy skrzydła 
i polecimy.

Mój cykl Ikar porusza te dwie skrajności, słońce 
i morze, w górę i w dół, a my przecież jesteśmy 
pośrodku.

Podobnie jak w większości moich prac, tutaj także 
interesuje mnie związek między naturą ludzką a sub-
stancją materialną. Jak można to zbadać?

W odniesieniu do, a może przez innych?

Ikar jest postacią symbolizującą nieustanną walkę 
człowieka, między nieskończonym pragnieniem się-
gnięcia po więcej, a ograniczonymi możliwościami.

Innymi słowy, możliwość latania ma podwójne zna-
czenie – fizyczne i metaforyczne.

To chciałam pokazać w tym cyklu. Inspiracją biżuterii 
był świat ptaków, a kiedy jest ona noszona na ciele, 
staje się jego integralnym elementem, rosną nam 
skrzydła. Ale to nie skrzydła Dedala, lekkie i zwiewne,  
a wręcz przeciwnie. Ciężkie skrzydła, które przypo-
minają nam o naszych ograniczeniach, o grawitacji. 
Skrzydła połamane, rozpadające się, skrzydła w pro-
cesie rozkładu.

Do swoich prac wybrałam materiały, które symboli-
zują ten podział – lekka, delikatna tkanina miesza się 
z twardym i stabilnym kamieniem – sprawdzałam, jak 
mogę je łączyć, by nie rozpadły się i nie zniszczyły. 

Icarus and his father Daedalus were imprisoned  
in the labyrinth by King Minos. Daedalus, who was 
a genius, found a way to escape. Out of wax and  
feathers he made two pairs of wings for himself and 
his son. Before the flight he warned him to fly neither 
too low, nor too high, so that the dampness of the 
sea would not clog his wings or the sun’s heat would 
not melt them. But Icarus, thrilled by the experience, 
got excited and flew so high that the sun melted the 
wax. The wings were destroyed and Icarus fell into  
the sea.

Sometimes we are like Icarus. Dazzled by the goal,  
trained to be the best, we want what we can’t get, try 
to reach higher, achieve more, often without asking 
why, without looking down, without understanding 
the purpose.

Created to walk on the ground, we never stop dreaming 
about the moment we will grow our wings and fly.

My project moves between the two extremes, the sun 
and the sea, up and down, whereas we are there, stand- 
ing in the middle.

Like most of my works, here too, I am interested in 
the relationship between human nature and the nature  
of the matter. How can one be explored in relation to, 
and through the other?

Icarus is a complex figure that symbolizes constant hu-
man struggle, the state between the endless desire to 
reach higher and the limit of our abilities.

In other words, the possibility of flying has a double 
meaning – physical and metaphorical.

The same is true about jewellery. Its shapes are inspi-
red by the world of birds, and when they are worn on 
the body, they allow it to grow wings. But not wings 
like the ones Deadalus built, on the contrary – heavy 
wings, which remind us of our limitations, of gravity; 
broken and disintegrating wings, wings in the process 
of decay.

I chose to work with materials that symbolize this di-
vision: light, delicate fabric and hard and stable stone.  
I wanted to explore how far I can go before the work 
falls into pieces and is destroyed. 

zestaw 3 prac – żywica epoksydowa, srebro, miedź, proszek marmurowy 
set of 3 elements – epoxy, silver, copper, marble powder

Daniella Saraya
www.daniella-saraya.com
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Dzikość
Wild

Jedna z definicji słowa „dziki” to:  
NIEPOSKROMIONY I NIEUDOMOWIONY.

Prace te mają odniesienie do rewolucji przemysłowej, ze wszystkimi 
dobrymi i złymi konsekwencjami.

Ale przenoszą nas też do dzieciństwa, kiedy budowaliśmy rozmaite 
przedmioty za pomocą elementów zabawek budowlanych. Do two-
rzenia swoich prac używam bardzo starych, powojennych fragmentów 
zabawek.

Kiedy przyjrzymy się instrukcjom, to głównie w nich były plany budowy 
czołgów, artylerii i innych narzędzi zabijania,

Bardzo maczo!

Ja tworzę z nich swoją biżuterię, ale z pogodnym, pokojowym 
nastawieniem. 

One of the definitions of wild:  
NOT TAMED OR DOMESTICATED

This collection is a reference to the Industrial Revolution with all  
the good and bad consequences.

But it brings us also to our childhood when we were building all kind 
of items with construction toys. Those I use are very old ones, post war 
toys.

When we have a look at the old assembly instruction books of these 
toys, we can find a lot of construction plans of tanks, artillery pieces and 
other killing machines.

Very macho!

I like to construct jewelry pieces of it. Much more peaceful.

 

zestaw 5 prac – stal, srebro, mosiądz, czarny diament
set of 5 elements – steel, silver, brass, black diamond

 Alain Roggeman
www.instagram.com/alainroggeman
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Pozostawieni samym sobie   Porzucony 
Left To Their Own Devices   Exposed 

Przepaść między bogatymi a biednymi staje się coraz większa.  
Ci, którzy nie mają pracy i ochrony socjalnej, cierpią jeszcze z powodu 
dyskredytacji i odrzucenia społecznego. A dodatkowo polityka spo-
łeczna i gospodarcza jest szczególnie niekorzystna dla klasy pracują-
cej, powoli pogrąża tę klasę w biedzie, niepewności i nierówności.

„Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, kto stosuje przemoc: ci, którzy 
powodują cierpienia, czy ci, którzy z tym walczą”. 

Julio Cortazar 

The chasm between the rich and poor grows larger and larger.  
The people who are unemployed and who lack social protection are 
further discredited and face social rejection. Social and economic po-
licy, particularly unfavorable to the working class, slowly sinks them 
deeper and deeper into poverty, uncertainty, and inequality.

“It is very important to understand who practices violence: whether  
it is those who cause misery, or those that fight it.” 

Julio Cortazar 

brosze – papier ze zużytych torebek do herbaty, srebro, karton, papier amate
brooches – paper from brewed tea bags, silver, cardboard, Amate paper

Roxana Casale
www.roxanacasale.com
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To jestem ja  
That`s Me 

Moim zdaniem… Pomoc naprawdę pomaga!

Osobiste zaangażowanie może wiele zdziałać. I dobrze jest dołączyć 
do wielkiej rodziny!

W maju 2019 r. skorzystałam z okazji, by towarzyszyć terapeutce  
z Lubeki podczas jej wizyty w Domu Dziecka Kianagara w Kenii,  
w którym pomaga się dzieciom z traumatycznymi doświadczeniami 
powrócić do normalnego życia.

W walizce miałam drewniane pudełko z mosiężną blachą, drutem 
i niewielki wybór narzędzi złotniczych. Jeden z małych chłopców 
zawsze się do mnie uśmiechał, ale rysując małą abstrakcyjną postać, 
usta zaznaczał prostą, surową linią. Człowieczek nie wyglądał  
na szczęśliwego. „Czy to jesteś ty?” – zapytałam. Z promiennym uśmie-
chem na twarzy powiedział: „Tak, to ja!”. Zainspirowana rysunkami 
dzieci, stworzyłam z nimi małą kolekcję amuletów, stosując proste 
techniki złotnicze. To niesamowite, co dzieci są w stanie stworzyć  
w 3 tygodnie!

Nosząc amulet, można poczuć więź z tymi dzieciakami.

50% dochodu za sprzedane prace przekazywane jest na konto KIDS-
Kenia. (www.kidskenia.de) 

In my opinion… Help really helps!

Personal engagement can do a lot. And it feels good to join a big family!

In May 2019, I seized the chance to accompany a therapist from Lübeck 
on her visit to Kianagara Children’s Home in Kenya, where they help 
children with traumatic experiences to learn to lead normal life. In the 
suitcase I had a small wooden box with some brass sheet and wire 
and a small selection of goldsmith tools for different working steps. It´s 
amazing what the children where able to create in 3 weeks! One of 
the smaller boys was always smiling at me, but when he was drawing 
a small abstract figure, he formed the mouth as a straight, severe line, 
looking not happy at all. “Is this you?” I asked him. With a bright smile 
on his face he said: “Yes, that`s me!”.

Inspired by the children’s drawings and the amulets we created to-
gether, I started a little collection, applying similarly simple manufac-
turing techniques.

Wearing the amulet, we can feel somehow connected to the children.

50% of the income from the sold pieces is donated to KIDS-Kenia. 
(www.kidskenia.de) 

naszyjniki – mosiądz, sznurek syntetyczny
necklaces – brass, synthetic string

 Sybille Jagfeld
www.sybjekt.wordpress.com
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Schody do nieba 
Stairs to Heaven 

obiekt – drewno, mosiądz, srebro, złoto, masa perłowa
object – wood, brass, silver, gold, mother of pearl

Iwona Grabowska
www.iwonagrabowska.pl
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Iluzja. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  
Illusion. The Grass Is Always Greener on the Other Side  

pierścionek – srebro 
ring – silver

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

Iluzja. Na górze na pewno będzie lepiej 
Illusion. There Above It Will Certainly Be Better  

brosza – srebro patynowane
brooch – patinated silver
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Dwie wielkości – dwie wartości 
Two Sizes, Two Values 

Co determinuje wartość przedmiotu? 

Czy jest jeden uniwersalny wyznacznik?

Czym był dla człowieka neolitycznego tłuk pięściowy, jaką miał war-
tość, a jaką diament?

Jaką wartość dla człowieka współczesnego stanowić może tłuk 
pięściowy?

Wartość. Co to jest? 

What determines the value of an object?

Is there one universal determinant?

What did a hand axe mean for the Paleolithic man? What was its value 
then? What was the value of a diamond?

What is the value of a hand axe for the contemporary man?

Value. What is it? 

 

pierścionek, obiekt – złoto, brylant, krzemień pasiasty
ring, object – gold, diamond, striped flint

Jacek Skrzyński
jskszynski@gmail.com
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Dla ciała i ducha
For the Body and the Soul 

Od pradziejów życie człowieka jest ściśle związane z kamieniami,  
z ich cechami fizycznymi i mocami, jakie im przypisywano. Jednym  
z nich jest krzemień pasiasty. Wykonywano z niego narzędzia i broń 
oraz służył do krzesania ognia. Aktualnie jest kamieniem jubilerskim 
i ma znaczenie estetyczne, przynosi radość właścicielowi biżuterii 
szczególnie tej z krzemieniem pasiastym. 

Niech tak zostanie! 

Since time immemorial, human life is closely connected to stones, their 
physical characteristics and powers attributed to them. One of these 
stones is flint. It was used to make tools and weapons and to strike 
fire. Nowadays, is appreciated for its aesthetic value and, when used  
in jewellery, it brings joy to its owner, especially if it is striped flint.

And let it be like this! 

 

pierścionki – krzemień pasiasty, srebro
rings – striped flint, silver

 Jarosław Kolec
celok@wp.pl
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Destrukcja wartości 
Destruction of Values 

naszyjnik – stopione monety, stal
necklace – molten coins, steel

Jacek Byczewski
www.byczewski.com

Mariusz Pajączkowski 
www.pajaczkowski.art.pl

Dewaluacja wartości 
Devaluation of Values 

pierścionek – srebro, naszyjnik – srebro, banknoty
ring – silver, necklace – silver, banknotes
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Dewaluacja (czasu, wartości i formy)  
Devaluation (of Time, Value, and Form)  

pół srebrnego dolara amerykańskiego z roku 1964

złotówka polska z roku 1986

20 czechosłowackich halerzy z roku 1981

10 polskich groszy z roku 1949

2 feningi zachodnioniemieckie z roku 1982

złotówka polska z roku 1990

 

Silver US half dollar from 1964

1 Polish złoty from 1986

20 Czechoslovak halers from 1981

10 Polish groszy from 1949

2 West German pfenigs from 1982

1 Polish złoty from 1990

 

pierścionek – srebro, mosiądz, aluminium (z przewalcowanych monet)
ring – silver, brass, aluminium (from rolled coins)

 Mariusz Pajączkowski
www.pajaczkowski.art.pl
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Wielka Polska Katolicka 
Great Catholic Poland 

brosza – srebro
brooch – silver

Mariusz Fatyga
www.facebook.com/fmariusz

Jakub Śliwowski
www.sliwowski.com.pl

Małe jest piękne, a większe... 
Small Is Beautiful and Bigger Is—  

pierścionek – złoto, srebro. topaz, diamenty szampańskie
ring – gold, silver, topaz, cognac diamonds
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Prze/wartościowanie
Re/Valued 

Naszyjnik Prze/wartościowanie odnosi się do idei wartości i tego,  
co ona sobą niesie. Cały naszyjnik wykonany jest z przedmiotów 
niegdyś cennych dla swoich posiadaczy, dzięki czemu zwraca tymże 
przedmiotom ich ważność, a nowym właścicielom daje szansę wejścia 
z nimi, ponownie, w bliski związek. 

The necklace Re/Valued encompasses the idea of value and what  
it represents. The whole necklace is made of objects that were once 
very valuable to their owners, therefore it gives those objects their  
importance back and the possibility for the new owner to establish inti-
mate relationship with them once again.

naszyjnik – stal, mosiądz, srebro, aluminium, cyrkonia, zeszyt
necklace – steel, brass, silver, aluminum, zirconia, notebook

 Aneta Wrobel
an_anet@yahoo.co.uk
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Moim zdaniem – życie jest piękne 
In My Opinion Life Is Beautiful  

fotografie, brosze – srebro, akryl, drewno
photographs, brooches – silver, acrylic, wood

Mariusz Gliwiński
www.ambermoda.pl

Taos to nazwa wioski Indian Pueblo położonej  
na płaskowyżu Nowego Meksyku (USA). Zamieszkana 
jest od blisko tysiąca lat. Zbudowana tarasowo  
z suszonych na słońcu cegieł adobe. Wioska stała 
się podstawą charakterystycznego stylu architektury 
o nazwie Santa Fe. Motywy tej wspaniałej naturalnej 
architektury sprowokowały mnie do ich sfotografowa-
nia i przetworzenia w małą formą przestrzenną. Tak 
powstała kolekcja Życie jest piękne. 

Taos is the name of a Pueblo Indian village located on 
the plateau in New Mexico (USA). It has been inhab- 
ited for nearly one thousand years. Its terraced houses 
are built of sun-dried adobe bricks. The village gave 
rise to the architectural style known as Santa Fe. The 
motifs of this great natural architecture provoked me 
to take photos and then to transform them into small 
spatial forms. This is how the collection Life is Beauti-
ful came into being.
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Szklane domy  
Urban 

pierścionek, brosza, naszyjnik – pleksi, srebro, bursztyn
ring, brooch, necklace – perspex, silver, amber

 Mariusz Gliwiński
www.ambermoda.pl
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Czuję się jak w filmie, gdybym tylko wiedziała, w jakim 
Feels Like Living a Movie – If Only I Knew Which One

brosze – szkło, żywica syntetyczna, papier, elementy ze stali nierdzewnej
brooches – glass, synthetic resin composite, paper, stainless steel attachment

Andrea Wagner
www.klimt02.net/jewellers/andrea-wagner

Enrica Prazzoli
www.enricaprazzoli.com

Narzędzie 2, albo urządzenie do regulowania przepływu informa-
cji nas atakujących 
Device 2, or Device To Regulate the Flow of Excessive Information
We Are Subjected To

obiekt – drewno orzechowe, mosiądz, skóra, hardware 
object – walnut wood, brass, leather, hardware
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Makaron na uszy  
Noodles for the Ears  

„Makaron na uszy” – kilkakrotnie słyszałem takie powiedzenie. 

„Nawijają makaron na uszy…”. To powiedzenie miało być pogardli-
wym wyrażeniem stosunku do kłamstw nas otaczających. Kłamstw  
w polityce, reklamie, w otaczających nas przedmiotach, w obrzędach 
nie tylko świeckich. Ogarnia nas zakłamana bylejakość sprzedawana  
w sferze materialnej i w relacjach międzyludzkich. 

Miałkość sprawnych złotoustych… 

(“Noodles for the ears” is a Polish idiom equivalent to English “to pull 
the wool over sb’s eyes”.)

“Hanging Noodles on the ears” – several times I have heard such  
a saying. “They are hanging noodles on our ears.” It was an expression 
of contempt towards omnipresent lies. Lies in politics, in advertising,  
in surrounding objects, in various ceremonies, not only secular. We are 
being suffocated by hypocritical mediocrity in the material sphere and 
in interpersonal relations. 

The shallowness of efficient silver-tongues.

 

zausznice – silikon, srebro
earrings – silicone, silver

 Cezary Łutowicz
www.krzemien-sandomierz.pl
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GOD@universe.com 
GOD@universe.com 

naszyjnik – srebro, fotografia, cyrkonia
necklace – silver, photograph, cubic zirconia

Andrzej Pacak
www.magangallery.com
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Komunikacja społeczna I 
Social Communication I 

naszyjnik (również pierścionki) – aluminium, brąz, bursztyn, elementy gotowe
necklace (also rings) – aluminium, bronze, amber, ready made

Romualdas Incirauskas
www.incirauskas.lt

Romualdas Incirauskas
www.incirauskas.lt

Komunikacja społeczna II 
Social Communication II 

obiekty – aluminium, brąz, bursztyn, elementy gotowe
objects – aluminium, bronze, amber, ready made

Komunikacja społeczna

Grupa przyjaciół podzieliła się rozmaitymi mecha-
nizmami i akcesoriami znajdującymi się w pracowni 
Autora w celu stworzenia pierścieni w podobnym 
stylu. 

Social communication

A group of friends share accessories in order to have 
a stylish connection – rings created from elements  
of author`s environment.  
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Pierścionek zaręczynowy 
Engagement Ring

Wszechobecna gigantomania, blichtr i szpan prze-
słoniły tradycje i zmieniły ich symbole. Ta tendencja 
osiągnęła apogeum m.in. przy obrzędach weselnych. 
Mój Pierścionek zaręczynowy jest osobistą interpreta-
cją tego problemu. 

The ubiquitous gigantomania, gloss and glamour have 
obscured traditions and changed their symbols. This 
tendency has reached its climax in, for example, wed-
ding ceremonies. My Engagement Ring is a personal 
interpretation of this issue. 

pierścionek – srebro, pleksi, papier
ring – silver, perspex, paper

Agnieszka Łukasiak-Kłosek
www.lukasiak-art.com

Jacek Skrzyński
jskszynski@gmail.com

Zapisane w pamięci 
Stored in Memory 

pierścionek, brosza – twardy dysk, bursztyn, srebro
ring, brooch – hard drive, amber, silver

Bursztyn i twardy dysk to dwa skrajne nośniki 
informacji.

Bursztyn w inkluzjach niesie informacje sprzed  
40 milionów lat, o roślinach i małych zwierzętach, 
informacje niezmienne i ważne, a na twardym 
dysku można zapisać wszystko, wiadomości ważne  
i banalne, ale można też te, odczytane w bursztynie. 

Amber and a hard disk are two extreme information 
carriers.

In inclusions, amber conveys information from 40 mil-
lion years ago, unchanging and important information 
about plants and small animals, whereas a hard disk 
can save everything, important messages and trivial 
ones, even those that you can read in amber. 
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Komunikacja 
Communication  

Komunikacja, rozmowa, relacja, bezpośrednie spo-
tkanie twarzą w twarz. Czym te wartości są dla nas 
obecnie? Czym są w czasach Fecebooka, Instragrama, 
Twittera i masy innych socjalmediów?

Czy chcemy budować nasze relacje z ludźmi, czy też 
wolimy być samotni w tłumie? 

Communication, conversation, relationship, face-to-
-face meeting. What are these values for us today? 
What are they in the time of the Facebook, Instragram, 
Twitter and loads of other social media? 

Do we want to build our relationships with people  
or do we prefer to be lonely in a crowd?  

pierścionek – srebro, mosiądz, karta SD
ring – silver, brass, SD memory card

Oliwia Zembaty
www.instagram.com/oliwiazembaty

Andrzej Wilk
www.tajemnicekrzemienia.pl

Dokąd idziemy? 
Where Are We Boud For? 

wisior – krzemień pasiasty, stal, pamięć 16 GB 
pendant – striped flint, steel, memory stick 16 GB

W epoce kamienia krzemień był używany jako narzę-
dzie, amulet, broń.

Dzisiaj to biżuteria, ale i nośnik informacji 
– STONEDRIVE 

In the Stone Age, flint was used as a tool, charm,  
weapon.

Today it is a piece of jewellery, but also an information 
carrier – a STONEDRIVE  
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Tadeusz Jaśkowiak
www.instagram.com/tadeusz.jaskowiak

Smartfon łupany 
Paleosmartphone 

objekt – smartfon
obiect – smartphone

pierścionki – miedź srebrzona, srebro, pleksi, wydruki
rings – silver-plated copper, silver, perspex, prints

www.martarudnicka.com

Pokolenia 
Generations 

Marta Rudnicka
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Amulet czy fetysz?
Amulet or Fetish?  

wisior, brosza, stojak na smartfon – srebro, bursztyn, kość, poduszka dekoracyjna
pendant, brooch, smartphone stand – silver, amber, bone, pillow

 Marek Nowaczyk & Krzysztof Nowiński
www.solipieprz.eu     www.krzysztofnowinski.com
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Pochwała cienia 
Praise of Shadows 

W cieniach kryje się głęboka tajemnica. Cienie zamazują obraz, rzeczy 
jawią się w naszych oczach mgliście, a następnie rozpuszczają się  
i zanikają.  

Światło to informacja i przejrzystość, a cienie to nicość i niezgłębioność. 

Często staramy się oświetlić wszystko w naszym świecie tak wyrazi-
ście, jak to możliwe, zlikwidować każdy brak informacji, wymazać 
niejasności. W ten sposób gasimy magię cienia.

Zachwyćmy się tajemniczą głębią cienia, jego magią, poetycką 
zmiennością. 

There is a deep mystery in shadows. In the shadows we cannot see, 
things appear uncertainly in our eyes and then dissolve again.

Light is information and clarity, while shadows are nothingness and 
fathomlessness.

We often try to illuminate everything in our world as brightly as it is 
possible, to erase all lack of information or clarity. By doing so, we 
extinguish the magic of shadows.

Let us find delight in this incredible magic of shadows, their secret 
depth and poetic fluctuations. 

brosze – srebro, stal
brooches – silver, steel

Tim Udvardi-Lakos
t.udvardi@t-online.de
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Manifest niereligijny – wszystkie nasze ziemskie sprawy  
Non-Religious Manifesto – All Our Earthly Matters 

Praca, którą przedstawiam, aczkolwiek zawiera symbole wiary róż-
nych kultur, nie jest manifestem religijnym, co zaznaczyłam w tytule. 
Jest spojrzeniem na współczesną, tworzoną przez człowieka historię 
poprzez pryzmat energii generowanej przez subiektywne oceny wyni-
kające z założeń poszczególnych religii. I wyrazem mojego przeko-
nania, że drogą, która prowadzi do rozwiązania wszystkich naszych,  
pogmatwanych ziemskich spraw, jest połączenie ich pozytywnych 
mocy.

I nie ma w tym, co tu piszę, miejsca na żadne: głęboko wierzę, wierzę, 
przypuszczam, być może, czy: nie jest wykluczone.

Ja to wiem.  

Although the work I am presenting contains symbols of faiths of various 
cultures, is not a religious manifesto, as I stress in the title. It is a view 
of the contemporary, man-made history, through the prism of ener-
gy generated by subjective evaluations prompted by the assumptions  
of various religions. And a statement of the fact that the path that leads 
to the solution of all our complicated earthly affairs is the combination 
of their positive powers.

In what I am writing there is nothing like: “I believe deeply”, “I believe”, 
“I suppose”, “perhaps”, or “possibly”.

I simply know it. 

naszyjnik – srebro, złocenie, oksyda, lakier samochodowy
necklace – silver, gilding, oxidation, car paint

 Joanna Wajnikonis
www.facebook.com/joanna.wajnikonis
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Troistość – ...wszystko zależy od punku widzenia… 
Triplex – Everything Depends on the Point of View 

bransoleta – miedź, srebro, bursztyn
bracelet – copper, silver, amber

Victoria Bramin
www.facebook.com/victoriabraminjewellery

Adrianna Kusielczuk
www.instagram.com/granice.absurdu

Tęsknota 
Longing 

naszyjnik – srebro, syntetyczny cytryn
necklace – silver, synthetic citrine

Pamiątki to przedmioty przepełnione ładunkiem emo-
cjonalnym, odziedziczone po osobach odciskających 
na nas piętno. Wprowadzają nas w stan nostalgii, 
melancholii. Przypominają zarówno o sytuacjach 
pięknych, jak i o tych, które chętnie wymazalibyśmy 
z pamięci. 

Keepsakes are emotionally charged objects inherited 
from people who have left their mark on us. They evoke 
 nostalgia and melancholy. They remind us of fantastic 
situations, as well as those which we would like to 
erase from our memory. 
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Moim zdaniem o Moim zdaniem...
W potwornym globalnym zgiełku informacyjnym ogłupiałego świata coraz mniej miejsc i chętnych na cichą, 
spokojną, duchową kontemplację sztuk wizualnych. Jak napisał angielski pisarz i dziennikarz Andrew Scott 
publikujący pod pseudonimem Otto English: „u podstaw głupoty leży przekonanie, że opinie osób niedoinfor-
mowanych powinny mieć taką samą wagę jak opinie ekspertów”.

Stąd rosnąca na całym świecie popularność płaskoziemców, zwolenników teorii spisku covidowego, populi-
stów i innych oszołomów. Rzesza tych niedoinformowanych osób zatrważająco rośnie, a ich główną pożywką  
są wszechobecne media elektroniczne. Fastfoodowym światem obrazów zawładnęły ciekłokrystaliczne pik-
sele we wszystkich możliwych formatach, od smartfonów do telewizorów wielkości Bitwy pod Grunwaldem. 
Unifikacja obrazów przepuszczonych przez LCD zdominowała odbiór obrazów i wyobraźnię większości ludzi. 
Na dobrą sprawę zaspokaja to w zupełności ich potrzeby obcowania ze sztuką, a z całą pewnością wystarcza 
im za całą tzw. KULTURĘ.

Od swoich początków, przez co najmniej siedem tysięcy lat, sztuka złotnicza służy tronowi i ołtarzowi, będąc 
swojego rodzaju narzędziem propagandowym. Przedmioty wykonane z kruszców i kamieni szlachetnych komu-
nikują władzę, bogactwo oraz dominację duchową.  

Współczesne złotnictwo zostało zredukowane do drobnej biżuterii, nie rzucającej się w oczy – ot, skromny, 
banalny dodatek do korporacyjnego uniformu, ale od końca XIX w. zaczął się drugi, ciekawszy wektor złotnictwa 
– zainteresowanie profesjonalnych artystów obszarem złotnictwa unikatowego i udane włączenie go, jako pełno-
prawnych działań, do katalogu tzw. sztuki zaangażowanej. Biżuteria, a może szerzej: złotnictwo, wykorzystało 
szansę i weszło w nurt sztuki walczącej, wysyłając czytelne komunikaty.

W ten nurt złotnictwa, jako nośnika komunikacji pozawerbalnej, włączyli się dwaj zapaleńcy, jedni z ostat-
nich idealistów: Mariusz Pajączkowski i Marek Nowaczyk. Najpierw wymyślili oryginalny projekt niezależnej 
wystawy biżuterii z komunikatem pod tytułem Moim zdaniem…, a potem zaprosili artystów.

Na czym polega oryginalność tego projektu? Tę koncepcję wystaw samoaktualizujących się o zmieniające się 
eksponaty można by nazwać „Konstrukcją w procesie”*. Organizatorzy wybrali formułę otwartą, to znaczy, że 
w każdej kolejnej odsłonie wystaw, a było ich dwadzieścia, dali autorom możliwość dołączenia do ekspozycji 
swoich najnowszych prac. Dzięki temu prezentowane prace są świeżym, aktualnym komentarzem do rzeczywi-
stości dziejącej się tu i teraz. W tych dynamicznych czasach to niezwykły walor, bo prezentacja wystaw projektu 
Moim zdaniem…, od połowy 2018 r. do jesieni 2022 r., to szmat czasu.

Dość nieszczęśliwie w pół roku po krakowskim wernisażu rozpoczęła się pandemia, której czwarta fala powoli 
się kończy. Podziwiam heroiczną postawę duetu M&M (Mariusz i Marek), ich poświęcenie, bezinteresowne 
zaangażowanie, czas poświęcony projektowi i realne ryzykowanie zarażeniem się COVIDEM. To im zawdzię-
czamy, my, autorzy, możliwość zaprezentowania swojej nonkonformistycznej postawy w czasach szalejącej 
zarazy. To zresztą nie jedyna zaraza w otaczającej nas rzeczywistości. M&M stworzyli platformę wymiany myśli, 
dali nam szansę do zaprezentowania naszych dokonań, przemyśleń, komentarzy na temat polityki, problemów 
społecznych, medycznych i gwałtownych zmian ekoligicznych. To otwarte forum pozwoliło nam, autorom, 
zająć głowę czymś sensownym i przetrwać!

prof. Piotr Cieciura

* Nazwę zapożyczyłem od cyklu niezależnych wystaw pod nazwą „Konstrukcja w procesie”, organizowanych 
przez Międzynarodowe Muzeum Artystów w latach 1981-2000 w Łodzi i innych miastach na świecie. Zasada 
polegała na tym, że artyści zaproszeni do udziału zapraszali z kolei innych artystów, co nadawało projektowi 
dynamiczny charakter.

My Opinion On In My Opinion
In the monstrous global information hustle and bustle of a stupefied world, there are fewer and fewer places and 
people willing to engage in quiet, peaceful, spiritual contemplation of the visual arts. As the English writer and 
journalist Andrew Scott, publishing under the pseudonym Otto English, wrote: “At the root of the cult of stupidity 
is the notion that the opinions of the ill-informed should bear as much weight as those of experts”.

Hence the growing popularity of flat-earthers, believers in covid conspiracy, populists and other lunatics.  
The number of these uninformed people is growing alarmingly, their main fodder being the ubiquitous electronic 
media. The fast-food world of images has been taken over by liquid crystal pixels in all possible formats, from 
smartphones to TV sets the size of Tintoretto’s Paradise. The unification of images passed through LCDs dominates  
the reception of images and the imagination of most people. For all intents and purposes, it satisfies their need  
to experience art, and in their eyes certainly replaces the whole of the so-called CULTURE.

Since the very beginning, for at least seven thousand years, the art of goldsmithing has served the throne and 
the altar by being a kind of propaganda tool. Objects made of precious metals and stones communicate power, 
wealth and spiritual domination.

Contemporary goldsmithing has been reduced to small, inconspicuous items of jewellery—modest, trifling ac-
cessories to the corporate uniform. Fortunatley, the end of the 19th century witnessed the birth of a second, more 
interesting vector in goldsmithing: the field of unique goldsmithery winned the attention of professional artists, 
who successfully included it in the catalogue of the so-called socially engaged art. Jewellery, or perhaps more 
broadly goldsmithing, seized the opportunity to join the current of militant art by sending clear messages.

Two enthusiasts and the last of idealists, Mariusz Pajączkowski and Marek Nowaczyk, joined this trend of gold-
smithing as a medium of non-verbal communication. First, they came up with an original project of an indepen-
dent jewellery exhibition with a message entitled In My Opinion..., and then they invited artists.

What is novel about this project? It is the concept of exhibitions that update themselves with changing exhibits. 
Perhaps one could call it “Construction in Process”*. The organisers chose an open formula, i.e. in each succes-
sive instalment of the exhibitions (of which there were twenty) they offered the artists an opportunity to add their 
latest works to the show. In this way, the pieces always gave a fresh, up-to-date commentary on events “here 
and now”. In our dynamic times, this is an extraordinary value, because the timeline of the exhibitions within  
the framework of the project In My Opinion... is, long: from mid-2018 to the autumn of 2022.

Quite unhappily, six months after the opening in Kraków, the pandemic began, the fourth wave of which is slowly 
ending. I admire the heroic attitude of the M&M (Mariusz and Marek) duet, their dedication, selfless commitment, 
the amount of time they spent on the project and the very real risk they took of contracting the coronovirus. It is 
to them that we, the participating artists, owe the opportunity to show our non-conformist attitude in the times  
of rampant pestilence. This is not, by the way, the only plague in the reality around us. M&M created a platform 
for the exchange of ideas, they gave us a chance to present our achievements, thoughts, and comments on po-
litics, social, medical and eological issues. This open forum has allowed us, the artists, to occupy the mind with 
something meaningful and to survive!

Prof. Piotr Cieciura

* The name I propose is borrowed from the historical “Construction in Process”, which was a series of independent 
exhibitions organised by The International Artists’ Museum in 1981–2000 in Łódź and in other cities all over 
the world. The principle was that artists invited to participate in “Construction in Process” invited, in turn, other 
artists, which gave the project a dynamic character.
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Biżuteria współczesna opierała się wcześniej na klasycznych technikach jubilerskich, ale teraz pozwala sobie  
na większą swobodę działania, zarówno w zakresie stosowanych technik (np. ze świata stolarstwa), jak i materia-
łów, z których korzysta. Ja też tak tworzę – tematy, którymi się zajmuję i materiały, z którymi pracuję, wywodzą 
się z mojego najbliższego otoczenia.

Podczas gdy w tradycyjnej biżuterii głównym celem klejnotu było i jest zdobienie użytkownika, ale czasem 
też określenie statusu ekonomicznego lub przypisania do klasy społecznej (choćby pierścienie rodowe),  
to współczesna biżuteria jest tworzona przez wielu złotników nie tylko jako obiekt dekoracyjny, ale również jako 
narzędzie do przekazywania wiadomości, idei, a nawet protestu.

Ja, tworząc biżuterię czy obiekty, tak naprawdę mówię światu: „To jest moja opinia...”.

                                                             Ariel Lavian

Co jest najcenniejszą rzeczą, jaką mógłbym ci podarować?
Proszę Cię, zatrzymaj się i poświęcił kilka minut na przemyślenia, co jest dla Ciebie najcenniejsze: czy jest  
to złoto na palcach, czy może woda w Twojej szklance?

Słyszę jakiś hałas, czy to ty mówisz do mnie?

To, co jedni uważają za śmieci, dla innych jest skarbem. Posiadanie schronienia i pożywienia, wybór i moż-
liwość odczuwania na własnej twarzy dotknięcia żywiołów: słońca, wiatru i deszczu – z różnych perspektyw  
są równie cenne, jak posiadanie najnowszego zegarka na ręku czy modnego wypasionego telefonu.

Tak, to Twój głos słyszę, ale jest tak niewyraźny, proszę, podejdź bliżej.

Obecny kryzys światowy i europejski, związany z wojnami, dostępem do paliw i podstawowych zasobów, 
zajmuje najważniejsze miejsce w naszych głowach. Nie możemy dłużej zaniedbywać rozwiązywania tych pro-
blemów. Znów jesteśmy świadkami, jak ludzie uciekają przed konfliktami, w panice zabierając ze sobą to, co 
uważają za najcenniejsze – każdy z własnych powodów: to sposób na zachowanie życia. Czasem są to pamiątki 
zatrzymujące wspomnienia, czasem przedmioty, które można wykorzystać, zamienić lub sprzedać.

Proszę, podejdź jeszcze bliżej.

Czyste powietrze, obecnie butelkowane i sprzedawane na całym świecie, może w przyszłości stać się jedną  
z najcenniejszych rzeczy, jaką mógłbym Ci podarować – kapsułka, którą można rozbić w nagłym wypadku, 
by zaczerpnąć ostatni oddech; cenny prezent przekazywany między członkami rodziny, przyjaciółmi  
lub kochankami.

Słucham cię, tak? Masz rany? Proszę, oto opatrunek dla ciebie.

Uważam, że trudno było lepiej wybrać czas na projekt Moim zdaniem... Chociaż w związku z zawirowaniami 
związanymi z ostatnimi wydarzeniami, w tym z globalną pandemią i wojną, to przedsięwzięcie było koszma-
rem organizacyjnym, ale nie mogło ono lepiej pokazać świata, który stworzyliśmy. Czuję się zaszczycony, że 
mogłem przyłączyć się do wystaw projektu Moim zdaniem..., którego formuła umożliwiła wniknąć w głębię 
poruszanych problemów i dały cenną platformę, na której można było usłyszeć głosy, zadać pytania i naświetlić 
tematy dotyczące naszego wpływu na otaczający nas świat i wynikającej z niego naszej słabości jako gatunku. 
Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim zaangażowanym za ich bezinteresowny wysiłek.

Weź ten opatrunek, może razem uleczymy te rany.

Anthony Wong

The field of contemporary jewelry is based, originally, on classical jewelry techniques but allows itself a wider 
freedom of action, both in terms of the techniques (it is not unusual to see,  for example, an object whose creator 
borrowed techniques from the world of carpentry) and in terms of the materials it uses. I can say about myself that 
the topics I deal with and the materials I work with come directly from my immediate surroundings.

While in traditional jewelry the first purpose of the jewel is to decorate the wearer and in addition sometimes to 
show his/her economic status or social standing, contemporary jewellery is seen by many jewellers as a decorati-
ve object but also as a means of conveying a message, idea, and even a protest. It is a very elegant way of saying 
things without actually saying them.

Whenever I make a piece of jewellery I actually tell the world: “This is my opinion”.

                                                             Ariel Lavian

What Is the Most Precious Thing I Could Give You?
I graciously ask you to pause, and take a few minutes to define what you hold precious. Is it the gold on our 
fingers? Is it the water in your glass?

I can hear a noise, are you talking to me?

One person’s waste is another person’s preciousness. Having shelter and food, the choice and ability to feel  
the natural elements on one’s face, the sun, wind, and rain—from different perspectives, they are as precious as 
having the latest hot watch on one’s wrist, or the latest trend fancy phone.

Yes, it’s your voice I can hear it, but it’s so unclear, please come closer.

The current global and European crisis over fuel and essential resources is now at the absolute forefront of our 
minds and experiences; we can no longer neglect considering these questions. We are again witnessing people 
fleeing conflict, in panic taking with them what they hold most precious, each for their own personal reasons, as 
a way of holding onto their lives. Sometimes these object are chosen because they hold memories, or because 
they can be used, bartered or sold.

Please, come closer?

Clean air now bottled and sold globally may eventually be one of the most precious things I could give you,  
a capsule to be broken in emergency for the last breath; a precious gift given to family, friends, or lovers.

I’m listening to you. Yes? You are wounded? Here I have a piece of band-aid.

The timing of In My Opinion... couldn’t have been better in my honest opinion; although a mountainous nightmare  
of organisational logistics with reference to the turbulence of most recent events including a global pandemic, 
and war, it could not have highlighted better the world we have created. I have felt humbled and heartened 
to have been included in the project, whose permanence, scope, depth and breadth have given us a valuable 
platform from which to hear voices, pose questions and present topics related to our impact on the world and 
subsequent ironic frailty as a species. I extend my gratitude to all involved for their generous efforts.

Here take this, let’s do it together, there, there all better now.

Anthony Wong
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Twórczość
Wyrażając swoje zdanie o wartościach, nierzadko sięgamy do świata kultury i sztuki. Świat poezji i muzyki jest 
jednym z najważniejszych sposobów przekazu, jaki stworzyliśmy my – Homo sapiens. Nie ogranicza nas czas, 
możemy sięgać do przeszłości, tworzyć dziś i jutro, możemy utrwalić piękne dni i chwile, ale też te ponure,  
bo przecież życie kołem się toczy. Czy nasz przekaz może dotrzeć głębiej niż inne przekazy, czy może zostać 
na trwałe?

Jeśli tak, to ma to nieoszacowaną wartość.

Creativity
When expressing our opinions about values, we often turn to the world of culture and art. The world of poetry and 
music is one of the most important means of communication created by us, Homo sapiens. We are not limited 
by time, we can reach into the past, create today and tomorrow, we can preserve beautiful days and moments, 
but also bleak ones, because life has its ups and downs. Can our message reach deeper than other messages, stay 
permanently?

If so, it is invaluable.
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Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych marzeń 
Alas, Our Dreams Rarely Turn the Wheel of Events

Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych 
marzeń. 

Jan Izydor Sztaudynger

Życie ze sobą to jasne i ciemne dni, 
to radości i smutek splątane jak my, 
kiedy rozkoszy spragnieni, nie wiemy, 
czy niechęć ma ukoić, czy zaplątane rozplątać, 
czy czarne w białe zamienić. 

Kemar von Kyzca

A kiedy ona cię kochać przestanie, 
zobaczysz noc w środku dnia,  
czarne niebo zamiast gwiazd,  
zobaczysz wszystko to samo, co ja. 

Edward Stachura 

Alas, our dreams rarely turn the wheel of events.

Jan Izydor Sztaudynger

Living together means bright and dark days; it means 
joy and sadness tangled like we are, when desirous 
of pleasure, we do not know if the pleasure should 
soothe resentment, unravel what is entangled or to 
change black into white.

Kemar von Kyzca 

And when she stops loving you, 
you’ll see a night at daytime, 
a black, starless sky, 
you’ll see all that I have seen.

Edward Stachura  
bransolety – srebro, heban
bracelets – silver, ebony

Andrzej Bandkowski
www.bandkowski.art.pl

Krzysztof Gińko
krzysztofginkoregi@wp.pl

Koło zdarzeń (Andrzejowi Bandkowskiemu dedykuję) 
A Wheel of Events (to Andrzej Bandkowski)

bransoleta – srebro
bracelet – silver

Czymże jest życie nasze – wieczny rozbrat marzenia 
z rzeczywistością! 

Mikołaj Gogol

What is our life! An eternal discord between dream 
and reality!

Nikolai Gogol
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To se ne vrati (To już nie wróci) 
To Se Ne Vrati (The Past Will Never Return)

klipsozausznica – srebro
clip-on earring – silver

Krzysztof Gińko
krzysztofginkoregi@wp.pl

Aleksandra Rybak
rybakola@tlen.pl 

Życie kołem się toczy...  
A Wheel of Fortune 

obiekt – miedź, patyna 
object – patinated copper
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Było pianistów wielu… Pamięci Ignacego Jana Paderewskiego 
There Were Many Pianists. To the Memory of Ignacy Jan Paderewski 

obiekt – mosiądz lakierowany
object – varnished brass

Jacek Skrzyński
jskszynski@gmail.com
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Wariacja fortepianowa 1  
Piano Variation No 1  

brosza – srebro, stal
brooch – silver, steel

 Tadeusz Jaśkowiak
www.instagram.com/tadeusz.jaskowiak
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Etiuda gitarowa 
Etude for the Guitar 

obiekt – miedź, patyna, kamień
object – patinated copper, stone

Aleksandra Rybak
rybakola@tlen.pl 

Zofia i Witold Kozubscy 
www.kozubscy.pl

Hołd dla Duke`a Ellingtona  
Tribute to Duke Ellington

brosza – srebro, miedź, pleksi
brooch – silver, copper, acrylic glass

Rok 1999.

Setna rocznica urodzin Duke’a Ellingtona, najwięk-
szego bandleadera wszech czasów.

Charakterystyczny biały fortepian był znakiem firmo-
wym mistrza.

Nasz powstał z tęsknoty za odchodzącą epoką 
bigbandów. 

Jazzfani Zofia i Witold Kozubscy 

 1999. 

A centenary of the birthday of the greatest bandleader 
of all times, Duke Ellington. 

His characteristic trademark was a white grand piano. 

Our piano was created out of our longing for the pass- 
ing epoch of big bands.

Jazzfans Zofia, Witold Kozubski 
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Pamiętajcie o ogrodach… (Jonasz Kofta) 
Remember the Gardens— (Jonasz Kofta)  

szpila – srebro, kryształ górski, plastik
pin – silver, rock crystal, plastic

Joanna Jaworska
jj.inventiveconcept@gmail.com

Joanna Jaworska
jj.inventiveconcept@gmail.com

Pamiętajcie o ogrodach... II 
Remember the Gardens— II 

obiekt – kamień, srebro, bursztyn, plastik, żołądź
object – stone, silver, amber, plastic, acorn
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Notatki z wykładu 
Notes From a Lecture 

Pierścionki zainspirowane wykładem Olgi Tokarczuk Czuły narrator. 
Kratkowane „kartki” można dowolnie umieszczać w obrączkach,  
w zależności od nastroju, lub, aby określony stan podkreślić. 

The rings were inspired by Olga Tokarczuk’s lecture The Tender Nar-
rator. Checkered “sheets” can be placed in the ring at will, depending  
on the mood or in order to emphasize a particular state of mind. 

pierścionki z wymiennymi elementami – srebro, złoto
rings with interchangeable parts – silver, gold

Agnieszka Bruzda
silver.aga@gmail.com
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Pan Cogito wśród tych, co idą w roku 2019 – utwór przedstawiony biżuterią  
Mr Cogito Among Those Who Are Going in 2019 – a Visualised Poem In Jewellery

Moim zdaniem występują: 

Pan Cogito – starszy pan, dziwak w kapeluszu i w znoszonym surducie 

Ci co idą – ludzie, którzy „nie żyją” 

2018 – rok Zbigniewa Herberta 

Moim zdaniem utwór jest pełen optymizmu 

The cast, in my opinion:

Mr Cogito – an elderly man, oddball in a hat and a worn frock coat

The ones who are going – people who “do not live”

2018 – The Year of Zbigniew Herbert

In my opinion it is an optimistic poem 

 

obiekt z wisiorami i broszą – srebro, krzemień pasiasty, cegła, miedź, drewno
object with pendants and brooch – silver, striped flint, brick, copper, wood

 Monika Bajka
www.facebook.com/KlubArcheo
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Metamorfoza 
Metamorphosis  

wisiory – srebro, papier
pendants – silver, paper

Sylwia Szołtysek
www.plastyk.katowice.pl
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Ciało i dusza
Po rozważaniach na temat wartości i wolności przychodzi pora na zastanowienie się nad naszą fizycznością. 
Wartość zdrowia fizycznego i psychicznego doceniamy dopiero wtedy, gdy coś nie gra w naszym ciele lub  
u naszych bliskich, w skali regionu czy całej ziemi. Składając życzenia, najczęściej wymieniamy zdrowie na 
pierwszym miejscu. Bo jest najważniejsze, najcenniejsze, jego brak odczuwamy bardzo dotkliwie. Transplantacje, 
cukrzyca, choroby psychiczne oraz pandemia Covid-19 sprowokowały uczestników do zabrania głosu.

Body and Soul
Having reflected on value and freedom, it is time to concentrate on our physicality. We appreciate the value  
of physical and mental health only when something goes wrong in our body or in the life of people we love,  
in our region or globally. When expressing our good wishes, we usually mention health in the first place. This is 
because it is something most important and the most precious thing, and we feel very acutely its deterioration. 
Transplants, diabetes, mental illness and the Covid-19 pandemic provoked the participants to speak out.
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Transplantacje, to nie tylko nadzieja 
Transplantations Are Not Only Hope 

Sześcioletni Guo Bin z chińskiej prowincji Shanxi w sierpniowe popo-
łudnie nie wrócił z podwórka na obiad. Zaniepokojeni rodzice szu-
kali go pięć godzin i znaleźli z zakrwawioną twarzą i wydrążonymi 
oczami…

Podejrzenie padło na handlarzy ludzkimi narządami, którzy, według 
organizacji Global Financial Integrity, rocznie mają około jednego 
miliarda dolarów zysku za proceder czarnego handlu ludzkimi 
narządami. 

In an August afternoon a six-year-old Guo Bin from the Chinese provin-
ce of Shanxi did not return from the yard in time for dinner. Alarmed 
parents searched for him for five hours and finally they found their boy 
with a bloody face and gouged out eyes.

Suspicion fell on organ traffickers, who, according to information released  
by the organization Global Financial Integrity, make a yearly profit  
of one milliard dollars in the black market in human organs.

 

naszyjnik, brosza, pierścionek – miedź, srebro, poliester, akryl, lakier
necklace, brooch, ring – copper, silver, polyester, acrylic, lacquer

Marek Nowaczyk
www.facebook.com/kurs.zlotniczy
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Szepty serca  
Whispers of the Heart 

W Chinach można „zamówić” organy u władz państwowych. Pobierane 
są od skazanych na karę śmierci. Z kolei kara śmierci wykonywana 
jest tak, aby nie uszkodzić zamówionych narządów. Ciała skazańców 
zasilają chińskie oddziały transplantologii.

Brosza Szepty serca jest kontynuacją, dopowiedzeniem do pracy Marka 
Nowaczyka. 

In China it is possible to order organs from the government. The organs 
are harvested from convicts. The death penalty is carried out in such  
a way as not to damage the desired organs. The bodies of executed 
prisoners are at the disposal of Chinese transplantation wards.

The brooch Whispers of the Heart is a continuation of and an addition 
to Marek Nowaczyk’s work.

 

brosza – srebro, bursztyn, emalia
brooch – silver, amber, enamel

Anna Betley
www.samaiajewellery.com
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Przeszczep i wymiana wątroby 
Cadaveric Hepatic Transplantation, Liver Replacement 

naszyjnik – miedź, kryształy Swarowskiego
necklace – copper, Swarovski crystals

Holland Houdek
www.hollandhoudek.com
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Lusterko 2020 
Mirror 2020 

Rok 2020 zaskoczył nas dotąd niespotykanymi  
sytuacjami – pojawiła się pandemia, a wraz z nią 
zakazy, nakazy, ograniczenia i sugestie. Normalne 
funkcjonowanie, które pamiętamy z poprzednich dni, 
miesięcy czy lat przestało istnieć. Nasze życie zostało 
postawione na głowie.

Patrząc w Lusterko 2020 widzimy odbicie „do góry 
nogami”. Jakie czasy takie jego odbicie. 

2020 has surprised us with unprecedented situations 
– pandemic and with it bans, orders, restrictions and 
suggestions. Normal functioning, which we remember 
from previous days, months or years ceased to exist. 
Our life has turned on its head.

Looking in the Mirror 2020, we can see the reflection 
upside down. Like times, like their reflection. 

obiekt – srebro
object – sllver

Jarosław Kolec
celok@wp.pl

Krzysztof Nowiński & Marek Nowaczyk
www.krzysztofnowinski.com     www.solipieprz.eu

Musimy zjeść tę żabę 
We Must Eat That Frog 

łyżka, obiekty – burszyn, srebro
spoon, objects – amber, silver
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DNA 
DNA 

naszyjnik – srebro, sznurek bawełniany  
necklace – silver, cotton string

Hanna Urbańska
www.instagram.com/jewellery_hana

Daria Galuś
dariagalus.dg@gmail.com

Więzy pandemii 
Pandemic Ties 

zausznica/maska – drut mosiężny, żywica
ear wraps/mask – brass wire, resin
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Kaganiec 2020  
Muzzle 2020 

COVID-19 narzucił na każdego z nas obowiązek noszenia maseczki 
w miejscach publicznych i unikania bezpośredniego kontaktu  
z drugim człowiekiem. Choć maseczki zaczęły nabierać bardzo często 
ozdobnego charakteru, personalizującego i wyróżniającego osobę  
je noszące, to przykryły nasze emocje, odczucia, które wyrażamy prze-
cież poprzez mimikę!

Ograniczyły naszą swobodę w kontaktach międzyludzkich, wyizolo-
wały od drugiego człowieka, działają przytłaczająco. Stały się sym-
bolem dystansu, wręcz ubezwłasnowolnienia społecznego, swoistym 
rodzajem KAGAŃCA 2020 roku. 

COVID-19 has made it necessary for us for to wear a face mask in pu-
blic places and to avoid direct contact with other people. On the one 
hand, the masks, often quite decorative, personalise and singularise the 
persons wearing them, on the other, they conceal our emotions and 
feelings that people manifest through facial expressions!

Limiting our freedom in interpersonal contacts and isolating us from 
other people, they are distressing. They have become a symbol of 
distance, or even more: of social incapacitation, a kind of MUZZLE 
2020. 

zausznica/maska – stal, bawełniana maseczka, skóra
 ear wraps/mask – steel, cotton face mask, leather

 Katarzyna Maćkiewicz
www.facebook.com/KatarzynaMackiewiczArt
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Argentoplikacja 
Argentoplication 

obiekt – srebro, porcelana, lustro
object – silver, porcelain, mirror

Joanna Apanowicz
www.ceramicus.eu

Hanna Urbańska
www.instagram.com/jewellery_hana

Trendy 2020 
Trends 2020 

zausznice – kamienie dekoracyjne, koraliki szklane, włóknina polipropylenowa
ear wraps – decorative stones, glass beads, non-woven polypropylene

Koronawirus stał się globalnym problemem, atakuje 
biednych i bogatych. Ale i na tej pandemii można 
zrobić biznes, „zrobić kasę”. Zamiast maseczek 
jednorazowych (noszą to nawet lekarze), wystarczy 
zrobić maseczki „PREMIUM”. 

The coronavirus has become a global problem, it at-
tacks the poor and the rich alike. But pandemic is also 
a business opportunity, a chance to make money. In-
stead of disposable masks (even doctors wear them) 
you can produce “PREMIUM” masks. 
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Otchłań 
Abyss 

Z pozoru niewidoczne, wewnętrznie zaplątane. 
Stan ogarniający duszę i ciało. Stopniowo wciąga  
w otchłań, na koniec zostawia pustkę. 

Co robimy? 

Seemingly invisible, internally tangled. A state that 
embraces the body and soul. Gradually, it draws us 
into an abyss and finally leaves us in a void. 

What can we do?

naszyjniki – srebro
necklaces – silver

Oliwia Zembaty
www.instagram.com/oliwiazembaty

Iwona Tamborska
www.rekamistworzone.com

Złamana/zepsuta 
Broken/Damaged 

brosza – silver clay, porcelana, chrząszcze, skrzydła dużego chrząszcza, srebro, magnesy, żywica, cyrkonie
brooch – silver clay, porcelain, beetles, large beetle’s wings, silver, magnets, resin, zirconias

Czasami, kiedy dusza jest złamana przez wydarze-
nia, których nie była w stanie udźwignąć, zmiany  
nie są widoczne z zewnątrz. Maska nadal jest piękna 
i uśmiechnięta, ale pod tymi pozorami kłębi się rój 
ciemnych myśli.

Srebrna broszka z białą, porcelanową twarzą, złamaną 
na pół. Jest częściowo zakryta przez pokrywy skrzydeł 
dużego chrząszcza. Gdy otworzy się skrzydła, pod nimi 
wyłaniają się grupy małych chrząszczy rozłażących  
się dookoła z pękniętej głowy. Niektóre są wyrzeźbione  
ze srebra, niektóre są prawdziwymi owadami zacho-
wanymi w żywicy. 

Sometimes when the soul gets broken by situations 
which it couldn’t bear, the changes are not visible  
outside. The mask remains beautiful and smiling, but un-
der false appearances there are dark thoughts, swarming  
and creeping.

A silver brooch with a white porcelain face, broken  
in half. It is partly covered by wings of a beetle. When  
the wings get opened, the reveal many beetles crawl- 
ing out of the head. Some of them are sculpted in 
silver, some are real insects preserved in resin.
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Nie tędy droga, córeczko... 
That Will Take You Nowhere, My Baby 

Do stworzenia pracy skłoniła mnie choroba najbliż-
szej mi osoby…

 …moim zdaniem…

jest to komunikat nie tylko do niej, lecz też do 
osób zmagających się na co dzień z podobnym 
problemem…

 …cukrzyca typu 1…

  …warto wiedzieć…

warto komunikować…

…a biżuteria jest jednym z nośników informacji… 

I was induced to make this piece by the illness of a 
very close person

 in my opinion

it is a message not only to her, but also to people who 
every day struggle with a similar problem

 diabetes type 1

  it is worth knowing

it is worth communicating

and jewellery is one of information carriers

 

naszyjnik – srebro, silikon, plastik
necklace – silver, silicone, plastic

Radosław Wójcik
rwojcik@interia.pl

Marianna Lamenta
lamentamarianna@gmail.com

Czy to jest piękno? 
Is It Beauty? 

naszyjnik – rybie kości, mosiądz
necklace – fishbones, brass

Motyl – symbol delikatności, lekkości, kruchości. Dla 
wielu osób oznacza jednak co innego, anoreksję, 
która, pomimo powiązania jej z symbolem motyla, 
nie ma z jego pięknem nic wspólnego. Jedyną cechą 
łączącą to stworzonko i chorą osobę jest ich kruchość, 
co czyni je mniej odpornymi na ataki i łatwiejszymi 
do złamania.

Anoreksja to temat, który nie może być kojarzony 
z czymś cudownym – jest wyniszczająca choroba, 
której nie wolno bagatelizować.

A butterfly—a symbol of delicacy, lightness and fra- 
gility, but for many people it is also a symbol of some- 
thing else—anorexia (#pro ana). The characteristic 
that links these symbols is fragility, low resistance to 
attack, and ease with which it can be destroyed.

Anorexia is a serious problem, it cannot be associated 
with the beautiful though short life of a butterfly, it is a 
debilitating disease that cannot be treated lightly. 
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Macierzyństwo
Akt prokreacji, ciąża, bezdzietność. Chciane i niechciane macierzyństwo. Granice wolności dysponowania 
swoim ciałem, granice prawa do ingerencji w decyzję kobiety o byciu matką. To tematy podnoszone często  
w literaturze, w mediach, sztuce, w intymnych kobiecych rozmowach. Też w polityce i religii. Nie dominują  
w sferze public relations, ale jakże ważne i bolesne bywają dla osób, które stają wobec życiowych wyzwań.

A jaka w tym rola ojca? Nie zapominajmy również o nim.

Maternity
The act of procreation, pregnancy, childlessness. Wanted and unwanted motherhood. The limits of the freedom 
to decide about one’s own body, the limits of the right to interfere in a woman’s decision to be a mother. These 
are topics often raised in literature, mass media, art, in women’s intimate conversations. Also in politics and reli-
gion. They do not dominate the sphere of public relations, but how important and painful they can be for people 
facing life’s challenges.

And what is the role of the father in all this? Let us not forget about him.
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To Twój wybór
Pro Choice

naszyjniki – mosiądz, miedź, emalia
necklaces – brass, copper, enamel

Maja Woźniak
www.majawozniak.eu
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Każde życie jest piękne 
Creatures’ Life Is Beautiful 

naszyjnik – srebro, szkło, perła
necklace – silver, glass, pearl

Justyna Stasiewicz
www.stasiewicz-jewelry.com

Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

Każde życie jest piękne (dedykuję Justynie Stasiewicz) 
All Creatures’ Life Is Beautiful (to Justyna Stasiewicz) 

brosze – srebro, kwarc
brooches – silver, quartz
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Lunula 
Lunula 

We wszystkich kulturach, we wszystkich religiach istniał kult płodności, 
towarzyszące temu symbole czy amulety miały tę płodność zapewnić. 
Jednym z takich amuletów była lunula, znany od starożytności tali-
zman mający dawać szczęście w małżeństwie i zdolność do rozrodu.

Głęboko zakorzeniony obraz kobiety-matki wywiera ogromny wpływ 
ma życie miliardów przedstawicielek tej płci. W wielu krajach macie-
rzyństwo jest nakazem, a brak potomstwa prowadzi do wykluczania. 
Władza, religia, społeczeństwa próbują przejąć autorytarnie władzę 
nad kobiecym ciałem. Presja wywierana przez instytucje, rodzinę, 
czy znajomych, często prowadzi do podążania wytyczoną przez nich 
drogą. W ten sposób kobiecie odbierana jest wolność i prawo wyboru.

Stygmatyzacja kobiet bezdzietnych jest zjawiskiem globalnym, ale nie-
zauważalnym lub marginalizowanym. 

In all cultures, in all religions, there was a cult of fertility and consequ-
ently there were symbols or amulets supposed to ensure fertility. One 
of such amulets was the lunula, talisman believed to give happiness in 
marriage and the ability to bear children.

The deeply rooted image of the woman-mother has an enormous im-
pact on the lives of billions of women nowadays. In many countries, 
motherhood is an obligation and having no offspring leads to exclusion. 
Authorities, religions and communities authoritatively try to take over 
the control over the female body. Under the pressure exerted by insti-
tutions, family and friends, women often give in and follow the path 
mapped out for them. In this way the woman is deprived of her freedom 
and the right to make her own choice.

The stigmatisation of childless women is a global phenomenon, but one 
that goes unnoticed or ignored. 

naszyjnik – alpaka, stal
necklace – nickel silver, steel

Oliwia Małgorzata Janowska
olivia781@wp.pl
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Złote jajo  
Golden Egg 

Macierzyństwo dla wielu kobiet jest życiowym celem, czasem niestety 
tylko marzeniem, dla innych zaś przypadkiem, wpadką. Jedne starają 
się o dziecko przez lata, inne nie pamiętają nawet, jak do tego doszło.

Ewolucja życiowych priorytetów spowodowała, że często plan na 
posiadanie potomstwa oddalany jest, bo najpierw studia, bo przecież 
kariera!

Szczyt kariery osiągnięty... i pustka, bo na dziecko już za późno, już nie 
można, już się nie uda.

Kiedy zatem jest „złoty” moment na bycie rodzicem? 

Motherhood is frequently a life goal. For some women it is unfortuna-
tely only a dream, for others it is an fetal error, a bad break. Some wo-
men spend years trying to get pregnant, others do not even remember 
how it has happened.

The evolution of life’s priorities has resulted in the fact that having 
children is often postponed. Graduation comes first because it means  
a future career.

When the professional goal is reached, there comes emptiness,  
because it’s too late for a child, it’s not possible anymore.

So when is the “golden” moment for being a parent? 

brosza – ceramika, burszyn, srebro
brooch – ceramics, amber, silver

 Hanna Urbańska
www.instagram.com/jewellery_hana
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To, którego nie było – ameba 
The One That Didn’t Exist – Amoeba 

brosza – srebro, bursztyn
brooch – silver, amber

Maria Fijałkowska
www.mojaforma.com

Katarzyna Maćkiewicz
www.facebook.com/bizart.km

Nie tylko hormony – uzupełnienie do pracy Symbol  
(nie) płodności XXI w.
More Than Just Hormones – supplement to the work Symbol  
of the (In)Fertility of the 21st c. 

naszyjnik, obiekty – drut posrebrzany, kapsułki, tabletki, szkło, plastik
necklace, objects – silver-plated wire, capsules, pills, glass, plastic
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Symbol (nie)płodności XXI w.  
Symbol of (In)fertility of the 21st c. 

Badanie AMH, czyli ocena rezerwy jajnikowej, określa płodność 
kobiety, jej szansę na zajście w ciążę w naturalny sposób. Co w sytu-
acji, gdy poziom płodności leci na łeb, na szyję, i pozostaje tylko pro-
cedura in vitro?

Zaczyna się wyścig z czasem, stymulacja hormonalna mająca na celu 
wzrost i rozwój większej ilości pęcherzyków z komórkami jajowymi  
w jednym cyklu owulacyjnym do pobrania.

Niepewny, intensywny czas. Chcesz mieć szansę i zaciskasz zęby.

Nie wiesz, ile końcowo będzie komórek do pobrania, by zabezpieczyć 
twoją płodność, wiesz tylko, że powinno ich być przynajmniej kilka, 
by miało to sens.

Jeśli masz szczęście, z zestawu 3 naszyjników wybierzesz dla siebie ten  
z wieloma srebrnymi kuleczkami w środku.

Jeśli nie, wybierzesz naszyjnik bez żadnej i musisz się z tym pogodzić.

Ostatni ma w sobie tylko JEDNĄ kuleczkę. Tylko… czy aż jedną? 

The AMH test, or ovarian reserve assessment, determines a woman’s 
fertility, her chance of getting pregnant in a natural way. What if the fer-
tility level drops wildly and the only way out is the in vitro procedure?

With a hormonal stimulation to grow and develop more ovarian follicles  
in one ovarian cycle, a race against time begins.

It is intense time, full of uncertainty. You want to have a chance and you 
impatiently grit your teeth with determination.

You don’t know how many eggs there will be to protect your fertility, 
you just know that there should be at least a few to make the procedure 
useful.

Here there are three necklaces. If you’re lucky, you’ll choose the one 
with many silver balls inside. If you are unlucky, you will choose the 
necklace without any balls – and you can do nothing about it.

The last necklace one has only ONE ball in it. Only one or as much 
as one? 

naszyjniki – szklane koraliki, stalowa linka, szklana fiolka
necklaces – glass beads, steel cord, glass phial

 Katarzyna Maćkiewicz
www.facebook.com/bizart.km
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To klejnot wybrał mnie, a nie ja jego
Po ukończeniu szkoły średniej, na początku lat 80., nie byłam zdecydowana, czy zostać położną, czy może zaj-
mować się sztuką (widzę specyficzne podobieństwa w tych dwóch zawodach!). Ale seria zbiegów okoliczności 
sprawiła, że zetknęłam się ze światem współczesnej biżuterii, najpierw w Padwie, potem w Amsterdamie.

Dlaczego klejnot

Bo jest mały 

i mieści się na dłoni

Bo można go wszędzie ze sobą zabrać

Ponieważ opowiada historię, która jest moją, twoją, i każdego z nas

I jest wspomieniem niezatartych wizji.

Ten krótki tekst, który napisałam w 2015 r., wyraża moje uczucia i myśli, i to jest powód, dla którego z radością 
zaakceptowałam projekt Moim zdaniem... biżuteria z komunikatem, projekt, który uważam za niezwykle ważny. 
W świecie dręczonym przez obrazy, slogany, modę i pustkę, klejnot może mieć Moc. Może być niezauwa-
żony przez większość, ale nosząc taki klejnot, wraz z zawartym w nim przesłaniem, możesz wzmocnić siebie  
i innych. Dla mnie bardzo ważna jest estetyka, dlatego nawet najbardziej dramatyczne tematy łączę z pięknem, 
ponieważ siła piękna i siła miłości, może zwyciężyć wszystko.

Moje pierwsze prace, prezentowane od 2019 r. na wystawach projektu, były związane z dramatem migrantów 
z Afryki, często niemogących dotrzeć na nasz włoski ląd. To dwa naszyjniki, w których koło ratunkowe, symbol 
nadziei na pozostanie przy życiu, połączyłam z kwiatem tak czułym i delikatnym, jakim jest niezapominajka. 
Wykorzystuję kolor i motywy kwiatów w swojej biżuterii od samego początku kariery artystycznej, ponieważ 
niezwykle intensywnie wyrażają emocje.

Drugi naszyjnik, który zaprezentowałam w 2021 roku, dotyczy jednego z najważniejszych problemów  
na całym świecie – kobietobójstwa. Tylko we Włoszech w 2021 r. zabito 118 kobiet, głównie w sferze prywatnej,  
w domu. Moja praca to wisiorek. Srebrny, delikatny i urokliwy został wrzucony do czerwonego lakieru – działa-
nie agresywne i szorstkie, takie, jakim jest przemoc wobec kobiet.

Śledziłam rozwój projektu na różnych jego etapach. Nie mogłam, niestety, przyjechać na żadną z wystaw, 
bardzo tego żałuję. Jestem jednak dumna, że mogłam wnieść swój wkład w postaci dwóch komunikatów zmate-
rializowanych biżuterią, które to przesłanie, mam nadzieję, zostanie “niezapomniane”.

Moje głębokie podziękowania i podziw dla organizatorów wystawy, Andrzeja Sadowskiego, Marka Nowaczyka, 
Mariusza Pajączkowskiego i Andrzeja Pacaka. Dziękuję również wszystkim artystom biorącym udział  
w wystawie. 

Francesca di Ciaula

I Didn’t Choose the Jewel, It Chose Me 
After high school in the early 1980s, I was undecided between becoming a midwife or making art. (I see some 
singular similarities between these two occupations!) A series of coincidences made me come into contact with 
the contemporary jewellery world, first in Padova and then in Amsterdam.

Why a jewel

Because it is little

it can stay on the palm of your hand

Because you can take it with you anywhere

Because it tells a story which is yours and everybody’s

memory of lasting visions.

This short text I wrote in 2015 expresses my feeling and my thought, and this is the reason why I have embraced 
with love the project In My Opinion… Jewellery with a Message, a project that I find vitally important. In a world 
haunted by images, slogans, fashions and emptiness, the jewel can have Power too. It may go unnoticed by most 
people, but by wearing a jewel of this kind, with a message it brings, you may empower yourself and others. 
However, in my opinion, the aesthetic component of beauty can never be missing. I want to present even the 
most dramatic topics with beauty, because the power of beauty, the strength of love, can win over everything.

My first contribution in 2019 was related to the drama of migrants from Africa, who were often unable to reach 
our Italian cost. I created two pendants in which the lifebuoy, the symbol of their hope to remain alive, is connect- 
ed to a tender and delicate flower—a forget-me-not. The use of color and a flower motif have been an important 
issue from the very beginning of my career because they express emotions very powerfully.

The second jewel, entered in 2021, shows one of the major problems in the whole world: feminicide. Only  
in Italy in the last year, 2021, 118 women were killed, mostly in the private sphere of their home. My work  
is a pendant in the form of a little shoe: a silver fabric charm dropped into red varnish. A product of an action 
quite rough and direct as the violence towards women.

I followed the evolution of the project in its various phases. My physical presence at the exhibitions was un-
fortunately not possible and I regret it. However, I am proud to have given my contribution with two messages 
materialised in two jewels—“not to be forgotten”, I hope.

My deeply thanks and admiration to the organizers of the exhibition, Andrzej Sadowski, Marek Nowaczyk,  
Mariusz Pajączkowski and Andrzej Pacak. Together with all the artists participants.

 

  
Francesca di Ciaula
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Intymność
Związki między nami mają różnorodne oblicza. Czułość, tęsknota, miłość, ciepło ciała tej drugiej, najważniej-
szej osoby... Ale też tęsknota, nieporozumienia, nawet agresja. Intymne emocje, nie zawsze piękne, które towa-
rzyszą nam przez całe życie. Pierwsze spotkania, małżeństwo, samoocena i ocena w oczach innych, rozstania… 
Myśli i odczucia, o których nie zawsze jest łatwo opowiedzieć, głębokie autorefleksje, majowe dni słoneczne  
i listopadowa szarość. I nieustające dążenie do bycia w szczęściu.

Każdy z nas ma takie intymne uczucia, każdy swoją inną historię, każdy też prawo ma do marzeń.

Intimacy
Our relationships have many facets. Tenderness, longing, love, the warmth of the body of the most important 
person. But also longing, misunderstandings, even aggression. Intimate emotions, not always beautiful, which are 
with us throughout our lives. First meetings, marriage, self-esteem and our value seen in the eyes of other people, 
partings. Thoughts and feelings that are not always easy to talk about, deep self-reflections, sunny days in May 
and grey days in November. And the constant striving to be happy.

Each of us has such intimate feelings, each of us has a different story, each of us has a right to dream.

- 149 -



Tylko naga prawda mnie wyzwoli 
Only Naked Truth Can Liberate Me 

naszyjnik – srebro, laminowany rysunek na papierze, tkanina
necklace – silver, laminated drawing on paper, textile

Dorota Gulbierz
www.gulbierz.pl

Wojtek Rygało
www.woytek.pl

Piąty żywioł – kobieta. Obsesja wymiarów 
The Fifth Element – the Woman. Obsession with Size 

naszyjnik – srebro, centymetr krawiecki
necklace – silver, tape measure
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Portret  
Portrait 

Współcześnie wobec kobiet stawia się wiele wyzwań, oczekiwań 
i żądań, często skrajnych i wykluczających się nawzajem. Portret, 
to obraz mnogości wcieleń, których oczekuje się od kobiety, ale też 
takich, które same tworzymy, często zatracając w nich siebie. 

Today, women are faced with many challenges, expectations and de-
mands, often extreme and mutually exclusive. Portrait is an image of the 
multitude of impersonations that is expected of a woman, but also those 
that we choose ourselves and often get lost in them. 

brosze, wisior – miedź, emalia, stal, rzemień
brooches, pendant – copper, enamel, steel, leather string

 Martyna Woszczak
www.facebook.com/MartynaWoszczakBizuteria
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Nie podchodź 
Don’t Come Near

Co sprawia, że niechętnie zbliżamy się do drugiego 
człowieka, gdy czujemy jego inność i obcość? Ludzie 
czują strach przed nieznanym. Nauczmy się oceniać 
ludzi bez negatywnych emocji, bo przecież ci nie-
zwykli często bywają najbardziej interesujący. 

What makes us reluctant to approach other people 
when we feel their otherness and strangeness? We 
fear the unknown. Let’s learn to judge people without 
negative emotions, because un-usual people are often 
the most interesting ones. 

obiekt – mosiądz, mulina, tkanina, lustro
object – brass, mouline, fabric, mirror

Karolina Niedzielska
www.instagram.com/tommys_coffee_

Tim Carson
timothyinformationlimited@gmx.com

Buziaki!!! Też cię kocham 
Luv Too 

brosza – jelutong, mosiądz, miedź, stal nierdzewna, farba, ołówek
brooch – jelutong, brass, copper, stainless steel, paint, pencil
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Czułe oczy – widzące niesprawiedliwość. Czułe oczy – widzące rozwiązania  
Tender Eyes – Seeing Injustice. Tender Eyes – Seeing Solutions

Brosze Czułe oczy symbolizują mądre oczy wielu pokoleń kobiet, 
które widziały niesprawiedliwość i przeciwstawiały się jej. Czułe oczy 
patrzą i są nadzieją dla świata, który stoi na krawędzi ekologicznej  
i społecznej katastrofy. Widzą nierówne traktowanie ludzi ze względu 
na ich płeć, pochodzenie, orientację. Widzą znieczulenie na ludzkie 
tragedie, widzą okrucieństwo wobec zwierząt i całego świata przyrody. 
Widzą i reagują.

Wyprostowany trzeci palec wymierzony jest we wszelkie formy nie-
sprawiedliwości, w tym w patriarchat głęboko zakorzeniony w naszej 
kulturze, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, zaś znak dłoni w uści-
sku symbolizuje zgodę i solidarność.

Na polskich ulicach obecnie często widzimy hasło: „Nigdy nie 
będziesz szła sama” – w tej solidarności i wspólnym przeciwstawieniu 
się niesprawiedliwości tkwi siła i nadzieja na lepsze jutro dla kobiet, 
mężczyzn i całej naszej planety.

Nadzieja i przyszłość jest rodzaju żeńskiego, nadzieja i przyszłość jest 
kobietą. 

The Tender Eyes brooches symbolise the wise eyes of many generations 
of women who have seen injustice and opposed it. Tender eyes are 
hope for the world on the brink of ecological and social disaster. They 
see unequality that arises out of people’s gender, background, sexual  
orientation. They see the insensitivity to human tragedies, cruelty  
to animals and the whole natural world. They see and react.

The extended middle finger is aimed at all forms of injustice, including 
patriarchy deeply rooted in our culture, both in men and women, while 
handshake symbolises agreement and solidarity.

Today in Polish streets we can often see the slogan “You will never 
walk alone”; in such solidarity and joint opposition to injustice lies the 
strength and hope for a better tomorrow for women, men and the entire 
planet.

Hope and future are both feminine gender in Polish, hope and the fu-
ture are female. 

brosze – srebro, bawełna, stal
brooches – silver, cotton, steel

 Maria Ostrowska
www.omjewellerydesign.com
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Ona i On 
She and He 

W obecnych czasach (a szczególnie w okresie izolacji 
w związku z COVID-19) Internet stał się niezbędny  
do zaspokajania naszych potrzeb w rozmaitych sferach 
życia. Ale dla wielu stał się jedyną formą komunika-
cji. Szukają oni za pośrednictwem Internetu nowych  
i nowszych wrażeń i doznań, zastępując tym 
coraz częściej potrzebę realnego kontaktu. Pojęcie 
„cyberseks” znalazło swoje odzwierciedlenie  
w rzeczywistości.

Ona i On to swoisty obraz dzisiejszych relacji damsko- 
-męskich. 

In this day and age (and especially during the period  
of isolation due to COVID-19), the Internet has become  
an essential tool for meeting our needs in various 
spheres of life. But for many people it has become 
the only form of communication. They constantly 
seek new sensations and experiences via the Internet, 
and this form of interaction increasingly replaces their 
need for real contact. The term “cybersex” has found 
its way into reality.

She and He is a specific image of today’s male/female 
relationships. 

pierścionki – srebro, klawisze komputerowe
rings – silver, computer keys

Agnieszka Łukasiak Kłosek
www.lukasiak-art.com

Barbara Ludwicka
www.artegato.pl

Wieczny dualizm niedoskonałości 
Eternal Dualism of Imperfection 

pierścionki – mosiądz
rings – bras
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Dla każdej kobiety 
For Every Woman 

naszyjnik – srebro, lustro
necklace – silver, mirror

Anna Butwell
www.metalatelier.com

Małgorzata Podleśna – Zdunek
www.facebook.com/malgorzatapodlesnazdunek

Gorset 
Corset 

bransoleta – srebro, bursztyn, PCV, wstążka
bracelet – silver, amber, PVC, ribbon
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Ciałopozytywność – ciałonegatywność 
Body Positive – Body Negative  

brosza, wisiory – srebro, masa termoutwardzalna, akryl
brooch, pendants – silver, thermosetting material, acrylic 

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl

Kobiece ciała nieustannie poddawane są osądom.  
Z jednej strony kobiety wciąż słyszą o niedoskonało-
ściach ich ciał, co powinny poprawić, co wymienić, 
z drugiej zaś, jak mantrę, powtarza się im, że, aby 
osiągnąć stan szczęścia, muszą zaakceptować siebie.

Sprowadza się je do roli ciała – seksualnego lub 
matczynego. W ostatnich czasach wyraźnie widać,  
że taki stan podsycają nawet same kobiety, przyjmu-
jąc mizoginiczny punkt widzenia.  

Female bodies are constantly subject to evaluation. 
On the one hand, women are constantly told about 
the imperfections of their bodies, what they should 
improve, what they should replace, and on the other, 
there is the saying, repeated like a mantra over and 
over again, that in order to achieve a state of happi-
ness, they must accept themselves.

They are reduced to the role of the body—sexual  
or maternal. Recently, it has become clear that this  
state of affairs is fuelled even by women themselves, 
who adopt a misogynistic point of view.  

Tryptyk: I Dyscyplinowanie ciała i umysłu
Triptych: I Disciplining the Body and Mind

brosza – srebro, masa termoutwardzalna, akryl
brooch – silver, thermosetting material, acrylic 

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl
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Tryptyk: II Piękno boli  
Triptych: II Beauty Hurts 

przypinka – srebro, masa termoutwardzalna, żywica, szczypce kraba
silver lapel pin – silver, thermosetting material, resin, crab claws 

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl

Marta Norenberg
www.sztukkilka.pl

Tryptyk: III Zaakceptuj się, ale…  
Triptych: III Accept Yourself, But—

brosza – papier, nitka
brooch – paper, thread
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Pierścionek z różową aureolą
Ring with Pink Halo

pierścionek – srebro, pierze
ring – silver, feathers

Elżbieta Kurkiewicz
www.facebook.com/Qrka-441554012589376

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Jedyne gumki dla licealistek 
The Only Rubber Allowed for Schoolgirls 

pierścionki – gumka do ścierania, srebro, cyrkonie
rings – eraser, silver, cubic zirconias 
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Miejsce mężczyzny
Man’s Proper Place

Wnusiu,

małżeństwo to jest najtrudniejsze wyzwanie dla obu stron. 
Małżonków różni wszystko. 
Inne domy, wychowanie, zwyczaje, inna kuchnia i rytm dnia, różne 
podejście do życia. 
Inne książki przeczytane i ulubione, różny sposób rozmawiania, 
siadania, spania i modlitwy. 
Różnie się ludzie myją, inaczej denerwują, różne są ich marzenia  
i cele. 
Bierze się ślub z zupełnie obcym człowiekiem, choćby i długo oboje 
się znali. 
Różni ich niemal wszystko. 
I do tego różni ich jeszcze płeć... 

My, kobiety, zawsze będziemy chciały was, mężczyzn, zmieniać. 
A wy zawsze będziecie z tego niezadowoleni.

Angelique Kozłowska (z domu Neff), urodzona w roku 1896  
(moja Babcia, rozmowa z roku 1984)  

My grandson,

Marriage is the most difficult challenge for both spouses. 
Everything differs them: homes, upbringing, customs, cuisine,  
the rhythm of the day and approaches to life.  
Books they have read and books they like best, ways of talking, sitting, 
sleeping and praying.  
People do everything differently, they wash themselves differently, get 
annoyed differently, their dreams and goals are different.  
People get married to a complete stranger, even if they have known 
each other for a long time.  
They differ in almost everything.  
And, to top it all, they are different sex. 

We, women, will always want to change you, men. And you will 
always be disgruntled with this.

Angelique Kozłowska (née Neff), born in 1896 
(my Grandmother, conversation from 1984)

 

brosza – srebro, silikon
brooch – silver, silicone 

 Mariusz Pajączkowski
www.facebook.com/galeriaotwarta2
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Speakers' Corner for Jewellery 
at the Magan Gallery in London
Jewellery as an independent medium of artistic expression appeared in the middle of the 20th century and since 
then it has become a means of communication in the same way as other, classical fields of art, but enriched with 
an additional element, i.e. the person wearing it, and thus influencing the interpretation of the message from  
the artist to the recipient.

Slightly later, in the period of postmodernism, the message and the close relationship with the body became 
particularly important for art, and in effect artistic jewellery found especially favourable climate to thrive in. 
This is the time when the idea of In My Opinion… was born. The project offered participants complete freedom 
to choose the topic of their artistic statement, thus becoming a kind of forum; at first a bit chaotic, but as it 
developed, and more and more works arrived, it became a reflection of issues troubling the contemporary man, 
and also a collection interesting not only from the strictly artistic point of view, but also from the sociological one.

The fourth installment of the project, presented to visitors at the end of 2018 at the Magan Gallery in London, 
marked the crossing of borders, both literally, as the place of presentation was outside Poland, and figuratively, 
because it was the first time when foreign participants had been invited. The latter idea was an obvious success, 
because it turned out, perhaps not surprisingly, that regardless of the place of work or nationality, artists are 
willing to express themselves on a variety of topics that are important to them, especially if they are given full 
freedom of expression. And so, the fourth installment showed an even greater diversity of topics and forms, and 
started the “globalisation” (in the positive sense of the term) of the project, which continued to develop further.

Since the book closing the project In My Opinion… includes both photographs of objects and texts by artists, 
i.e. their statements, it would make no sense to discuss all the works here, so I have made a selection, which, 
however, is not intended to hierarchise their value (the evaluation being a slippery ground in art, it is much better 
to leave it to the viewers). The only adopted criterion was to show the great diversity that became the dominant, 
original and extremely interesting feature of the collection. The chosen works are therefore only examples in-
tended to draw attention to this diversity, which clearly increased after the project had become international.  
The selection, therefore, was made as if by a symbolic dice throw, with particular attention paid to artists from 
outside Poland appearing for the first time.

Since we have already mentioned the message carried by jewellery, contained in the title of the project, let us start 
with the work Device 2 by Enrica Prazzoli. It is—as the subtitle explains—an object used to regulate and limit the 
excess of visual information attacking us all around (a contemporary signum temporis), in the same way as the 
aperture in a camera regulates the amount of light reaching the photosensitive element.

Another problem of our times has been addressed by Australian artist Felicity Peters. The obscene and violent 
phallus, entitled #Me Too... Time To Declutter?, is a statement against male domestic and sexual violence and 
supports the #Me Too movement, which aims to clean up the dirty and primitive minds of those who practice 
this kind of violence.

A Great Mystery of Faith by Małgorzata Chruściel-Waniek is close to the spirit of Felicity Peters’ statement.  
A silver ring stained with red enamel symbolising blood speaks about child molesters, priests of the Roman Catho-
lic Church, and the drama of their victims.

Another atrocity denounced here is the statement Captured by Velvet Hart. It reveals the practice of chaining pa-
tients to the radiator at the Bethlem Mental Asylum, still in use as recently as the 20th c. However, the work seems 
to have wider connotations, because it is also a protest against cruelty to others and limiting their freedom—after 
all, in Polish, very aptly, term “madman” also means “other” or “different”.

The work Don't Blame Me—I Voted to Remain by British artist Sue Wainwright’s speaks for those of her compa-
triots who did not want Brexit but did not have enough power to prevent what was decided by quantitative mob 
violence.

Biżuteryjny Speakers' Corner w Magan  
Gallery w Londynie
Biżuteria jako samodzielne medium wypowiedzi artystycznej zaistniała w połowie XX w. i od tego czasu stała 
się środkiem przekazu takim samym, jak inne, klasyczne dziedziny sztuki, wzbogaconym jednak o dodatkowy 
element, którym staje się osoba taką biżuterię nosząca i przez to wpływająca na interpretację przekazu od artysty 
do odbiorcy.

Nieco później, w okresie postmodernizmu, kiedy aspekt przekazu i bliskiego związku z ciałem stały się w sztuce 
szczególnie istotne, pojawił się klimat sprzyjający biżuterii artystycznej. Dał temu wyraz pomysł projektu Moim 
zdaniem…, który proponował uczestnikom całkowitą swobodę wyboru tematu wypowiedzi, stając się swoistym 
forum, noszącym może początkowo cechy pewnego chaosu, ale w miarę rozwoju projektu, kiedy przybywało 
coraz więcej prac, stał się obrazem problemów współczesnego człowieka, a przez to bardzo interesującą kolek-
cją o wyrazie nie tylko stricte artystycznym, ale także socjologicznym.

Czwarta edycja projektu, przedstawiona zwiedzającym w końcu 2018 r. w londyńskiej Magan Gallery, była 
pierwszym przekroczeniem granic rodzimej Polski, w sensie zarówno miejsca prezentacji, jak i realizacji 
pomysłu zaproszenia zagranicznych uczestników. Pomysł ten był wyraźnym sukcesem, ponieważ okazało się,  
co zresztą było do przewidzenia, że artyści niezależnie od miejsca, w którym pracują czy narodowości, chętnie 
wypowiadają się na rozmaite, ważne dla nich tematy, szczególnie jeżeli otrzymują pełną swobodę wypowiedzi. 
Tak więc ta czwarta edycja zaprezentowała jeszcze większą różnorodność zarówno tematów, jak i form i stała 
się początkiem „globalizacji” (w pozytywnym tego pojęcia znaczeniu) rozwijającego się dalej projektu.

Ponieważ album zamykający projekt Moim zdaniem… prezentuje zarówno zdjęcia obiektów, jak też teksty auto-
rów, czyli ich wypowiedzi, nie ma sensu omawiania tutaj wszystkich prac, a wyodrębnione poniżej „zdania” nie 
hierarchizują ich wartości, bo to w sztuce grunt śliski i znacznie lepiej pozostawić ocenę odbiorcom. Jedynym 
przyjętym przeze mnie kryterium było pokazanie wielkiej różnorodności, która stała się dominującą, oryginalną 
i niezwykle interesująca cechą zgromadzonej kolekcji. Wybrane poniżej prace są wobec tego wyłącznie przykła-
dami mającymi zwrócić uwagę na tę różnorodność, która w sposób wyraźny wzrosła po umiędzynarodowieniu 
projektu. Wybór został więc dokonany niejako przy użyciu symbolicznych rzutów kostką do gry, przy szczegól-
nym zwróceniu uwagi na pojawiających się po raz pierwszy artystów spoza Polski.

Skoro mówiliśmy o biżuteryjnym komunikacie, zawartym już w tytule projektu, zacznijmy od pracy Narzędzie 2,  
której autorką jest Enrica Prazzoli. Jest to – jak wyjaśnia podtytuł – obiekt służący do regulowania i ogranicza-
nia atakującego nas nadmiaru informacji wizualnej (współczesne signum temporis), podobnie, jak przysłona  
w aparacie fotograficznym reguluje ilość światła docierającego do elementu światłoczułego.

Do kolejnego problemu naszych czasów odniosła się Australijka, Felicity Peters. Obsceniczny i brutalny fallus, 
opatrzony tytułem #Me Too… Czas posprzątać?, jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy domowej i sek-
sualnej mężczyzn i wspiera ruch #Me Too – wysprzątania brudnych i prymitywnych umysłów tych, którzy tę 
przemoc uprawiają.

Bliska duchowi wypowiedzi Felicity Peters jest praca Wielka tajemnica wiary Małgorzaty Chruściel-Waniek, 
bardzo prosta i dzięki temu silnie działająca. Srebrny pierścień poplamiony czerwoną emalią symbolizującą 
krew mówi o pedofilach, kapłanach kościoła rzymskokatolickiego i dramacie ich ofiar.

Kolejnym okrucieństwem tu piętnowanym jest wypowiedź Schwytany Velvet Hart. Ukazuje stosowaną jeszcze 
w XX w. w szpitalu psychiatrycznym w Bethlem praktykę przykuwania pacjentów do kaloryfera. Jednak praca 
wydaje się mieć szersze konotacje, bo to też protest przeciwko okrucieństwom wobec innych i ograniczaniu ich 
wolności – przecież polskie, bardzo trafne określenie „wariat”, oznacza również „inny”.

Brytyjka Sue Wainwright pracą Nie obwiniaj mnie, ja chciałam pozostać przemawia w imieniu tych jej rodaków, 
którzy nie chcieli Brexitu, ale nie mieli dość siły, aby zapobiec temu, o czym zadecydowała ilościowa przemoc 
tłumu.

- 160 -



W sterylnie czystych w formie i jednocześnie silnych w wymowie pracach W trybie awaryjnym, oszczędzanie 
wody i Najcenniejsza rzecz, jaką mógłbym ci dać Anthony Wong porusza powszechny teraz temat ekologii, 
jednak, mimo popularności tematu, jego obiekty są oryginalne i zapamiętywalne, zarówno pod względem formy, 
jak i idei.

Lieta Marziali, z zawodu i wykształcenia artystka plastyk, ale również humanistka, zaprezentowała trzy obiekty: 
Pozer, Pola Norfolk: o alchemii przed, między i poza oraz Dziura: o pustce i o tym, co po sobie zostawiamy. 
Prace jej przedstawiają problem bardzo aktualny we współczesnym świecie, ale istniejący przecież ponadcza-
sowo – pustkę, zagubienie, próżność i chorobliwą afektację. Do wyrażenia tych emocji użyła materiałów znale-
zionych lub przeznaczonych do recyklingu.

Efektowne, kolorowe i ekscentryczne serduszko Tima Carsona Buziaki!!! Też cię kocham, z właściwym mu dow-
cipem i ironią, mówi o konsumpcyjnych, kształtowanych przez reklamę, „miłościach” współczesnego człowieka 
symbolizowanych tu przez potężnie promowane marki, takie jak McDonalds czy Starbucks.

Alain Roggeman pracami Dzikość prowadzi swoistą grę opartą na wspomnieniach z dzieciństwa i ówczesnych 
zabawkach powstałych po II wojnie światowej, które nosiły znamiona tej wojny i rewolucji przemysłowej. 
Artysta podejmuje próbę nadania biżuterii wykonanej z fragmentów tych zabawek wyrazu, jak mówi, znacznie 
bardziej pokojowego.

Aneta Wróbel przedstawiła pełną uroku grę z wartością przedmiotów. Stworzyła biżuterię z bezwartościowych 
teraz, a niegdyś cennych dla ich posiadaczy, fragmentów przedmiotów. Jej naszyjnik może wywoływać głębokie 
myśli uniwersalnej natury.

Podobny w treści związek między naturą materii a naturą ludzką przedstawiła w swojej pracy Daniela Saraya, 
wykorzystując jako scenariusz historię Ikara i jego śmierci.

Temat śmierci, znieruchomienia i wszechobecnego rozkładu, obecny przez długie lata w twórczości Kelly 
McCallum, opowiadany jest zawsze przez obiekty o eleganckiej formie i żywych kolorach, z wykorzystaniem 
martwych zwierząt, ptaków i owadów. Trzy prezentowane tu broszki, Zastygłe życie, o prostej, geometrycznej 
formie, bardzo dekoracyjne, wykonane z miedziowanych i złoconych owadów zatopionych w żywicy, wywo-
łują melodramatyczną, jak to określa sama artystka refleksję, ale mają głębszy sens. W dzisiejszych czasach 
ginięcie owadów jest katastrofalne, być może za niedługi czas te owady zatopione w broszach Kelly McCallum 
będą jedynym świadectwem ich istnienia.

Każdy obiekt, który znajdzie się w zasięgu percepcji naszych zmysłów, generuje w umyśle jakiś komunikat. Nasz 
projekt Moim zdaniem... brał pod uwagę wyłącznie prace wykonane technikami złotniczymi (co było zazna-
czone w regulaminie), którymi ponadto przekazywały czytelny komunikat. W tym sensie pierścionki Fabrizio 
Tridenti stawiają odbiorcę na granicy zwątpienia, czy aby autor spełnił założenia projektu prezentując dwa 
niezwykle efektowne, rzeźbiarsko i kolorystycznie działające obiekty, ale nie przypisał im żadnej jednoznacznej 
narracji. Z pomocą przychodzi tu dołączony przez artystę tekst, a właściwie jego ostatnie zdanie, które staje się 
kluczem do odkrycia zamiaru autora, sprowokowania nieskończonego praktycznie ciągu interpretacji, a więc 
jednak komunikatów, powstających w umysłach odbiorców. Autor napisał: „Następuje tu przede wszystkim 
przesunięcie punktu ciężkości z doświadczenia estetycznego na intelektualne, choć właściwie należałoby 
powiedzieć, że doświadczenie estetyczne jest tu tożsame z doświadczeniem intelektualnym”.

To zaledwie maleńki fragment lawiny biżuteryjnych wypowiedzi, jaką stał się finalnie projekt, ale fragment 
świadczący o tym, jak bogate możliwości daje to medium na pozór delikatne, w porównaniu z siłą wyrazu 
innych bombardujących nasze zmysły obrazami i dźwiękami.

Londyński Speakers’ Corner (to położony w północno-wschodnim narożniku fragment Hyde Parku) był  
od połowy XIX w. słynną na cały świat niezwykłą, otwartą trybuną dającą pełną swobodę nieocenzurowanej 
wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Oprócz wielkiej liczby zwyczajnych mówców wykorzystywany był przez 
liczne organizacje i takie postacie jak Karol Marks, Lenin czy George Orwell. Na całym świecie powstały liczne 
odpowiedniki tego symbolu wolności i demokracji. Dziś, kiedy działa światowa sieć, Internet, Speakers’ Corner 
stracił swoje znaczenie, a funkcję jego przejęły wszechobecne media społecznościowe.

Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę wspomnianą wyżej lawinę biżuteryjnych komunikatów, można powie-
dzieć, że powstał Biżuteryjny Speakers’ Corner.

Andrzej Pacak

In his works In Emergency, Water Sparingly and The Most Precious Thing I Could Give You, which are radically 
pure in form yet strong in message, Anthony Wong addresses the issue of ecology, but, despite the popularity  
of the subject, his objects are original and memorable, both in their form and ideas.

Lieta Marziali, a visual artist by profession and training, but also a humanist, displayed three objects: Phoney, 
Norfolk Fields: On the Alchemy of Before, Between and Beyond and Pothole: On Emptiness and What We Leave 
Behind. Her works present a problem very topical in the contemporary, but also timeless, namely emptiness, 
confusion, vanity and morbid affectation. To express these emotions she used found or recycled materials.

Tim Carson’s striking, colourful and eccentric heart Luv Too with the artist’s usual wit and irony exposes  
the contemporary people’s consumerist “loves”, shaped by advertising and symbolised here by powerfully pro-
moted brands such as McDonalds or Starbucks.

With his work Wild, Alain Roggeman plays a kind of game based on his childhood memories and the toys chil-
dren used at that time. Created after WW2, they bore the marks of the war and industrial revolution. The artist 
confesses that he wants to give the jewellery made from fragments of these toys a much more peaceful character.

Aneta Wróbel plays a charming game with the value of objects. She created jewellery from fragments of ob-
jects which are now worthless but once were valuable to their owners. Her necklace can evoke deep thoughts  
of a universal nature.

A somewhat similar relationship between the nature of matter and human nature is commented upon in Daniela 
Saraya’s work, based on the tragic story of Icarus.

The theme of death, stillness and pervasive decay, which has been present in Kelly McCallum’s work for many 
years, is always told through objects of elegant form and vibrant colour, containing dead animals, birds and in-
sects. Her three brooches Frozen Life, of simple geometric form, highly decorative, made of copper-plated and 
gold-plated insects embedded in resin, evoke, as the artist herself puts it, melodramatic thoughts, but they also 
have a deeper meaning. Considering the catastrophic speed of the extinction insects, perhaps in a short time the 
ones sunk in Kelly McCallum’s brooches will be the only evidence of the existence of such animals.

Every object that comes within the perception range of our senses generates a message in our mind. Our project 
In My Opinion… presented only works made with goldsmithing techniques (which was a condition of participa-
tion put forward in the Regulations) and which conveyed a clear message. In this sense, Fabrizio Tridenti’s rings 
arouse doubt whether the author conformed to the project’s rules. His two extremely impressive, sculpturally 
effective and colourful objects do not have any clear narrative. The situation is rescued by the accompanying 
statement, or rather its last sentence. It becomes the key to the artist’s intention and provokes a practically endless 
stream of interpretations—which are in fact messages arising in the minds of the viewers. The artist wrote: “The  
point is to shift the focus from the aesthetic to the intellectual experience, or rather the aesthetic experience is the 
intellectual experience”.

The project ultimately became an avalanche of messages carried by jewellery. This is just a tiny fragment of it, 
but one that demonstrates the potential of this medium; medium seemingly delicate compared to the power of 
expression of other media, which bombard our senses with images and sounds.

Speakers’ Corner (located on the north-east edge of Hyde Park in London) has been since the mid-19th century 
an unusual, world-famous open tribune giving complete freedom of speech in public space. In addition to a large 
number of ordinary speakers, it was used by numerous organisations and figures such as Karl Marx, Lenin or 
George Orwell. Numerous equivalents of this symbol of freedom and democracy have been created all over the 
world. Today, with the world wide web, the Internet, Speakers’ Corner has lost its significance and its function 
has been taken over by the ubiquitous social media.

However, when we consider the aforementioned avalanche of messages expressed in jewellery, it can be said 
that a Speakers’ Corner for Jewellery has been born.

Andrzej Pacak
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Przyznam szczerze, że na początku nie wierzyłam w powodzenie tego projektu… Niczym niewierny Tomasz 
musiałam zobaczyć, by uwierzyć. Wystarczyła jednak już pierwsza odsłona projektu na targach Jubinale  
w Krakowie w czerwcu 2018 r., w której miałam okazję uczestniczyć, by się przekonać, że to, co robią  
Marek Nowaczyk, Mariusz Pajączkowski, Andrzej Pacak i Andrzej Sadowski ma sens. Głęboki i w wielu wymia-
rach. Kolejne wystawy – których w sumie było 20, zarówno w kraju, jak i zagranicą – tylko to potwierdziły.

Moim zdaniem… to cykl wystaw innych niż wszystkie (nawet jeśli tworzyły je biżuteria i obiekty złotnicze,  
a więc przedmioty dobrze nam znane na co dzień), bo nacisk położono nie na walory estetyczne, ale na treść. 
Wystawy pozwalały (a właściwie wręcz nakazywały), by spojrzeć na biżuterię z zupełnie innej, rzadko przyj-
mowanej perspektywy obiektów niosących określony komunikat. A to zmuszało do reakcji – rozszyfrowania 
komunikatu, skonfrontowania się z nim, przyjrzenia się emocjom własnym i autora pracy. Potrzeba konfrontacji, 
zdaje się, była silnym motywatorem dla obu stron – zarówno dla twórców, którzy chętnie zgłaszali prace do 
kolejnych edycji (w sumie ponad 130 autorów z 6 kontynentów zgłosiło przez 4 lata trwania projektu ponad 300 
prac!!!), jak i dla publiczności, która znajdowała niewątpliwą przyjemność w odczytywaniu zaszyfrowanych 
komunikatów (o czym świadczą choćby tysiące zużytych zielonych i czerwonych kropek pozostawionych przy 
pracach jako wyraz towarzyszących ich oglądaniu emocji).

Organizatorom udało się dotrzeć z wystawą do naprawdę bardzo szerokiego grona odbiorców nie tylko w Polsce 
– pokazywanie jej głównie w muzeach, a nie tylko w ważnych dla promocji sztuki złotniczej galeriach czy na 
targach jubilerskich, rozszerzyło grupy odbiorców nie tylko do tych branżowych. Ekspozycje w Pekinie, czy 
Londynie, jak również aktywne uczestnictwo artystów z innych krajów pokazało potrzebę organizowania takich 
wystaw, w których uczestnicy mogą się wypowiedzieć nie na jeden zadany temat, jak to ma miejsce w przy-
padku legendarnego już Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej w Legnicy, ale na wszelakie aktualnie 
nurtujące ich problemy i tematy.

Jak widać, potrzeba wyrażenia swoich myśli, opowiedzenia własnej historii, pokazania własnego stanowiska  
za pośrednictwem obiektów sztuki złotniczej – szczególnie w trudnych emocjonalnie czasach pandemii, wojen 
oraz umacniania się nacjonalizmów i autorytaryzmów – jest niewątpliwie duża. I, jak się okazuje, wiele z tych 
prac ma uniwersalny charakter – tematy, które nurtują autorów i odbierają im spokój myśli, nie zależą od szero-
kości geograficznej.

Projekt Moim zdaniem… to z pewnością jedna z atrakcyjniejszych inicjatyw wystawienniczych ostatnich lat 
(o ile nie najciekawsza…). Nie tylko angażuje, ale też pokazuje nowe możliwości wyrażenia własnego zdania 
za pomocą warsztatu złotniczego, co szczególnie w tych „ciekawych” czasach, w jakich przyszło nam żyć, 
pozostaje nie bez znaczenia. Mam nadzieję, że organizatorom nie zabraknie determinacji i jeszcze lepszych 
pomysłów, by ten projekt kontynuować.

                                                                                 Anna Sado 
                        redaktorka Bursztynowego Portalu (amber.com.pl)

I will admit frankly that at first I did not believe in the success of this project. Like the doubting Thomas, I had to 
see to believe. However, its first presentation at the Jubinale fair in June 2018, in which I had the opportunity to 
participate, was enough to convince me that what Marek Nowaczyk, Mariusz Pajączkowski, Andrzej Pacak and 
Andrzej Sadowski had been doing made sense. It made deep sense and in many dimensions. Subsequent exhi-
bitions—of which there were 20 in total, both at home and abroad—only confirmed this feeling.

In My Opinion... was a unique series of exhibitions (even if they consisted of jewellery and goldsmithing objects, 
i.e. things we know from everyday experience), because the emphasis was not on their aesthetic values but on 
content. The exhibitions allowed (or rather demanded) us to look at jewellery from a completely different, rarely 
adopted perspective: to see them as objects carrying a specific message. And this required us to react: to deci-
pher the message, to face it, to look at our own emotions and those of the artist behind the piece. The need for 
confrontation seems to have been a strong motivator for both sides: the artists, who eagerly submitted their works 
to subsequent editions (in total, over 130 people from 6 continents submitted over 300 works during the 4 years 
of the project!), and the audience, who found unquestionable pleasure in reading the encrypted messages (as 
evidenced by the thousands of worn out green and red dots left next to the works as an expression of the emotions 
that accompanied their viewing).

The organisers have managed to reach with the exhibition a very wide audience, not only in Poland. The fact 
that it was shown not only at galleries important for the promotion of goldsmithing art or at jewellery fairs but 
also museums broadened the reception, including viewers who were not connected with the goldsmithing trade. 
Exhibitions in Beijing or London, as well as the active participation of artists from other countries have revealed 
the interest in exhibitions in which the participants can express themselves not only on one specific topic (as 
in the case of the already legendary International Jewellery Competitions in Legnica), but on all kinds of issues 
which currently bother them.

As you can see, the need to express one’s thoughts, to tell one’s story, to show one’s standpoint through gold-
smithing objects is undoubtedly great—especially in the emotionally difficult times of the pandemic, wars and 
growing nationalisms and authoritarianisms. As it turns out, many of these works are very universal—the issues 
that bother  artists and take away their peace of mind do not depend of the latitude.

The project In My Opinion… is certainly one of the most attractive (or even the most attractive) exhibition initia-
tives of recent years. It not only absorbs, but also shows new ways of expressing one’s own opinion by means  
of goldsmithing, which, especially in the “interesting” times we live in, is not without significance. I do hope that 
the organisers will not lack determination and better and better ideas to continue this project.

                                                                

                     Anna Sado 
                                         editor of the Amber Portal, amber.com.pl
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Varia
Spektrum tematów, które poruszyli uczestnicy projektu, jest bardzo szerokie. Niektóre z nich rozwinęły się  
w szeroką wymianę myśli, inne nie doczekały się komentarza. Te ostatnie znajdziemy właśnie w Variach.

Być może i one spotkałyby się z interesującymi komentarzami, byłyby inspiracją nowych wątków, ale niestety...

Projekt obliczony na rok–dwa lata, dziś, po ponad czterech latach od czasu pierwszej wystawy – czas skończyć. 
Prace muszą wrócić do autorów.

Varia
The spectrum of topics covered by the participants of the project is very wide. Some of them gave rise to a wide-
-ranging exchange of ideas, others did not evoke any comments. The works from the latter category are presented 
in Varia.

Perhaps, over time, these works would also provoke interesting commentaries or inspire new, interesting topics. 
Alas.

After more than four years since the first exhibition, the project initially intended for one or maximum two years 
should finally come to an end. The works should return to the artists.
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Układ zasilania prądem przemiennym II
AC Standard II 

Biżuteria nie może być ograniczona funkcją. Uwalniając ją z gorsetu 
funkcji, otwieramy nieskończone pole eksperymentu, co może pro-
wadzić do owocnych doświadczeń artystycznych. Zasadą, na której 
oparte zostały moje próby, było pragnienie przywrócenia w materialnej 
biżuterii zasadniczej roli temu, co niematerialne.

Podkreślając prymat aspektu niematerialnego, sprawiamy, że biżuteria 
jest postrzegana z innej perspektywy. Odwrócona zostaje cała skala 
wartości i priorytet zyskuje wrażliwość skojarzeń.

Inną cechą łączącą te próby ze sztuką konceptualną jest obojętność  
na wartości estetyczne, które są ściśle związane z wartością formalną.

Moje prace mają głównie prowokować reakcje, pobudzać do rozmów 
i rozmyślań, otwierać dyskusje na temat biżuterii. Następuje tu przede 
wszystkim przesunięcie punktu ciężkości z doświadczenia estetycznego  
na intelektualne, choć właściwie należałoby powiedzieć, że doświad-
czenie estetyczne jest tu tożsame z doświadczeniem intelektualnym. 

Jewels cannot be confined within the limits of their function. Through 
liberating jewels from these limits, infinite experimentation fields are 
opened, which may lead to fruitful artistic experiences. The founding 
assumption of these attempts is the wish to return the central role to the 
intangible aspect in relation to the tangible aspect of jewels.

By asserting the primacy of the intangible aspects, jewels are seen from 
a different perspective, an entire scale of values is refounded, with  
the privilege for the finest perceptions.

Another aspect combining these attempts with conceptual art is  
the indifference towards the aesthetic value, which is strictly connected 
with the formal value.

The main purpose of this work is to provoke reactions, start discus-
sions, rise considerations, and open new debates on jewels. The point  
is to shift the focus from the aesthetic to the intellectual experience,  
or rather the aesthetic experience is the intellectual experience. 

pierścionki – żywica epoksydowa, srebro, plastik, aluminium, kamień syntetyczny  
rings – epoxy resin, silver, plastic, aluminium, synthetic stone

Fabrizio Tridenti
www.facebook.com/fabrizio.tridenti
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O wszystkim decyduje Karma 
Cardboard Diamonds Karma, Padauk Diamonds Karma, Paper Diamonds Karma

brosze – srebro, karton, drewno paduk, papier, diamenty
brooches – silver, cardboard, padauk wood, paint paper, diamonds

Nico Delaide
www.nicodelaide.be

Wyobraź sobie, że jesteś ziarnem.
Upadasz w lesie na ziemię.
Jesteś szczęśliwy.
Z ziarna wysuwa się korzeń.
Rośniesz i stajesz się małą roślinką.
Ale jakieś zwierzę może cię nadepnąć.
Może cię zjeść.
Albo ludzka nieuwaga może cię zniszczyć.
I stajesz się pożywieniem.  

Wyobraź sobie, że jesteś małą roślinką.
Rośniesz i rośniesz w lesie.
Masz szczęście.
Pojawiają się kwiaty.
Rośniesz dalej i stajesz się drzewem.
Ale może uderzyć cię piorun.
Jakiś człowiek może cię zniszczyć.
Pociąć w plastry.
Zawieść do papierni.
Będziesz wtedy żył dalej w książce.

Wyobraź sobie, że jesteś drzewem.
Masz już sto lat.
Nazywają cię Paduk.
Twoja skóra jest brązowawa.
Wewnątrz jesteś czerwony.

Czerwony jak ogień.
Twardy jak kamień.
Ale zostałeś ścięty.
Pokrojony na użytkowe części.
I zmieniłeś się w krzesło, czy łóżko.

Wyobraź sobie, że jesteś drzewem.
Żyłeś przez wieki.
Pewnego dnia umierasz.
Właśnie tak – 
Upadłeś i leżysz na ziemi.
Przez wieki pokrywany ziemią i skałami.
Zmieniasz się.
Możesz stać się benzyną.
Możesz stać się diamentem.
Staniesz się wtedy klejnotem.
To wszystko jest powiązane.
 
Karma... ona decyduje o naszym życiu.

You fall on the ground in forest.
You are lucky.
A root starts to appear.
You grow and become a little plant.
Some animal might step on you.
It might eat you.
Or some human will.
You have become food.

Imagine, you are a little plant.
You grow and grow in the forest.
You are lucky.
Some flowers appear.
You grow and become a tree.
Some lightning might strike you.
Some human can cut you down.
You fall aside.
Cut in slices and off.
Off to the papermill.
You live on in a book.

Imagine, you are a tree.
You are some 100 years old.
They call you Padauk.
Your skin is brownish.
Inside you are red.

Red as fire.
Hard as stone.
You have been cut.
Sliced and used.
Change into a chair, a bed.

Imagine, you are a tree.
You have lived for ages.
One day, you die.
Just like that.
You fall and lie on the ground.
Covered by soil and rocks for ages.
Your composition changes.
You might become petrol.
You might become a diamond.
You become a jewel.
They are all related.

Karma, one never knows.
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Pola Norfolk: O alchemii przed, między i po
Norfolk Fields: On the Alchemy of Before, Between and Beyond 

Często jesteśmy sprawcami i ofiarami przypadkowej 
obserwacji. Znalezisko nie jest tylko znaleziskiem, ale 
zamrożonym momentem w czasie, migawką doświad-
czenia, splataniem ciała, krajobrazem i aktem space-
rowania napawajac się nim. Tak jest, kiedy poświę-
camy czas, aby obudzić naszą świadomość tego 
momentu, że zaczynamy pytać: jaki jest cykl życia  
i śmierci, cykl znikania i ponownego pojawiania się, 
cykl wydobywania i doskonalenia wreszcie depozycji  
i odkrycia tych obiektów? 

(tłumaczenie Gosia Oldakowski-Pacak) 

Sheep, shotgun cartridges and fence wire are a staple  
of the England’s Norfolk countryside. And so are  
the famous golden treasures of Queen Boudica’s Iceni.

But we are often the perpetrators and victims of casu-
al observation. A find is not just a find, but a frozen 
moment in time, the snapshot of an experience, bra-
iding together body, landscape and the acts of walking 
and foraging. It is when we take the time to awaken 
our consciousness to this moment that we we begin 
asking: what is the cycle of life and death, of disap-
pearance and reappearance, of extraction and refine-
ment and then of deposition and discovery of these 
objects? And what is ours? 

naszyjnik – owcza wełna, łuska naboju, drewno, zardzewiały drut, znalezione na polu
necklace – found sheep’s wool, found shotgut cartridge case, found wood, found rusty wire

Lieta Marziali
www.lietamarziali.co.uk

Barbara Ludwicka
www.artegato.pl

I nie było już nikogo (Agata Christie) 
And Then There Were None (Agatha Christie) 

pierścienie – mosiądz
rings – brass
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Następstwo w podzespole  
Succession in Subassembly

Trzem osobom, które w marcu 2019 r. nie wytrzy-
mały. A wiosna nadchodziła i zielone pola były tylko 
kilka kilometrów dalej… 

To three people who in March 2019 could not endure 
it any longer. Whereas spring was coming and green 
fields were only a few kilometers away.

brosze – srebro, fragmenty płyty głównej komputera  
brooch – silver, a part of computer main board

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

 Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl

Korpo zabija  
Corporation Kills 

brosza – srebro, bursztyn, bawełna
brooch – silver, amber, cotton
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Jak sobie pościelesz… 
You’ve Made Your Bed 

obiekt – srebro, kasztan, ćma, kryształ górski
object – silver, chestnut, moth, rhinestone

Joanna Jaworska
jj.inventiveconcept@gmail.com

Dorota Cenecka
www.ginatelier.com

„Wolność” Moje miasto
“Freedom” My City

brosza – srebro, bursztyn
brooch – silver, amber
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Budujemy 
We Are Building 

brosza – srebro, bursztyn
brooch – silver, amber

Małgorzata Podleśna-Zdunek
www.facebook.com/malgorzatapodlesnazdunek

Andrzej Szadkowski
szadko2@onet.eu

Dziura 
Hole 

obiekt – bursztyn, srebro
object – amber, silver
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Element, Clou, Błysk  
Element, Clou, Glint 

Element – moc łączenia;

Clou – cel wspólnej drogi;

Błysk – niech szczęście trwa.

Element – connecting power;

Clou – the goal of the road taken together;

Glint – let happiness last.

naszyjniki – srebro, kryształ górski, złoto, bursztyn
necklaces – silver, rock crystal, gold, amber

Maciej Pietrzkiewicz
www.facebook.com/amp.pracownia

- 170 -



„Milczenie jest właściwsze”. Nanga Parbat 2018  
”Silence Is So Accurate”. Nanga Parbat 2018

brosza – srebro, emalia komórkowa, cyrkonia
brooch – silver, cloisonné, cubic zirconia

 Anna Betley
www.samaiajewellery.com
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 
You Praise the Foreign and Ignore Your Own 

pierścionek – srebro, krzemień pasiasty, bursztyn
ring – silver, striped flint, amber

Hanna Urbańska
www.istagram.com/jewellery_hana

Wojciech Bryłka
www.facebook.com/argentifaber.argentifaber.7

Polskie ikony I 
Polish Icons I 

pierścień – srebro, krzemień pasiasty, bursztyn
ring – silver, striped flint, amber
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Moje „Stąd do wieczności” 
My ”From Here to Eternity” 

naszyjnik – srebro, wojskowy nieśmiertelnik
necklace – silver, military dog tag

Jacek Skrzyński
jskszynski@gmail.com

Piotr Grad
piotrgradjewellery@gmail.com

Kawałek historii 
A Piece of History 

spinki do mankietu – srebro, kryzy mosiężne z 1918 r.
cuff links – silver, brass cartridge rims from 1918
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Najważniejsze być zadowolonym z siebie 
The Main Thing Is To Be Self-Satisfied 

Czy jest coś równie głupiego, jak samemu sobie  
się podobać, samego siebie podziwiać?

Erazm z Rotterdamu, „Pochwała głupoty”

Pierścionek obrazuje pychę, brak wiedzy, samozado-
wolenie, wysokie ego. Wykonany został minimalnym 
nakładem pracy. Takim, jaki wkład wnoszą osoby 
niekompetentne, zajmujące intratne stanowiska wyni-
kające z układu. 

For what is more foolish than for a man to study 
nothing else than how to please himself? To make 
himself the object of his own admiration?

Erasmus of Rotterdam, “The Praise of Folly”

The ring symbolises pride, lack of knowledge, com-
placency, high ego. It was made with minimum effort. 
The same amount of effort that is made by incompe-
tent people who get lucrative positions due to political 
(or other) connections.  

pierścionek – srebro, bursztyn
ring – silver, amber

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
krzesimowscy@o2.pl

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
krzesimowscy@o2.pl

Wolność to nie tylko stan umysłu
Freedom Is Not Only a State of Mind 

pierścionek – srebro, bursztyn
ring – silver, amber

Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa  
i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.

Georg Orwell, Rok „1984” 

 
Każdy człowiek pragnie być wolnym, jednak od 
poczęcia jesteśmy zaszufladkowani. Ograniczają nas 
geny, zaprogramowane w genach choroby, przypad-
kowy stan, kod kulturowy, warunki zewnętrzne. Mimo 
wszystko zawsze instynktownie będziemy walczyć  
o godność i wolność, której warunkiem jest wiedza, 
niepoddawanie się manipulacji, reklamie, propa-
gandzie oraz niegodzenie się z ideologią sprzeczną  
z naszymi poglądami.

Praca dedykowana osobom niepełnosprawnym, 
którym wolność została odebrana bez ich zgody  
i braku możliwości walki o nią.  

Freedom is the freedom to say that two plus two makes 
four. If that is granted, all else follows.

George Orwell, ”1984”

 
Everyone wants to be free, but from our concep-
tion we are categorized. We are restricted by genes,  
by diseases coded by genes, by coincidences, cultural 
codes, external conditions. Yet, despite everything, we 
will always instinctively fight for dignity and freedom; 
a necessary condition for freedom is knowledge, re-
sistance to manipulation, and the rejection of ideology 
contrary to our views. 

My piece is dedicated to people with disabilities, whose  
freedom was taken away without their consent and  
because they had no opportunity to fight for it. 

- 174 -



Atrybuty pokory, projekt otwarty: „27:1” 
Attributes of Humility, Open Project: “27:1” 

brosza – srebro, stal
brooch – silver, steel

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
krzesimowscy@o2.pl

Ryszarda, Tomasz i Kamil Krzesimowscy
krzesimowscy@o2.pl

Atrybuty pokory, projekt otwarty: Pudernica  
Attributes of Humility, Open Project: A Powder Compact

puderniczka – mosiądz, lusterka
powder compact – brass, mirror

„Lustereczko, powiedz przecie...”, jaki jest szlachet-
niejszy wydatek na świecie?

500+ dla niepełnosprawnego na miesiąc? NIE! 
Wybieram puder 500+ dla siebie samej codziennie   
(z raportu NIK – 147 000 zł).  

“Mirror, mirror on the wall”, what is the most noble 
expense of them all?

500+ for the disabled per month? NO! Every day  
I choose face powder 500+ for myself (from the Su-
preme Chamber of Control report – 147,000 PLN).
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Pozer: O pysze i chorobie sztuczności 
Phoney: On Vainglory and the Affliction of Affectation 

naszyjnik – sztuczne perełki, elementy udające szlachetne, sztuczny złoty łańcuszek
necklace – fake pearl necklace, fake accessories, fake gold beads, fake gold chain

Lieta Marziali
www.lietamarziali.co.uk
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Ktoś nam podpalił dom 
Someone Has Come to Burn Our House

brosza – cegła, srebro, bursztyn, stal, akryl
brooch – brick, silver, amber, steel, acrylic

Andrzej Jacyszyn
www.facebook.com/andrzej.jacyszyn

Heidemarie Herb
heidemarie.herb@gmail.com

PoWierzchowność 
SurFace 

brosza – srebro, stal nierdzewna
brooch – silver, inox

Wyjdź poza powierzchowność, zbudź uśpione 
zmysły! 

Go Beyond the Surface, Wake Up Your Sleeping Sen-
ses! 
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Wielki minimalizm 
Great Minimalism 

Czy coś, co jest małe, może być wielkie? 

Czy proste może być kręte albo jednokolorowe może 
stać się wielobarwne? 

Czy forma może być treścią, a minimalizm czymś 
więcej niż sztuką? 

Minimalną przestrzeń można dowolnie kształtować. 
Podobnie kolczyki, które bezustannie mogą przybie-
rać rozmaite kształty, niosąc przy tym różnorodne 
znaczenia. 

Can something small be great? 

Can straight be crooked? 

Can monochromatic become multicoloured? 

Can form be content and minimalism be something 
more than art? 

Minimal space can be shaped at will. Like earrings, 
which can take on a variety of shapes and convey  
a variety of meanings. 

kolczyki – srebro, fusing szkła
earrings – silver, fused glass

Hanna Urbańska
www.instagram.com/jewellery_hana

Martyna Woszczak
www.facebook.com/MartynaWoszczakBizuteria

Made in…?  
Made in?  

kolczyki – srebro, perły naturalne
earrings – silver, natural pearls

Biżuteria, szczególnie ta z perłami czy kamieniami 
szlachetnymi, dawniej kojarzona była z luksusem, 
elegancją i pozycją społeczną. Współcześnie, pod 
wpływem ogromnej ilości biżuterii sztucznej, więk-
szość społeczeństwa nie dostrzega różnicy pomiędzy 
szlachetnym materiałem i ręcznym wykonaniem  
a biżuterią masowej produkcji.  

A czy Ty jesteś w stanie dostrzec tę różnicę? 

In the past jewellery, particularly with pearls or precious  
stones, used to be associated with luxury, elegance 
and social position. Nowadays, with so much costume  
jewellery, most people do not notice the difference 
between mass-produced ornaments and manually 
crafted pieces made of precious material.

And what about you, can you see the difference? 
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Tres Turmalinas (Trzy turmaliny) 
Tres Turmalinas (Three Tourmalines)

pierścionek – srebro, heban, turmaliny
ring – silver, ebony, tourmaline

Marek Rekus
www.marekus.com

Jacek Ostrowski
www.ostrowskidesign.pl

Kogut 
Rooster 

pierścionek – srebro, żywica, bursztyn
ring – silver, resin, amber
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Wszystko się łamie, wszystko się spaja 
Everything Breaks, Everything Is Put Together Again 

Moim zdaniem… wszystko w naturze rodzi się, żyje, umiera, aby znów 
rodzić się na nowo…

„Wszytko idzie, wszystko powraca; wiecznie toczy się koło bytu. 
Wszystko zamiera, wszystko zakwita; wiecznie rok bytu bieży.

Wszystko się łamie, wszystko znów się spaja; jednakie buduje się 
wieczne domostwo bytu. Wszystko się rozłącza, wszystko wita się 
ponownie; wiernym pozostaje sobie wiecznie bytu kolisko.

W każdem mgnieniu poczyna się byt; wokół każdego «tutaj» toczy się 
kula «tam». Środek jest wszędzie. Krzywy jest szlak wieczności”.

Fryderyk Nietsche, „Tako rzecze Zaratustra” 

In my opinion—in nature everything is born, lives and dies to be born 
again.

“Everything goes, everything returns, eternally does the wheel of being 
roll; everything dies, everything blossoms again, eternally does the year 
of being run its course; everything breaks, everything is put together 
again, eternally does the house of being build itself anew; all things 
separate, all things greet one another again, eternally is the ring of being 
true. Existence begins at every Now; at every Here the sphere is rolling 
there. The middle is everywhere. Narrow is the path of eternity.”

Friedrich Nietzsche, “Thus Spoke Zarathustra”

 

naszyjnik – srebro, perły, lapis lazuli, bursztyn
necklace – silver, pearls, lapis lazuli, amber

Kamila Hoffman
www.facebook.com/KaHJewellery
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Skorpion 
Scorpio 

Zodiakalny Skorpion przedstawia zasadę braku pół-
cieni, coś może być białe albo czarne, dobre albo złe, 
nie ma czegokolwiek, co jest np. trochę dobre albo 
trochę złe. Istnieje pogląd, że Skorpion może być 
najlepszym przyjacielem lub najgorszym wrogiem. 
Symbolizuje on zemstę, ale również opiekuńczość.

Mój skorpion jest tym opiekuńczym, przytula się i 
czule obejmuje swojego właściciela. Tylko z takim 
gatunkiem życzę nam styczności!!! 

The Scorpio of the Zodiac represents the principle of 
no half-shadows. Something is either white or black, 
good or bad; nothing is partly good or partly bad. It is 
believed that Scorpio can be the best of friends or the 
worst of enemies. This sign symbolizes vengeance but 
also caring.

My Scorpio is the caring one, who cuddles and affec-
tionately hugs his owner. May we come in contact 
only with this species! 

naszyjnik – mosiądz
necklace – brass

Sylwester Pietras
supietras@gmail.com

Magdalena Maślerz
www.magdalenamaslerz.pl

Sen o wypadających perłach 
A Dream of Pearls Falling Out 

naszyjnik – srebro, zęby sarny, żywica, perła
necklace – silver, doe teeth, resin, pearl
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Maki 
Poppies 

Na ziarnku maku stoi mały dom,  
Pieski szczekają na księżyc makowy  
I nigdy jeszcze tym makowym psom,  
Że jest świat większy, nie przyszło do głowy. 

Czesław Miłosz, „Przypowieść o maku”

On a poppy seed is a tiny house 
Dogs bark at the poppy-seed moon 
And never, never do those poppy-seed dogs 
Imagine that somewhere there is a world much larger.

Czesław Miłosz, “Parable of the Poppy Seed”

 

bransoleta, kolczyki, pierścionek, wisiorek – srebro, miedź
bracelet, earrings, ring, pendant – silver, brass

Robert Urlik
urlikrobert@gmail.com
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Siedem grzechów głównych
Seven Cardinal Sins 

wisiory, pierścionki, brosza – srebro, kamienie ozdobne
pendants, rings, brooch – silver, decorative stones

 Miłosz Bukowski
www.plastyk.katowice.pl

Grzech, i kamień, który ciąży jak grzech. 

A stone and a sin, as heavy as a stone.
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Klucz intymności 
The Key to Intimacy 

naszyjnik – srebro, stalowe linki, perełki
necklace – silver, steel string, pearls

Julia Winiarska
www.instagram.com/winiarskajuliaa

Katarzyna Żuczkowska
www.facebook.com/k.zuczkowska

Zacznij…  
Start 

naszyjnik – miedź, emalia, sznurek, koral
necklace – copper, enamel, string, coral

Mamy wiele niepotrzebnych obliczy, bo tego od nas 
oczekują. Pozbądźmy się ich. Rozpocznijmy pozna-
wanie siebie, naszych pragnień i naszych dążeń. 

We have many superfluous faces because that is what 
we is expected of us. Let’s get rid of them. Let’s start  
learning to know ourselves, our desires and aspirations.  
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Natura pragnie ideału? 
Natura Appetit Perfectum? 

naszyjnik/pierścień – srebro, koralowiec, rzemień
necklace/ring – silver, coral, leather string

Wojciech Jerzy Bryłka
www.facebook.com/argentifaber.argentifaber.7

Maria Gower
www.gower1000.wixsite.com/portfolio

Upadły Anioł 
The Fallen Angel 

wisior – srebro
pendant – silver

Zmysł węchu czasem nazywany jest Upadłym Aniołem 
Naszych Zmysłów. W przeszłości bardzo ważny,  
a i teraz posiada wyjątkową zdolność budzenia wspo-
mnień, wszystko to, co pozornie zapomniane, może 
przywołać w jednej chwili…

Zapach określa i sygnalizuje naszą obecność. 
„Nosimy” zapach, aby być zauważonym, podziwia-
nym, wyróżnionym.

Poprzez mój flakonik perfum chcę napisać pochwałę 
naszego nosa i uczcić najsilniejszy, pierwotny zmysł. 

The sense of smell is sometimes called the Fallen Angel 
of Our Senses. In the past it was very important, and even 
now it has an exceptional ability to awaken memories; 
all that seemed forgotten can be brought back in a flash  
of a moment.

Smell defines and signalises our presence. We “wear”  
a scent to be noticed, admired, singled out.

Through my bottle of perfume I want to write a praise  
of the nose and celebrate the most powerful, primitive 
sense. 
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Lekarstwo na wszystko 
A Cure For Everything 

Biżuteria jako lekarstwo na emocje, które chcemy 
stłumić! Czy znieczulenie w różnej postaci, po które 
tak często sięgamy, jest rzeczywiście tym, czego 
potrzebujemy najbardziej? Czy współczesne czasy  
aż tak nas przerastają?

Alkoholizm i narkomania znajdują się w Polsce  
na liście największych problemów społecznych, 
według Raportu OECD z 2020 roku. Jest to problem, 
który dotyczy większości z nas – być może nie bez-
pośrednio, ale każdy z nas będzie w stanie wskazać 
w swoim otoczeniu osoby, które z tym problemem 
się borykają. W okresie pandemii zjawisko to staje się 
jeszcze bardziej widoczne.

Ja wiem, że chcę mieć zawsze ze sobą to lekarstwo, 
które pomoże mi w każdej sytuacji. 

Jewellery as medicine for the emotions we want to 
suppress! We so often seek to get “anaesthetised”, but 
is this way of numbing ourselves really what we need 
most? Are modern times so overwhelming?

According to the 2020 OECD Report, alcoholism and 
drug addiction are on the list of the biggest social pro-
blems in Poland.

It is a problem that affects most of us—perhaps not 
directly, but all of us can name people in our environ-
ment who are struggling with this problem. Now, with 
pandemic, this phenomenon becomes even more pro-
nounced.

I know that I always want to have this medicine with 
me to help me in any situation. 

kolczyk – srebro, bursztyn, torebka strunowa
earring – silver, amber, string bag

Aleksandra Szulc
aleksandraszulc.bizuteria@gmail.com

Kacper Schiffers
www.schiffers.pl

& 
& 

kolczyki – srebro, papier, plastik
earrings – silver, paper, plastic
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Źródło           Zmierzch          Najwyższy czas! Zrób to!
Source           Twilight            It’s High Time! Do It!      

wisiory – srebro, turkus, złoto
pendants – silver, turquoise, gold

 Maciej Jan Pietrzkiewicz
walenvan@gmail.com

Stojąc na końcu świata, znajdźmy czas na myśl o Źródle – początku 
wszystkiego.

Standing at the end of the world, let us find time to think of the Source 
—the beginning of everything.
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Czy to tylko talizmany? 
Are They Talismans Only? 

Przedstawione prace to mandale. Sanskrycki termin ‘mandala’ oznacza 
– centrum i to, co wokół. To koło życia, znak życia i śmierci, tworze-
nia i niszczenia, wiecznego przemijania i odnowy, początku i końca.  
To symbol porządku natury, harmonijnego współistnienia energii pier-
wiastka żeńskiego i męskiego w naszej dwoistej naturze.

Na grunt zachodni mandale przeszczepił Carl Gustav Jung, tłumacząc 
je jako matrycę pełnej i doskonałej jaźni, praobraz złożony ze świa-
domości i podświadomości. Psychoanaliza postrzega mandale jako 
otwarcie bramy do wnętrza ludzkiej psychiki. Kościołowi katolickiemu 
jawią się zaś jako zagrożenie i element praktyk okultystycznych.

Oceńcie Państwo sami, czym dla Was są mandale. 

The presented works are mandalas. The Sanskrit term ‘manda-
la’ means the center and the things around. It is a circle of life,  
a sign of life and death, creation and destruction, eternal tran-
sience and renewal, beginning and ending. It is a symbol of the or-
der of nature, of harmonious coexistence of the energy of female  
and male elements in our double nature.

Mandalas were introduced to the Western world by Carl Gustaw Jung, 
who understood them as matrices of the full and perfect self, prima-
ry images of the conscious and the unconscious. Psychoanalysis sees 
mandalas as a gateway to the human psyche. The Catholic Church per-
ceives them as a threat and an element of occult practices.

Decide yourself what mandalas mean for you. 

pierścionki, wisiory – srebro, szkło, żywica, folia polimerowa
rings, pendants – silver, glass, resin, transparent film

Ewa Nowacka – Piechowiak
www.facebook.com/jewellerytoenjoy
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Uwięziony 
The Imprisoned 

naszyjnik, brosza – srebro, bursztyn, sznur
neckalce, brooch – silver, amber, string

Mariusz Pajączkowski
www.galeriaotwarta.pl/

 Julia Wolny
www.plastyk.katowice.pl

Mój świat  
My World

zausznice i pierścionek – srebro, kryształ górski
earrings, ring – silver, rock crystal
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Homofobia  
Homophobia

spinki do mankietów – srebro, masa perłowa
cufflinks – silver, nacre

Wojciech Rygało
www.woytek.pl

Marek Korytowski
www.wilkom.pl

Światowa blokada Covid-19 
Worldwide Lockdown Covid-19

wisiory – mosiądz
pendants – brass
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Przywiązanie  
Tethered 

Współczesne społeczeństwa przywiązują nadmierną wagę do tech-
nologii, w wielu domach znajdują się dziesiątki urządzeń, które mają 
„ułatwić” życie. Technologia zaczyna przejmować kontrolę nad czło-
wiekiem – obrazuje to mój naszyjnik w formie samozaciskowej psiej 
smyczy. 

Modern societies attach excessive importance to technology. In many 
homes there are dozens of devices that are supposed to make life easier. 
Technology is beginning to take control over people—this is illustrated 
by my necklace in the form of a self-locking dog leash. 

naszyjnik – srebro, płytka drukowana
necklace – silver, printed circuit board

 Anna Żyła
anna.gabriela.zyla@gmail.com
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bliźniacze

twins

czubata

heaped

dyskretna

discreet

nieufna

distrustful

ostatniego argumentu w sporze 
o noszenie krzyżyka

the final argument in the dispute 
over the wearing of the cross

jelcynówka

spoon of Yeltsin

Łyżeczki z XX wieku 
20th-Century Spoons  

zastawa stołowa – srebro, mosiądz, stal, szkło
silverware – silver, brass, steel, glass 

Mariusz Pajączkowski
www.facebook.com/zlotnictwoinfo
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po rozwodzie

divorced

płaska

flat

dla kawo-palacza

for the coffee-smoker

 

z przegięciem na lewo

spoon with a leftist inclination

ulotna

ephemeral

   barowa kat. IV

   4th category eatery spoon

po przejściach

spoon with a past

Łyżeczki z XX wieku  
20th-Century Spoons 

Dopasuj w XXI wieku:

1 łyżeczka racji ostatecznej

3 łyżeczki społeczno-polityczne

3 łyżeczki rodzinne

3 łyżeczki gastronomiczne

3 łyżeczki psychologiczne 

Match in the 21st century:

1 teaspoons of ratio ultima

3 socio-political teaspoons

3 family teaspoons

3 gastronomic teaspoons

3 psychological teaspoons 

 

zastawa stołowa – srebro, kamienie ozdobne, papieros
silverware – silver, decorative stones, cigarette

 Mariusz Pajączkowski
www.facebook.com/krzemienpasiastyinfo
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Piktogram „Plecak” 
Pictogram “Backpack” 

Pod koniec lat 70 Marek Nowaczyk – historyk sztuki, artysta, kurator  
i założyciel Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych – zapo-
czątkował promocję biżuterii autorskiej w legnickiej Galerii Sztuki. 
Podróżując z plecakiem pociągami, autostopem, odwiedzał projektan-
tów biżuterii, aby przywieźć prace na I Ogólnopolski Przegląd Form 
Złotniczych.

Lucyna i Marek Nieniewscy wspominają, że spacerując z dziećmi 
po krakowskim osiedlu, natknęli się kilka lat później na Marka, który 
poprosił ich o prace na kolejny Przegląd, po czym spakował ekspo-
naty znów do... plecaka i pojechał dalej. Tym sposobem mieliśmy 
okazje poznać unikatowe dzieła polskich artystów złotników, które  
w niepozornym „złotniczym” plecaku trafiały do Legnicy. Praca Plecak 
to symbol 40 lat wystaw sztuki złotniczej w Legnicy, rozpoczętych  
I Ogólnopolskim Przeglądem Form Złotniczych i po kilkunastu latach 
przekształconych w Legnicki Festiwal SREBRO.

W plecaku znajduje się 28 srebrnych granulek, które z kolei symbo-
lizują 28 lat edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej, 
głównej wystawy Festiwalu SREBRO 

At the end of the 1970s, Marek Nowaczyk—art historian, artist, curator 
and a founder of the Goldsmithing Artists’ Association—initiated the 
promotion of artistic jewelry at the Art Gallery in Legnica. He went from 
one artist goldsmith to another, travelling by train or hitchhiking, with  
a backpack, to collect works for the 1st All-Polish Survey of Gold-
smithing and Jewellery.

Lucyna and Marek Nieniewski mention that one day, a few years later, 
when they were taking a walk with their children in one of Krakow 
districts, they came across Marek, who asked them for some works for 
another Survey, then packed the pieces into his backpack and went to 
meet another artist. Unique works of Polish artists goldsmiths travelled  
to Legnica in an inconspicuous backpack, and that gave us an oppor-
tunity to see them. The work Backpack is a symbol of 40 years of 
exhibitions of goldsmithery in Legnica, initiated with the 1st All-Polish 
Survey of Goldsmithing and Jewellery, and after many years transfor-
med into the Legnica SILVER Festival. The backpack contains 28 silver 
granules, which in turn symbolize 28 years of the International Jewelle-
ry Competition in Legnica, the main event of the Silver Festival. 

wisior – srebro
pendant – silver

Agnieszka Jankowiak & Tomasz Falkiewicz
www.gustajewellery.com
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Z dziennika podróży
Dziś w całym kraju zachmurzenie całkowite. Najsilniejszych opadów spodziewamy się na północy kraju, 
gdzie oddziaływać będzie efekt morza spowodowany spływem chłodniejszego powietrza znad cieplejszych 
wód Morza Bałtyckiego. Tam też wystąpią bardzo silne opady śniegu, zawieje i zamiecie, temperatura spadnie  
do -20° C, co spowodowane będzie wspomaganiem orograficznym i północnym przepływem mas powietrza.  

To prognoza z 14 stycznia 2021 r., a następnego dnia planowaliśmy wyjazd na demontaż wystawy do Zielonej 
Góry. Ponad 500 km w śnieżycy i mrozie, nieciekawie zapowiadała się podróż.

15 stycznia wyjeżdżamy z Warszawy. Słońce, ciepło, niebo bez chmur, wietrzyk, nie wiatr. Czy to zaskakujące?

Nie!!!

Montowaliśmy i demontowaliśmy wystawy projektu Moim zdaniem... w rozmaitych miejscach w Polsce, ponad 
czterdzieści podróży samochodem z Warszawy i do Warszawy powrotów, i zawsze, kiedy jechaliśmy razem, 
Mariusz i Marek, pogoda była super, słoneczna, ciepła, bezwietrzna. Teoria prawdopodobieństwa poniosła 
klęskę, bo przy tylu podróżach trafienie na deszcze czy śnieżyce powinno być oczywiste. Może jakieś nieznane 
siły, jakiś Demiurg, miał nad nami pieczę?

Dwadzieścia wystaw za nami, czyli czterdzieści montaży i demontaży i przynajmniej czterdzieści anegdot 
można by przy tej okazji przytoczyć. Ot, chociażby magiczne układy baryczne. Spróbujemy o kilku wydarze-
niach z tych czterech lat napisać.

From the Travel Diary
Today heavy overcast all over Poland. The heaviest rain expected in the north of the country, with the sea effect 
resulting from the inflow of cooler air from the warmer area of the Baltic Sea. Also in the north, there will be very 
heavy snowfall, blizzards and snowstorms, temperatures will drop to -20° C due to the orographic lifting and  
the flow of air masses from the north.  

This is the forecast from 14 January 2021, and the next day we were planning a trip to Zielona Góra to dismantle 
the exhibition. More than 500 km in a snowstorm and freezing cold: the trip did not promise well.

On 15 January we left Warsaw. It was warm, with sunshine, the sky without clouds and no wind, only a breeze. 
Is that surprising?

No!!!

We mounted and dismantled the exhibitions within the framework of the project In My Opinion... in various 
places in Poland, we made more than forty car trips from Warsaw and back, and every time we went together 
(Mariusz and Marek), the weather was perfect, sunny, warm, without wind. The theory of probability failed be-
cause with so many trips, it would be only natural to expect rain or snowstorms. Maybe some unknown force, 
some Demiurge, was watching over us?

Twenty exhibitions, it makes forty installations and dismantlings, and at least forty anecdotes which we could tell. 
For example, the magical pressure systems. Let us try to tell you some of stories from these four years.
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Spotkanie
Każdy projekt ma swój początek. Nie wtedy, gdy powstaje jako pomysł, lecz w momencie, gdy zapada decyzja: 
zrobimy to. Mariusz Pajączkowski i Andrzej Sadowski mieli już za sobą doświadczenie wspólnych działań pod-
czas targów Jubinale w poprzednich latach. Goście targów mogli zobaczyć dwie wystawy poświęcone promocji 
endemicznego minerału ziemi sandomierskiej, krzemienia pasiastego, a będące wynikiem dwóch Festiwali 
Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu. To były udane prezentacje. Andrzej sugerował, aby taka współpraca była 
kontynuowana.

30 września w Warszawie Mariusz spotkał Andrzeja Pacaka i zaproponował mu udział w organizacji wystawy, 
która odwiedzi również Londyn. Andrzej zgodził się natychmiast. A kilkanaście minut później Mariusz spotkał 
Marka Nowaczyka. I poszli na papierosa…

1 października już wiedzieliśmy. Realizujemy projekt Moim zdaniem… Wystawa biżuterii z komunikatem.

Meeting
Every project has its beginning. Not when it is conceived as an idea but when the decision is made to go on 
with it. Mariusz Pajączkowski and Andrzej Sadowski already had the experience of working together during  
the Jubinale Fair in previous years. During the fairs there were two exhibitions devoted to the promotion of striped 
flint, endemic mineral of the Sandomierz region, which were a result of two Sandomierz Striped Flint Festivals. 
These shows were a success. Andrzej suggested to continue the cooperation.

On 30 September, in Warsaw, Mariusz suggested to Andrzej Pacak that he should join the team and the resulting 
exhibition should also visit London. Andrzej consented immediately. Only a few minutes later Mariusz met Ma-
rek Nowaczyk. And they went for a smoke.

On 1 October we already knew that we were going to launch the project In My Opinion... Jewellery with  
a Message.
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Dlaczego się udało?
Często zadawano nam pytanie: jak to zrobiliście? Z czasem zorientowaliśmy się, na czym polegała nasza sku-
teczność działań. Po prostu projekt organizowała grupa czterech zapaleńców, a nie instytucja. Podejmowanie 
decyzji trwało minuty. Wspólny cel był jasny i każdy dokładał tyle pracy, ile mógł, według kompetencji. Każdy 
problem rozwiązywaliśmy natychmiast, czyli – nie było problemów. Mieliśmy również dużo szczęścia. Kto wie, 
czy gdyby była nas trójka albo piątka, projekt nie zakończyłby się znacznie wcześniej?

Na pewno nie udałoby się projektu zrealizować, gdyby nie nasi Przyjaciele. Jakże często doświadczaliśmy  
od nich życzliwej pomocy. Także finansowej. Osoby, galerie, muzea, organizatorzy targów, doceniając wartość 
oraz innowacyjność projektu, wspierali nas naprawdę wszechstronnie.

Why Did It Work?
We were often asked: how did you do it? Over time, we realised why we had been so efficient. The answer is sim-
ple: the project was organised by a group of four enthusiasts, not by an institution. Decision-making took minutes. 
The common goal was clear and we all did as much as we could according to our competences. We solved every 
problem immediately, so – there were no problems. We were also very lucky. Who knows, perhaps the project 
would have ended much earlier if there had been only three of us, or as many as five?

Certainly, the project would not have succeeded if it had not been for our Friends. They so often offered their 
kind help. Also financial. People, galleries, museums and organisers of fairs appreciated the value and the novelty  
of the project and supported us really all around.
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Autorzy
Najważniejsi w realizacji projektu Moim zdaniem... byli oczywiście jego uczestnicy. Ich zgoda na dość niety-
powe warunki uczestnictwa i zaufanie do organizatorów, że zrobią wszystko, aby kolejne wystawy odbywały się 
we właściwej formie, że prace będą bezpieczne, właściwie transportowane i konserwowane, były warunkiem 
sukcesu projektu. Przez ponad cztery lata cieszyliśmy się mandatem zaufania nie tylko autorów, ale też instytucji 
pokazujących projekt.

W pierwszej wystawie uczestniczyło 40 autorów, w ostatniej już ponad 130. Dziękujemy!

Artists
The most important for the project In My Opinion... were, of course, its participants. Their agreement to the 
rather unusual conditions of participation, their trust in the organisers that they will do everything to ensure that 
subsequent exhibitions take place in the right form, that the works are safe, properly transported and preserved, 
were a condition for the success of the project. For over four years we have enjoyed a mandate of trust not only 
from the artists but also from the institutions hosting the project.

In the first exhibition, there were 40 artists, whereas in the last one more than 130. Thank you!
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Pierwsza wystawa
Pierwszy pokaz projektu, na targach Jubinale w Krakowie, był w naszych zamiarach kolejnym zaproszeniem do 
udziału w wystawach.

Chcieliśmy też unaocznić, jak wyobrażamy sobie sposób podjęcia złotniczej dyskusji między autorami a publicz-
nością. Prosiliśmy zwiedzających, aby – gdy praca wzbudzi ich emocje – przykleili na szybie gabloty zieloną 
(emocje pozytywne) lub czerwoną (emocje negatywne) kropkę. Okazało się, że ten kropkowy pomysł sprawdził 
się, kropek było sporo, a z punktu widzenia organizatorów była to bardzo ważna informacja o tym, które prace 
niosły w sobie komunikat czytelny dla publiczności.

The First Exhibition
The first show of the project, at the Jubinale fair in Krakow, was in our intention also an invitation to the partici-
pation in subsequent exhibitions within the framework of the project.

We also wanted to present how we imagine an artistic discussion between the artists and the audience. We asked 
visitors to stick a green dot (positive emotions) or a red dot (negative emotions) on the glass of a showcase if the 
work inside aroused their emotions. It turned out that this dot idea had worked. There were a lot of dots, and from 
the point of view of the organisers, they were very important as they provided information which works carried 
a message clear to the audience.
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Gablotki
Pierwszy pokaz miał się odbyć w typowej zabudowie targowej, która, wiadomo, nie jest tania i jest dość sza-
blonowa. Mariusz i Marek poprosili Andrzeja, szefa targów, aby kwotę zaplanowaną na zabudowę przeznaczył 
na wykonanie gablotek, które będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie. Powstało pierwszych osiem gablot 
zaprojektowanych tak, żeby mieściły się w Fordzie Mariusza, łatwych do montażu i demontażu. A nogi gablot, 
wyjątkowo wysokie jak na standardy wystawowe, były dodatkowym elementem zwracającym uwagę na nasze 
wystawy, bo – co to takiego? Co tam pokazują?

Był to bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu mogliśmy pokazywać naszą wystawę w miejscach, gdzie gablot nie 
było, albo było ich za mało... bo ilość prac szybko rosła.

Display Cases
The first show was to take place in a typical trade fair structures, which, as we all know, are quite standard, though  
not cheap. Mariusz and Marek asked Andrzej, the head of the trade fair, to allocate the money earmarked for 
them to the making of display cases that could be used over and over again. The first eight display cases were 
designed (and built) in such a way as to fit into Mariusz’s Ford and to be easy to assemble and disassemble.  
Moreover, their legs, exceptionally high by exhibition standards, were an additional element drawing attention  
to our exhibitions, because—Hey, what is there?

Having our own display cases was a very good idea because we could show our exhibition in places where there 
were no display cases or not enough of them— And the number of works grew quickly.
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Katalog
Naszym założeniem było, żeby wszystkie wystawy projektu Moim zdaniem... były dokumentowane nie tylko  
w przestrzeni wirtualnej, ale też, od pierwszej wystawy, w wersji drukowanej. Katalog dokumentujący tę wystawę 
liczył 72 strony z okładką, w formacie A4 (znów przekornie – w poziomie). Postanowiliśmy przygotować nakład 
aż 2000 sztuk. Wykonania zdjęć i przygotowania do druku podjęli się (oczywiście bezpłatnie) Andrzej i Piotr 
Sadowski (PB Group).

Ale skąd wziąć pieniądze na druk? A potrzebowaliśmy niemal 10000 złotych (netto). I tu zdarzyła się sytuacja, 
która chyba nas, organizatorów, zobowiązała naprawdę mocno. W ciągu czterech godzin rozmów telefonicz-
nych i pracy dwóch laptopów, mogliśmy, niedowierzająco jeszcze trochę, powiedzieć: mamy to!

Zgodnie z założeniem udało nam się też wydrukować foldery uzupełniające katalog i dokumentujące kolejne 
wystawy. Tych folderów powstało aż dziewięć, dzięki hojności muzeów, galerii i sponsorów.

Catalogue
It was our intention that all exhibitions of the project In My Opinion... were documented not only in virtual space 
but also, from the first exhibition onwards, in a printed version. The catalogue documenting this exhibition in 
the A4 format (again, contrarily, horizontal orientation), had 72 pages, including the cover. We decided to make  
a large print run: 2000 copies. Andrzej and Piotr Sadowski (PB Group) took it on themselves to make documentary  
photos of works and prepare graphic files for printing (all, naturally, gratuitously).

But where could we find the money for printing? We needed almost 10000 zlotys (net). What happened now 
made us, the organizers, really grateful. After four hours of phone calls and working on two laptops, we could 
not believe the result: we had it!

As planned, we managed to bring out also booklets supplementing the catalogue and documenting subsequent 
exhibitions. Thanks to the generosity of museums, galleries and sponsors, there were nine of these booklets.
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Przekora
Od lat przyzwyczailiśmy się do pewnego schematu przygotowywania wystaw. Kolejność działań organizatorów 
jest bardzo podobna i składa się z ogłoszenia tematu oraz regulaminu, w którym jest uwzględniony termin 
nadsyłania prac, następnie kwalifikacja obiektów do wystawy (nie zawsze), wykonanie zdjęć i przygotowanie 
katalogu (nie zawsze), wernisaż i ewentualne powtórzenia w innych miejscach.

Moim zdaniem... złamało ten zwyczaj. Pierwsza wystawa, udokumentowana katalogiem, była w założeniu 
zaproszeniem do dalszych zdarzeń, by artyści, przez cały czas trwania projektu, czyli przez prawie cztery lata, 
mogli nadsyłać „swoje zdania”. Mogli je dołączyć w każdym momencie.

Organizatorzy nie kwalifikowali prac uznając, że sam autor, podpisując się imieniem i nazwiskiem, bierze odpo-
wiedzialność za swoją realizację. Czytelność komunikatu weryfikowali zwiedzający przyklejeniem kropek.

Temat pracy/rozmowy, również nie został ustalony, pozostawiliśmy to uczestnikom. Okazało się w trakcie 
trwania projektu, że samoistnie powstawały cykle tematyczne. Projekt nie został „zawekowany”, rozwijał się,  
a każdy z etapów był dokumentowany kolejnym folderem – uzupełnieniem katalogu z pierwszej wystawy. Tych 
folderów powstało aż dziewięć i wraz z katalogiem stanowią dokumentację wykorzystaną do przygotowania 
niniejszego wydawnictwa.

In the Spirit of Contrariness
For years we have been accustomed to a certain pattern of exhibition-making. The sequence of activities is very 
similar and consists of the announcement of the theme and regulations (with the deadline for the submission of 
pieces), then the qualification of objects for the exhibition (not always), taking photographs and the work on the 
catalogue (not always), the opening of the exhibition and sometimes moving it to other places.

In My Opinion... has broken this custom. The first exhibition, documented by a catalogue, was intended as an 
invitation to further events, so that the artists, throughout the duration of the project, i.e. for almost four years, 
could send in “their opinions”. They could add them at any time.

The organisers did not qualify the works, considering that the artists themselves, by signing their names, take re-
sponsibility for their work. The legibility of the message was verified by visitors who stuck dots next to the pieces.

The topic of the work/conversation was not fixed either; we left it to the participants. During the project, it turned 
out that thematic cycles were created spontaneously. The project was not “bottled”, it developed, and each stage 
was documented by a booklet which supplemented the first catalogue. There are nine of these booklets and to-
gether with the initial catalogue, they are the base on which this book was made.
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Regulamin
Prawdę mówiąc, jesteśmy z niego dumni. Udało się, od dnia jego opublikowania, nie dokonać nawet naj-
mniejszej poprawki. Również, poza dwoma przypadkami, od strony uczestników wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie.

A te dwa przypadki? Cóż, jedna z uczestniczek wycofała swoją pracę w trakcie trwania drugiej wystawy, więc 
zgodnie z regulaminem zdjęcia tej pracy nie publikujemy. Oraz jeden z uczestników, choć dołączył do wystaw 
dwie bardzo interesujące prace, zrezygnował z uczestniczenia w projekcie oraz wycofał zgodę na publikację 
zdjęć jego prac. Cóż, uznaliśmy, że „każdy z nas jest inny” i uszanowaliśmy jego decyzję.

Rules and Regulations
We must admit, we are proud of them. They have not been amended since the day they were announced. Also, 
apart from two cases, the cooperation with the artists went off without a hitch.

And these two cases? Well, one of the participants withdrew her work during the second exhibition, so in accor-
dance with the rules, the photo of this work is not published. And another participant, although he added two very 
interesting works to the exhibitions, resigned from the project and withdrew his permission to publish photos of 
his work. Well, we reflected that “each of us is different” and we respected his decision.
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Ognisty wernisaż
Niektóre ze spotkań emanowały wyjątkową energią. Tak było latem 2019 r. w Sandomierzu. Krótkie przemowy 
na otwarcie i spotkania przy gablotach. Było polemicznie i dynamicznie (to standard podczas kolejnych poka-
zów projektu), ale prawdziwie dynamicznie było chwilę później, gdy spotkaliśmy się pod murami sandomier-
skiego zamku.

Nasz gospodarz, dyrektor Dominik Kacper Płaza, z ekipą pracowników muzeum przygotował ognisko. Z wido-
kiem na winnice dominikanów i na meandry Wisły, w promieniach zachodzącego słońca zagrały gitary, zawtó-
rował śpiew i rozległy się dźwięki charakterystyczne dla biesiad z dawnych wieków. A gdy zapadły ciemności, 
ogniste nastroje sięgnęły zenitu.

Tu niech zdjęcia opowiedzą więcej.

A Fiery Opening
Some of the meetings emanated a unique energy. Such was the case in the summer of 2019 in Sandomierz. First 
short opening speeches and meetings at the display cases—the latter ones polemical and dynamic (it was the 
norm during the shows of the project), but real dynamics started a moment later, when we met under the walls 
of the Sandomierz castle.

Our host, Director Dominik Kacper Płaza together with the museum team made a bonfire. In the scenery of the 
Dominican vineyards and the meanders of the Vistula River, in the rays of the setting sun, guitars played, there 
was singing, and the sounds of old, historical feasts seemed to be in the air. And when darkness fell, the fiery 
mood reached its zenith.

But the photos will tell you more.

- 204 -



The Shortest Stay in London
The London exhibition at the Magan Gallery had a rather unexpected ending. Once it was over and the works had 
been packed, an international courier service was chosen and the payment was duly made. The delivery of the 
parcel to Poland should have gone smoothly. And then something went wrong. Time passes. One day, another 
day, a week—and the courier does not show up. Apparently there is no one to collect the parcel, and the date 
when the works should go to Beijing is approaching. The check-in is to take place in Poland, the space for the 
exhibition in Beijing is ready. Time is pressing.

The decision is made to go to London and to collect the works in person. At 6 a.m. Mariusz boards a plane in 
Modlin, near Warsaw. Then London airport, train to the centre, metro to the Magan Gallery, coffee, big suitcase 
in hand, metro, train, airport, plane. To carry the works as baggage in a cargo hold is very unsafe, moreover the 
risk of the suitcase being intercepted by the airport security is not small (after all, the X-ray can show such shapes 
that the airport in Stansted has never recorded). But—at midnight, Mariusz is home again.

Everything went well, the works flew to Beijing in time with all the documents complete.

Later, we asked right and left: Has anyone been to London for a shorter time?

Najkrótszy pobyt w Londynie
Londyńska wystawa w Magan Gallery miała dosyć nieoczekiwany finał. Po jej zakończeniu i zapakowaniu prac 
została zamówiona i opłacona firma kurierska, która tę międzynarodową przesyłkę miała sprawnie dostarczyć 
do Polski. I tu coś się zacięło. Minął dzień, drugi, minął tydzień, kurier się nie pojawia – nie ma, podobno, kto 
dostarczyć przesyłki do centrali, a zbliża się termin zabrania prac do Pekinu. W Polsce ma się odbyć odprawa, 
miejsce na wystawę projektu w Pekinie przygotowane. Czas goni.

Podejmujemy decyzję o osobistym odbiorze prac z Londynu. O godzinie 6 rano Mariusz wsiada do samolotu 
w podwarszawskim Modlinie. Potem lotnisko w Londynie, pociąg do centrum, metro do Magan Gallery, kawa, 
wielka walizka w garść, metro, pociąg, lotnisko, samolot. Ryzyko nadania walizki jako bagażu do samolotowego 
luku ogromne, możliwość, że bagaż zostanie zatrzymany przez ochronę lotniska niemała (przecież na prześwie-
tleniu mogły wyjść takie kształty, których lotnisko w Stansted jeszcze nie notowało) i... o godzinie 24 Mariusz 
znów jest w domu.

Wszystko się udało, prace do Pekinu poleciały w terminie z kompletem dokumentów.

Później nie raz pytaliśmy znajomych: Czy ktoś był krócej w Londynie?
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Milczenie
Zielona Góra. Marek i Mariusz. Przygotowujemy kolejną wystawę, układamy obiekty w gablotach. Upływa kilka 
godzin, postanawiamy chwilę odpocząć i wyjść na papierosa. Rozmawiamy o różnych sprawach, nie zawsze  
o wystawie i... nagle uświadamiamy sobie, że w muzealnej sali nie wymienialiśmy się uwagami. Zastanawiamy 
się dlaczego i dochodzimy do wniosku, że po prostu nie potrzebujemy rozmawiać o układzie prac.

Po prostu obaj wiemy bez słów, jak ułożyć prace, w jakiej kolejności, gdzie położyć podpis lub towarzyszący 
opis. Biała podkładka, czarna podkładka, kulka plasteliny, kawałek plastra, zmiana układu, przeniesienie zestawu 
prac w inne miejsce, przykrycie gablot szybami… Jest cisza. Praca przebiega naprawdę szybko.

Od pewnego czasu kolejne wystawy uzupełnialiśmy fotorelacją z poprzednich ekspozycji. Zdjęcia były zwykle 
pokazywane w antyramach na ścianach. Ta praca, w zależności od wielkości antyram, zawsze musiała być 
wykonana od początku. Mariusz układał zdjęcia, w wolnej chwili Marek podchodził i korygował ich kolejność. 
Po jakimś czasie Mariusz zamienił miejscami jeszcze dwa lub trzy. I robota gotowa. I ani słowa…

Niech ta krótka anegdota odpowie tym, którzy pytali: Czy na przygotowanie tak dużej wystawy, z montażem 
gablot, w zmieniających się przestrzeniach, naprawdę dwóm osobom wystarczą dwa dni?

Tak, wystarczą.

Silence
Zielona Góra. Marek and Mariusz. We are mounting an exhibition, arranging the objects in the showcases. After 
a few hours we decide to rest for a while and go out for a cigarette. We are talking about various things, not al-
ways about the exhibition and— suddenly we realise that we did not exchange any comments in the exhibition 
space. We are wondering why, and the conclusion is that we simply do not need to talk about the arrangement 
of the works.

We both know how to arrange the works, in what order, where to put the caption or the accompanying de-
scription. A white pad, a black pad, a ball of plasticine, a piece of adhesive tape, moving a set of works to another 
place, in a different contest, covering the display cases with glass panes... All that in silence. The work goes really 
fast.

For some time now we have been supplementing successive exhibitions with a photographic documentation from 
previous shows. The photos were usually in anti-frames on the walls. This work, depending on the size of the 
anti-frames, always had to be done from scratch. Mariusz would arrange the pictures and at some point Marek 
would come and rearrange them. Then Mariusz would swap two or three more photos. And that was the end of 
the job. And not a word would pass...

Let this short anecdote answer the people who asked: Is two days really enough for two people to mount such  
a large exhibition (when the work involves also the assembly of showcases), each time in a new space?

Yes, it is.
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Beijing
The confrontation of some of the pieces (we could show only some of them) with the aesthetics and tradition of 
Chinese jewellery was very interesting. Our exhibition was visited by quite a few groups of students with their 
professors, numerous graduates of Chinese art colleges who were showing their own works in the same space, 
and viewers from all over the world. The flyer made especially for the occasion turned out to be very useful. 
And even more so was the WeeChat app, a powerful, though specific and typically Chinese version of software  
packages resembling Google. One option that was worth using was the acoustic Chinese-Polish translator.

We encouraged Chinese artists to participate in our project. However, the fact that we took no financial responsi-
bility for the entered jewellery and that we could not insure the exhibitions meant that no one ultimately decided 
to send their work. And, to be honest, it is hardly surprising, as Chinese artists work in extremely expensive metals 
and stones. One of these artists (by the way: getting commissions from the highest authorities), came to the point 
of considering the use of silver instead of platinum, but he could not imagine where he could buy silver in such 
a small quantity.

Which works attracted the greatest attention of the Beijing public? Well, those that alluded to maternity and those 
in which almost no metals were used. The technical skills of the Chinese students were amazing, but, for exam-
ple, the European idea of making jewellery from recycled material was an eyes- and mouths-opener. Sometimes, 
once the professor had left, the students would come back and tell how much he didn’t like what he saw in the 
exhibition, and how much it moved them, young and open-minded. It was really nice.

Pekin
Konfrontacja części prac (mogliśmy zaprezentować ich ograniczoną ilość) z estetyką i tradycją biżuterii chiń-
skiej wypadła niezwykle ciekawie. Naszą ekspozycję odwiedziło sporo grup studentów ze swoimi profesorami, 
liczni absolwenci chińskich uczelni artystycznych, którzy na tej samej hali pokazywali swoje realizacje, goście 
z całego świata. Bardzo przydała się ulotka, którą specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy. A jeszcze bardziej 
aplikacja WeeChat, która jest mocno rozbudowaną, aczkolwiek specyficzną i typowo chińską odmianą pakie-
tów programów podobnych do Google. Jedną z możliwości wartych wykorzystania był akustyczny translator 
chińsko-polski.

Zapraszaliśmy chińskich twórców do uczestnictwa w projekcie. Jednak fakt, że nie braliśmy odpowiedzialności 
finansowej za nadesłaną biżuterię oraz brak ubezpieczenia wystawy, spowodował, że nikt ostatecznie się nie 
zdecydował na przekazanie prac. I, prawdę mówiąc, trudno się dziwić, gdyż chińscy artyści pracują w wyjąt-
kowo drogich metalach i kamieniach. Jeden z nich (na marginesie: realizujący zamówienia dla najwyższych 
władz), myśląc o zrobieniu pracy nie z platyny, lecz ze srebra, zastanawiał się, gdzie w ogóle można srebro  
w tak niewielkich ilościach kupić...

Które z prac najbardziej zwracały uwagę pekińskiej publiczności? Otóż te, które nawiązywały do macierzyństwa 
oraz te, w których prawie nie zastosowano metali. Techniczne opanowanie warsztatu przez chińskich studentów 
jest niesamowite, ale np. „recyklingowa” idea biżuterii z Europy otwierała im oczy i usta. Czasami, gdy profe-
sor już się oddalił, studenci wracali i opowiadali, jak bardzo wykładowcom nie podobało się to, co widzieli  
w gablotach, a jak bardzo poruszało to ich, młodych i otwartych na świat. To było naprawdę miłe.
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Kropeczki
Idea nawiązania kontaktu z publicznością od początku była jednym z priorytetów projektu. Bardzo szybko oka-
zało się, że czerwone i zielone kropeczki, przyklejane na szybach gablot, bardzo angażowały zwiedzających. 
Prosiliśmy, aby goście podzielili się z nami czymś wyjątkowo własnym i cennym, aby przekazali autorom choć 
trochę swoich emocji wyrażonych w symbolicznym geście. I częściowo nam się to udało. Przyklejenie lub nie 
tej małej kropeczki, wybór jej koloru, prowokowało do wymiany zdań. Bywało, że bardzo zdecydowanych. 
Zwiedzanie wystawy razem z publicznością (incognito) okazywało się naprawdę ciekawym przeżyciem.

Częściowo jednak pomysł z kropeczkami okazał się nieudany. Zwiedzający dosyć często poddawali się poku-
sie oceny prac według kategorii podoba się/nie podoba się, ładne/brzydkie itp. Pociągała ich nieskrępowana 
możliwość oceny oraz możliwość zanegowania wyborów poprzedników. Czasami, po zakończeniu wystawy, 
odkrywaliśmy, że niektóre kropeczki były zaklejane kropkami odmiennych kolorów, a najbardziej kontrower-
syjne prace były kropkami niemal całkiem zasłonięte.

Cóż, to tak jak w życiu, często mamy odmienne zdania. I chcemy zamazać zdania adwersarzy.

Dots
The idea of connecting with the public was one of the project’s priorities from the start. Very quickly it became 
apparent that red and green dots, pasted onto the glass of the display cases, were very attractive for viewers. We 
asked the visitors to share something that was very private and valuable. We wanted them to convey to the artists 
at least a little of their emotions expressed in a symbolic gesture. And we partly succeeded. Sticking or not sticking 
that little dot, choosing its colour, provoked an exchange of opinions. Sometimes very strong ones. Visiting the 
exhibition together with the audience (incognito) was a really interesting experience.

However, our idea was also partly unsuccessful. Visitors quite often tended to judge the works according to what 
they liked/disliked or in the categories of pretty/ugly, etc. They were attracted by the possibility of evaluating 
and tempted by the opportunity of invalidating the choices of other visitors. Sometimes, after the exhibition, we 
discovered that some dots had been covered up with dots of another colour, and the most controversial works 
were almost completely covered up by dots.

Well, it’s just like in life. We often differ in our opinions. And we want to wipe out the opinions of our opponents.
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The Energy of the Openings
The most interesting moments were the meetings at the successive project openings. We deviated (again, this was 
our contrariness) from the typical scenario: welcome/presentation/thank you. The first opening took place at the 
Jubinale fair, with many business visitors passing our stand. It was great to see so many people stop in front of the 
entrance, put on 3D glasses and reach for our catalogue. We met them again later at the display cases.

During openings, we always aimed to engage the audience in conversation with the artists. On these days, they 
were more important than the organisers. And it worked. At times, the greeting turned into a curatorial tour, there 
was the buzz of cheerful remarks, the stories of how the works were made were told. There was time to talk about 
the making of the exhibition, to share anecdotes. There was also time to go beyond the theme of the project.

A special occasion was the 40th  anniversary of the 1st All-Polish Review of Goldsmithery organised by in by 
Marek in Legnica , which was the first  collective jewellery show in Poland. The magical year 1979 marked the 
beginning of the largest and longest-running event of contemporary goldsmithing in the world. In 2019, we often 
referred to this anniversary. In Sandomierz, an equally unique prop appeared alongside the legendary backpack. 
Next to a portrait of Chopin (Marek is a fan and connoisseur of classical music), on a biggish glass receptacle there 
was a surprising symbol: 40%. Who could have known, when designing this packaging, that it would be handed 
out on the occasion of Marek’s 40th anniversary?

In the autumn of the same year, a real jubilee celebration took place in Legnica. One could write at length about 
that evening. Perhaps photographs will describe the event better than words.

Energia wernisaży
Podczas spotkań przy kolejnych odsłonach projektu było najciekawiej. Odstąpiliśmy (znowu chyba przekora) od 
typowego powitania/przedstawienia/podziękowania. Już podczas pierwszego spotkania wernisaż odbywał się 
wśród przepływających obok nas biznesowych gości targów Jubinale. Wspaniale było, że tak wiele osób zatrzy-
mywało się przed targowymi bramkami, zakładało okulary 3D, sięgało po katalog. Później znów spotykaliśmy 
się przy naszych gablotach.

Otwierając wystawy, dążyliśmy zawsze do wciągnięcia publiczności i autorów do rozmowy. To oni mieli być 
ważniejsi tego dnia niż organizatorzy. I to się udawało. Czasami powitanie wprost przeradzało się w oprowa-
dzanie kuratorskie, słychać było gwar wesołych uwag, rozbrzmiewały historie powstawania prac. Był czas, aby 
opowiedzieć o kulisach wystawy, podzielić się anegdotą. Był też czas, aby sięgnąć poza temat projektu.

Szczególną okazją była 40. rocznica zorganizowania przez Marka w Legnicy I Ogólnopolskiego Przeglądu Form 
Złotniczych -  pierwszej w Polsce zbiorowej wystawy sztuki złotniczej. Magiczny rok 1979 stał się początkiem 
największego i najdłużej trwającego święta współczesnego złotnictwa na świecie. W roku 2019 często nawiązy-
waliśmy to tego jubileuszu. W Sandomierzu, poza legendarnym plecaczkiem, pojawił się inny równie wyjątkowy 
rekwizyt. Obok grafiki z Chopinem (Marek jest fanem i znawcą muzyki poważnej) na pokaźnym szklanym 
naczyniu z zakrętką, o dziwo, ukazał się magiczny symbol: 40%. Kto mógł wiedzieć, projektując to opakowanie, 
że będzie wręczone z okazji Markowego czterdziestolecia?

Jesienią tego samego roku w Legnicy odbył się prawdziwy jubileusz. Długo by można pisać o tym wieczorze. 
Może zdjęcia opiszą to wydarzenie lepiej niż słowa.
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Czego zabrakło?
Każdy projekt pozostawia po sobie rozmowy niedokończone. Czegoś brakuje, coś się nie zdarzyło lub odwrot-
nie: zdarzyło się niespodziewanie. No to może napiszemy kilka słów o brakach.

Wśród wielości poruszanych tematów z pewnością w tej naszej dyskusji uwagę zwraca brak pewnych istot-
nych myśli i zdań. Niektóre tematy nie doczekały się odzwierciedlenia w pracy. A wydawało by się, że są dla 
nas bardzo ważne, dyskutowane, medialne lub osobiście przez nas przeżywane. Do nich z pewnością należą 
choroby nowotworowe, szeroko rozumiana przemoc domowa, reklama, relaks i wypoczynek, śmierć bliskiej 
osoby... Pewnie można by jeszcze wskazać kilka istotnych, homocentrycznych tematów. Czyli – jest jeszcze 
wiele miejsca na złotniczą dyskusję. Jest potencjał.

Zauważyliśmy również u części uczestników pewną wspólną cechę. Coś jakby strach przed wypowiedzią ostrą 
i ostateczną. Czy działo się tak dlatego, że konceptualne klimaty już tak bardzo się zadomowiły, że strach od 
nich odejść? A być może to pewien rodzaj niepokoju przed odbiorem i krytyką środowiska złotniczego? Może 
to wrodzony introwertyzm, strach przed szczerą deklaracją własnej postawy? Ktoś wskazał jako źródło takiej 
postawy fakt, że projekt Moim zdaniem... zbyt gwałtownie wtargnął do sfery współczesnego złotnictwa i warto 
dać czas, aby komunikat w biżuterii został doceniony. Najbrutalniejsza ocena była taka, że niektórzy po prostu 
nie przeczytali regulaminu i wobec tego nie zorientowali się, o co właściwie w tym projekcie chodzi. Mamy 
nadzieję, że tak nie było.

A czego było za dużo? Może hejtów, inwektyw, krytyki projektu przez osoby, które wystawy ani wydawnictw 
nawet nie obejrzały. Jakaś ich część z tego dotarła do organizatorów, należy jednak i te nieżyczliwe zdania 
uznać za sukces. Gdyby projekt był nieudany, nieciekawy lub wtórny, pewnie i złych komentarzy byłoby znacz-
nie mniej. Cóż... „każdy z nas jest inny”.

What Was Lacking?
Every project leaves some conversations unfinished. Something is missing, something hasn’t happened, or  
conversely: something has happened unexpectedly. Well, let us now mention what we feel was lacking.

Among the multitude of issues discussed, what was certainly noticeable in this discussion of ours was the absence 
of certain important thoughts and ideas. Some topics have not been reflected in the works. It would seem that they 
are very important, frequently discussed in the media and personally experienced. These topics certainly include 
cancer, domestic violence in the broadest sense, advertising, relaxation and leisure, the death of a close person 
etc. Probably we could find a few more relevant and homocentric topics. Which means that there is still plenty 
of room for an artistic discussion. There is big potential.

We also noticed a common trait in some of the participants. Something like a fear of making a sharp and definitive 
statement. Was it because the conceptual climate has already become so established that we are afraid to leave 
it? Or perhaps it’s due to the anxiety about the reception and criticism of the goldsmithing community? Or else 
it is because of innate introversion, a fear of openly declaring one’s attitude? The source of this attitude was also 
attributed to the fact that the project In My Opinion... had intruded too abruptly into the realm of contemporary 
goldsmithing and it will take time before the message in jewellery can be appreciated. The most brutal assessment 
was that some people simply had not read the regulations and therefore had not realised what the project was 
actually about. We hope this was not the case.

Well, and what was in excess? Maybe hate speech, invectives, criticism of the project by people who did not even 
see the exhibition or the publications. Some part of this reached the organisers, but these unkind opinions should 
also be looked at as a success. If the project had been a failure, uninteresting or derivative, there would probably 
have been far fewer bad comments as well. Well, “each of us is different”.
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Regulamin 

Biżuteria od pradziejów niesie wiele znaczeń. Jest ozdobą ciała i stroju, lokatą, wyrazem emocji – od pięknych 
do agresywnie destrukcyjnych, przedmiotem badanym przez archeologa i psychologa, informacją dla widza  
i historyka, obiektem tworzonym przez mistrza i ignoranta, rekwizytem artysty i kabalisty, symbolem władzy  
i żałoby, manifestem politycznym i religijnym, rzeczą piękną lub kiczem. Towarzyszy ludziom od zawsze.

Pojęcie biżuterii dziś jest szczególnie często definiowane. Biżuteria jest określana mnóstwem przymiotników. 
Jest artystyczna, konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, pradziejowa, recyklingowa, 
wirtualna, post-coś-tam, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna…

Jaka zatem jest dzisiaj, tu i teraz? Jaka jest w Polsce? Jaka w Europie? Wszelaka. Ale coraz rzadziej niesie ze sobą 
coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub 
pytanie. Dziś biżuteria dużo częściej „wygląda”, jest „designerska” lub „markowa”, przestała dawać znaki (no 
może poza dewocjonaliami). Wtapia się w sylwetkę właściciela i jego sztafaż, jest mało ważna.

Na forach społecznościowych, w prywatnych rozmowach wyrażamy swoje opinie na rozmaite tematy: spo-
łeczne, polityczne, medyczne, ekologiczne itd. Pragnąc, żeby te opinie nie były ulotne, chcemy zaprosić Was, 
artystów złotników, rzemieślników, uczniów i studentów, żebyście to swoje zdanie przekazali technikami złot-
niczymi, wyrazili je poprzez biżuterię czy obiekty złotnicze. Żebyście to, co Was cieszy czy smuci, co drażni lub 
wywołuje radość, co gnębi i gniecie wyrazili biżuterią, w czytelnym dla odbiorcy komunikacie.

Nie ograniczamy tematów, które Autorzy chcieliby poruszyć, jednak prosimy o wyłączenie z dyskusji tematów 
mających ścisły związek z religią i symboliką sakralną. Takich wypowiedzi, szczególnie w Polsce i Europie, jest 
mnóstwo. Może nawet zbyt wiele. Nie chcemy więc ułatwiać zadania uczestnikom wystawy. Nie ograniczamy 
stosowanych technik i materiałów, ale ponieważ chcemy stworzyć wystawę złotniczą, prosimy o nadsyłanie 
prac, które mają cechy wynikające z umiejętności wykorzystania warsztatu złotniczego.

Prosimy uczestników o nadanie pracom tytułów, może to ułatwić zrozumienie ich przez publiczność. Możliwe 
jest również dołączenie do swojej pracy zdjęcia, tekstu lub wizualizacji w dowolnym formacie (2D lub 3D), nie 
większej jednak niż 20 x 20 x 5 cm (wystawa będzie podróżować). Nadesłanie samej wizualizacji bez obiektu 
nie mieści się w formule wystawy. Ze względów technicznych wizualizacja w formie pliku wymagającego 
użycia monitora lub rzutnika nie będzie prezentowana na wystawie i w katalogu.

Pierwszy pokaz projektu Moim zdaniem… wystawa z komunikatem odbył się w Krakowie 7 czerwca i towarzy-
szył Targom Jubinale, kolejne terminy podane są na w zakładce Kalendarz wystaw.

 
WARUNKI UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE „MOIM ZDANIEM...”

1. Każdy z uczestników może przesłać jedną do trzech prac (zestaw stanowi jedną pracę), jednak organizato-
rzy zastrzegają sobie prawo do decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. O przyjęciu pracy decydują 
organizatorzy. Nie zostaną przyjęte prace, których treści są sprzeczne z prawem obowiązującym w krajach 
Unii Europejskiej, a także te, które są zbyt daleko idącym naśladownictwem, nie przedstawiają w sposób 
dostateczny związku miedzy pracą a zdaniem wyrażonym przez autora itp. Liczymy na kulturę wypowiedzi 
złotniczej.

2. Prace (na każdym etapie trwającego projektu) należy przesłać na własny koszt w opakowaniach chroniących 
je przed uszkodzeniem, możliwych do wielokrotnego wykorzystania, czytelnie oznaczonych imieniem i 
nazwiskiem Autora na adres: GALERIA OTWARTA, 27-600 Sandomierz, Rynek 2 (odbiór pracy zostanie 
potwierdzony drogą mailową). Terminy znajdują się na stronie www.moimzdaniem.info. Odsyłanie prac 
odbędzie się również na koszt Autorów.

3. Warunkiem udziału w wystawie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opisu pracy i dołączenia 
do wysłanych prac (druki można pobrać ze strony www.moimzdaniem.info.) Zgłoszenia można nadsyłać 
również pocztą elektro-niczną na adres wystawa@moimzdaniem.info.

4. Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki regulaminu i zgodne z założeniami projektu, zostaną sfo-

Regulations
Since times immemorial jewellery has carried a load of meanings. It is an ornament of the body and dress, 
investment, an expression of emotions–from beautiful to aggressively destructive ones–it is information for the 
viewer and the historian, topic of study for the archaeologist and psychologist, object created by the master and 
the amateur, prop of the artist and kabbalist, symbol of power and mourning, political and religious manifesto, an 
object of  beauty or kitsch. It has always accompanied people.

Nowadays, the notion of jewellery is particularly often defined. Jewellery is described with a lot of adjectives. It 
is artistic, conceptual, serial, historical, noble, minimalist, prehistoric, recyclable, virtual, post-something, trendy 
and passé, classic and modern, individual and commercial.

So what is it like today, here and now? What is it like in Poland? What is like in Europe? It is various. But it rarely 
conveys the quality which could be termed as a narrative understood as a clear commentary, protest, negation, 
acclaim or question. Today jewellery “looks”, is “designer” or “branded” but it no longer sends signals (well, 
maybe except for devotional articles). It merges with the owner and her/his staffage; it is of little importance.

On social network sites or in private conversations we talk on various topics: social, political, medical, ecological, 
etc. To make these opinions less transitory, we want to encourage you to perpetuate them through goldsmithing 
techniques, to express them through jewellery or objects. We want to give you a chance to make a statement on 
the issues which make you glad or sad, which delight or irritate you in a message clear for the recipient.

We are not going to narrow down the problems which the artists should address but we do request you to exclude 
from the discussion topics closely related to religion and religious symbols. There are many, perhaps too many, 
such statements, especially in today’s Poland and Europe. We do not want to make the task of participants too 
easy.

There are no restrictions as to the techniques and material used, but considering it should be a jewellery exhi-
bition, please submit works that require the use of goldsmithing techniques.

The  participants are asked to title to their pieces; it may make it easier for the audience to understand their mes-
sage. The pieces can be complemented by text or visual material in 2D or 3D format, max. size 20 x 20 x 5 cm. 
Please, note that the visualization without the object does not fit into the formula of the exhibition. For technical 
reasons, visualization in the form of a file requiring the use of a monitor or projector will not be presented at the 
exhibition or in the catalogue.

The first exhibition of the project In My Opinion… Jewellery with a Message took place in Kraków on 7-9 June 
during the Jubinale Fair. Information on upcoming exhibitions can be found in the tab Project Calendar at www.
in-my-opinion.info.

 
CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE PROJECT “IN MY OPINION…”

1. Each participant can send one to three pieces (a set counts as one piece). The organizers qualify pieces for 
the exhibition and reserve the right to decide about its final shape. The works whose content violates the law 
of the European Union, which are too derivative, without a message or whose message creates division will 
not be accepted. We expect high standards of artistic statements.

2. The address for sending the entered works, at any stage of the ongoing project, is:  GALERIA OTWARTA, 
27-600 Sandomierz, Rynek 2 (the receipt of piece will be confirmed by email). Deadlines for entering pieces 
for subsequent installments of the project can be found at the website of the project (www.moimzdaniem.
info). The pieces should be delivered, at the expense of the artist, in packaging which will protect them from 
damage. The packaging must be resuable and clearly marked with the name and surname of the artist.

3. To be considered for the exhibition, the artists are required to send a properly filled out Entry Form, Piece 
Description Form (downloadable from www.moimzdaniem.info) and an image of their item(s). Each piece 
requires a separate Entry Form, Piece Description Form and an image. They can be sent as printouts to the 
address given in clause 2 or by e-mail to the address: wystawa@moimzdaniem.info.
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tografowane na białym tle. Aby zapobiec błędom czy krytycznym uwagom Autora po publikacji zdjęcia 
obowiązkowe jest dołączenie zdjęcia prac (wykonanego choćby telefonem komórkowym) przedstawiające 
proponowany przez Autora układ prac. Prosimy o nieprzysyłanie prac „wyjętych z szuflady”. do których 
dorobiona będzie ideologia.

5. Autorzy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu fotografie wykonane na potrzeby wystawy. 
Organizatorzy wyrażają zgodę na publikowanie tych zdjęć w dowolnych mediach pod warunkiem zacho-
wania podpisu lub zamieszczenia bezpośrednio pod fotografią tekstu: ©www.pb-studio.pl, wystawa biżute-
rii „Moim zdaniem…”

  Autor jako właściciel  prac wyraża zgodę bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych  
i przedmiotowych na wykorzystanie i publikację przez Organizatora wystawy wizerunku prac nadesłanych 
przez Autora na wystawę. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwiza-
cję, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych  
i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW 
(Internet) oraz w formie drukowanej. 

6. Prace pozostaną w dyspozycji organizatorów przez co najmniej rok w związku z kolejnymi pokazami pla-
nowanymi w Polsce i za granicą. Za zgodą Autora ten termin może być przedłużony.

7. Prezentowane w kolejnych pokazach prace będą mogły zostać sprzedane przez podmiot organizujący eks-
pozycję na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym i opisie pracy. Właściciel pracy w jej 
opisie deklaruje swoją zgodę (lub jej brak) na sprzedaż i określi cenę autorską oraz formę rachunku/faktury. 
Rozliczenie odbędzie się bezpośrednio między Autorem i sprzedającym. Organizatorzy w tej części działań 
nie biorą udziału i w związku z tym nie pobierają prowizji od transakcji. W razie sprzedaży pracy jej Autor 
zobowiązuje się uzupełnić kolekcję przed ponownym zaprezentowaniem wystawy.

8. Organizatorzy podejmą maksymalne starania, aby zapewnić bezpieczne warunki transportu i ekspozycji, 
jednak ze względów finansowych nie mogą podjąć się przyjęcia odpowiedzialności materialnej za ewen-
tualne uszkodzenie lub utratę pracy. Z tego też względu uczestnictwo Autorów jest dobrowolne bezpłatne. 
Jeżeli jednak będzie możliwe ubezpieczenie prac podczas transportu lub ekspozycji, ewentualne odszkodo-
wanie za zniszczenie lub zagubienie zostanie przekazane Autorowi pracy.

9. Każda z instytucji prezentujących wystawę będzie miała prawo zaprosić kolejnych uczestników.

10. Organizatorzy, w porozumieniu z osobami przygotowującymi następne ekspozycje, zastrzegają sobie prawo 
do decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. Projekt Moim zdaniem… ma charakter dynamiczny.  
W wypadku braku możliwości ekspozycji wszystkich prac pierwszeństwo będą miały prace Autorów zapro-
szonych przez wystawiającego. Zatem może tak się zdarzyć, że z czasem pierwsze z nadesłanych prac ustą-
pią miejsca następnym obiektom. Jednak wykonanie dokumentacji fotograficznej, publikowanie wszystkich 
etapów w Internecie oraz prezentacja w katalogu zamykającym cykl Moim zdaniem… zagwarantuje ich stałą 
obecność w projekcie. W miarę możliwości organizatorzy nie będą rozdzielać prac już uczestniczących  
w cyklu wystaw od nowych, będących do nich komentarzem.

11. Każdy z Autorów będzie miał prawo do dodania kolejnej pracy przed następnym pokazem z zastrzeżeniem, 
że w dokumentacji projektu zdjęcia wszystkich prac, przyjętych do wystawy pokazywanych na kolejnych 
etapach projektu, będą trwale zachowane. Idea projektu nie przewiduje wycofania zdania, które już raz 
zostało publicznie przedstawione, umożliwia jedynie jego zmianę.

12. Każdej kolejnej odsłonie będzie towarzyszył folder lub podobne wydawnictwo uzupełniające katalog 
wydany podczas pierwszej wystawy.

 

4. All entered pieces, meeting the regulations and created in accordance with the project requirements, will be 
photographed against a white background. In order to prevent mistakes or critical remarks after the publi-
cation of the photographs in the catalogue/booklet  it is mandatory to attach a photograph of the work (e.g. 
taken with a mobile phone) presenting its proposed arrangement. Please do not send old pieces supplied 
with new ideology.

5. The photographs taken for the purposes of the exhibition will be sent to the e-mail address of the artists;  
the artists are permitted to publish them in all media forms on condition of printing the following copyright 
note: photo by ©www.pb-studio.pl, jewellery exhibition “In My Opinion…”

The artist, being the proprietor of the work, allows the Organizer indefinitely, free of charge and without any 
subjective or object restrictions to use and publish the images of the said work sent by the artist for the exhi-
bition. The consent covers: the use, preservation, processing, reproduction, archiving, public sharing, as well 
as creation, storage and use of backup copies as well as the publication of the said work via any medium, 
including electronic version in the global WWW (Internet) network and in printed form.

6. The pieces will remain at the disposal of the organizers to be available for prospective exhibitions in Poland 
and abroad for at least a year. With the consent of the artist, this deadline may be extended.

7. Depending on the choice made by the artist in the Entry Form and Piece Description Form, the entered pieces 
will (or will not) be offered for sale. By marking an appropriate box in the Piece Description Form the artist 
declares his/her consent (or lack thereof) for the sale. As far as the artist’s price and invoice are concerned, 
the  organizers  will be guided by the information contained in the Piece Description Form. The financial set-
tlement will be made directly between the artist and the seller. The organizers do not act as sales agents and 
therefore do not charge commission on the transaction. In the case of sale, the artist undertakes to recreate 
the work before the next installment of the project.

8. The organizers will endeavour to ensure safe transportation and exhibition conditions but they cannot accept 
material responsibility for the possible damage/loss of the piece. That is why the participation of the artists  
is free of charge. In the case when the transportation/exhibition is insured, any compensation for the destruc-
tion/loss will be transferred to the artist.

9.  Each institution hosting the exhibition has the right to invite new participants.

10. The organizers, in consultation with the institutions offering spaces for subsequent installments of the project, 
reserve the right to decide on the final form of the exhibition. The project will be dynamic. If there is no 
possibility to display all pieces, the pieces of the most recently invited artists will be given priority. Therefore,  
it may happen that after some time the works submitted for the first show will give way to the ones which were 
entered later. However, their constant presence in the project will be ensured by photographic documenta-
tion permanently present on the website, and also they will be included in the final catalogue published on 
the completion of the project. If new pieces entered by the already participating artist are a commentary to 
the pieces entered earlier, the they will be shown together, unless exhibition conditions make it impossible.

11. Before each installment of the project the artist will have a right to supplement his/her statements by entering 
another piece on condition that he/she will not withdraw the pieces submitted earlier; moreover, all pieces 
accepted at any stage of  the project will be permanently preserved in the form of their photographic docu-
mentation. Once the statement has been publicly presented, the project does not allow for its withdrawal;  
it can be only modified by subsequent pieces.

12. Each new installment of the project will have its own booklet or similar publication supplementing the cata-
logue released for the first show.
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ZAKOŃCZENIE

13. Czas zakończenia projektu został wstępnie przewidziany na 30 czerwca 2019 roku. Nie wykluczamy jednak 
jego przedłużenia, jeśli zainteresowanie wystawami Moim zdaniem… i chęć ich pokazania przez galerie czy 
instytucje wykroczy poza ten termin. W takim wypadku co rok kolejna odsłona projektu będzie prezento-
wana podczas czerwcowych targów Jubinale w Krakowie.

14. Decyzję o zakończeniu projektu podejmą organizatorzy. Na jego zakończenie planowane jest wydanie 
ostatniego wydawnictwa w postaci katalogu końcowego, podsumowującego cały projekt.

15. Materiały zgromadzone podczas trwania projektu zostaną zarchiwizowane oraz bezpłatnie przekazane do 
instytucji gromadzących informacje o współ-czesnej sztuce złotniczej.

 
FINANSE

16. Udział Autorów w projekcie jest bezpłatny.

17. Nadesłanie prac oraz ich odesłanie będzie odbywać się na koszt Autorów paczką pocztową wartościową lub 
pocztą kurierską ubezpieczoną zgodną z ceną autorską pracy.

18. W katalogach/folderach będą umieszczane reklamy sponsorów, dzięki którym zostanie sfinansowany jego 
skład i druk. Możliwe jest również odpłatne umieszczenie w tych. wydawnictwach reklamy uczestnika  
projektu. Zapraszamy ponadto do odpłatnego zamieszczenia swoich reklam na stronie internetowej  
www.moimzdaniem.info. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Andrzejem Sadowskim pod adre-
sem mailowym andrzej@pb-group.eu.

19. Koszty wystawy (zwrot wydatków na podróż i noclegi, druk folderu i plakatu) pokrywają Instytucje przyj-
mującą wystawę, zdjęcia, przygotowanie składu i udostępnienie wystawy pokrywają Organizatorzy.  
W wypadku pozyskania sponsora koszty druku folderu i plakatów nie obciążą wystawiającego.

20. Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje oraz osoby prywatne do wsparcia finansowego projektu. W tej 
sprawie prosimy o kontakt z Andrzejem Sadowskim pod adresem mailowym andrzej@pb-group.eu.

 
PROMOCJA

21. Dla celów promocji projektu została stworzona strona internetowa pod nazwą www.moimzdaniem.info 
(wersja angielska - www.in-my-opinion.info) oraz został założony fanpage na portalu społecznościowym 
Facebook: https://www.facebook.com/wystawamoimzdaniem/ .

22. Wystawie będzie towarzyszył katalog otwierający projekt, foldery lub inne wydawnictwa dokumentujące 
kolejne etapy projektu oraz katalog końcowy.

23. Kolejnym odsłonom projektu będzie towarzyszył folder z nowo zgłoszonymi pracami oraz plakaty zaprojek-
towane i wydane przez organizatorów w po-rozumieniu z wystawiającym.

24. We wszelkich nieprzewidzianych w regulaminie sprawach proszę zwracać się do Galerii Otwartej w 
Sandomierzu. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem wystawa@moimzdaniem.info lub lub telefoniczny 
(Mariusz Pajączkowski, +48 501-291-195). W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Markiem 
Nowaczykiem pod adresem e-mail mareknowaczyk1@gmail.com lub telefonicznie – 502-688-008.

Organizatorzy:

Marek Nowaczyk 
Andrzej Pacak 
Mariusz Pajączkowski 
Andrzej Sadowski

TERMINATION

13. Until the termination of the project, every year in June there will be an exhibition during the Jubinale Fair  
in Kraków.

14 The decision to terminate the project will be taken by the organizers. At its completion the organizers are 
planning the publication of the final catalogue including the documentation of all the pieces presented at  
the intermediate stages of the project.

15. Material accumulated in connection with the project will be filed and donated to institutions collecting infor-
mation about contemporary art goldsmithing.

 
FINANCES

16. The participation in the project is free of charge.

17. The costs of sending the pieces for the exhibition and returning them will be covered by the artist. The pieces 
will be sent as a registered parcel  mail with declared value or courier parcel insured to the value of the artist’s 
price of the piece.

18. To finance the  cost of the catalogue, it will include sponsors’ advertisements. The participants of the project 
are also welcome to buy advertising space in the catalogue. Upon the payment of a fee, it is also possible to 
place your advertisement at the website of the project: www.moimzdaniem.info.

19. The costs of exhibitions (reimbursement of accommodation and travel expenses for the organizers, the setting 
up of the exhibition, costs of printing posters and booklets)  will be incurred by host institutions; the costs 
of preparing photographic documentation, typesetting, editing and graphic design will be covered by the 
organizers.

20. We kindly beg institutions and individual people to support the project financially (Contact: wystawa@mo-
imzdaniem.info).

PROMOTION

21. To promote the project, we have created the website www.moimzdaniem.info and a Facebook  Fan Page 
https://www.facebook.com/wystawamoimzdaniem/

22. The planned publications include a catalogue issued for the first exhibition; the final catalogue released at  
the completion of the project; and booklets/leaflets documenting all intermediate stages.

23. Each installment of the project will be accompanied by a poster  designed and issued by the  organizers in 
cooperation with the host institution, and a booklet with newly submitted pieces.

24. In all matters not provided for in the regulations, please contact the Galeria Otwarta in Sandomierz. Please 
contact us by email (wystawa@moimzdaniem.info).

Organizers:

Marek Nowaczyk 
Andrzej Pacak 
Mariusz Pajączkowski 
Andrzej Sadowski
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Wystawy
1. 7-9 czerwca 2018 – Targi JUBINALE, Kraków

2. 29 lipca – 30 sierpnia 2018 – Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny

3. 6 września – 1 października 2018 – Galeria Międzynarodowego Stowarzyszenia  
Bursztynników, Gdańsk

4. 4-6 października 2018 – Targi GOLDEXPO; Warszawa

5. 25 października – 22 listopada 2018 – MAGAN GALLERY, Londyn

6. 12 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019 – Galeria Sztuki w Legnicy (część prac, w ramach  
wystawy Odcienie bieli i czerwieni.)

7. 13-17 grudnia 2018 – Targi Biżuterii w Pekinie (China International Jewelry Fair, część prac)

8. 17 stycznia – 4 lutego 2019 – GALERIA DUBIEL, Warszawa

9. 04 kwietnia – 4 maja 2019 – Galeria YES, Poznań

10. 13-15 czerwca 2019 – Targi JUBINALE, Kraków

11. 5 lipca – 1 września 2019 – Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

12. 2 – 26 października – Galeria Sztuki w Legnicy

13. 7 listopada 2019 – 7 stycznia 2020 – Muzeum Miejskie w Zabrzu

14. 10 stycznia – 4 lutego 2020 – Galeria YES, Poznań

15. 7 lutego – 10 marca 2020 – Muzeum Biżuterii Współczesnej, Warszawa

16. 19 czerwca – 29 września 2020 – Muzeum Okręgowe w Koninie

17. 2 października 2020 – 15 stycznia 2021 – Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

18. 1-3 lipca 2021 – Targi JUBINALE, Kraków

19. 23 lipca 2021 – 31 stycznia 2022 – Muzeum Bursztynu, Gdańsk

20. 2-4 czerwca 2022 – Targi JUBINALE, Kraków

21 6 sierpnia 2022 – luty 2023 r. – Muzeum Sztuki Złotniczej, Kazimierz Dolny

List of places
1. 7-9 June 2018 – JUBINALE Fair, Kraków

2. 29 July – 30 August 2018 – Museum of Goldsmithing Art, Kazimierz Dolny

3. 6 September – 1 October 2018 – Gallery of the International Amber Association,  
Gdańsk

4. 4-6 October 2018 – GOLDEXPO Fair; Warszawa

5. 25 October – 22 November 2018 – MAGAN GALLERY, London

6. 12 December 2018 – 6 January 2019 – Gallery of Art in Legnica, a selection of works,  
as part of the exhibition Tones of White and Red

7. 13 – 17 December 2018 – Beijing, China International Jewelry Fair, a part of works

8. 17 January – 4 Febuary 2019 – DUBIEL Gallery, Warszawa

9. 4 April – 4 May 2019 – YES Gallery, Poznan

10. 13-15 June 2019 – JUBINALE Fair, Kraków

11. 5 July – 1 September 2019 – Regional Museum in Sandomierz

12. 2 – 26 October – Gallery of Art in Legnica

13. 7 November 2019 – 7 January 2020 – City Museum in Zabrze

14. 10 January – 4 Febuary 2020 – YES Gallery, Poznan

15. 7 Febuary – 10 March 2020 – Museum of Contemporary Jewelery, Warsaw

16. 19 June – 29 September – District Museum in Konin

17. 2 October – 15 January 2021 – Muzeum Ziemi Lubuskiej in Zielona Gora

18. 1-3 July 2019 – JUBINALE Fair, Kraków

19. 23 July 2021 – 31 January 2022 – Amber Museum in Gdansk

20. 2-4 June 2019 – JUBINALE Fair, Kraków

21 6 August 2022 – February 2023 – Museum of Goldsmithing Art, Kazimierz Dolny
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Tytuł pracy

Wystawa
Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ewa Joanna Apanowicz Argentoplikacja
Argentoplication + +

Monika Bajka
Pan Cogito wśród tych, co idą w roku 2018 – utwór przedstawiony 
biżuterią
Mr Cogito Among Those Who Are Going in 2019 – a Visualised Poem

+ + + +

Andrzej Bandkowski Niestety, rzadko koło zdarzeń obraca siła naszych marzeń
Alas, Our Dreams Rarely Turn the Wheel of Events + + + + + + + + + + + + + + + + +

Anna Betley „Milczenie jest właściwsze”. Nanga Parbat 2018
"Silence Is So Accurate". Nanga Parbat 2018 + + + + + + + + + + + + + + + +

Anna Betley Szepty serca                                                               (*MK)
Whispers of the Heart + + + + + + + + + + + + + + + +

Anna Betley Nakarmić świat… czy go zjeść
Feed the World, or Eat the World + + + + + + + + + + +

Anna Betley

Nie interesuje mnie, co czujesz. Nie interesuje mnie, co myślisz 
(nie egzaltuj się)                                                         (*MK)
I Am Not Interested In What You Feel. I Am Not Interested In What 
You Think (Don’t Get Impassioned)

+ +

Marcin Bogusław Ani be, ani me                                                            (*MK)
Dumb as a Cow + + + + + + + + + + + + + + +

Marcin Bogusław Boczek, czyli być albo nie być
Bacon, To Be or Not To Be + + + + +

Andrzej Boss Klocki                                                                        (*MK)
Building Blocks + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Boss 110519.1, 110519.2, 110519.3
110519.1, 110519.2, 110519.3 + + + + + + + + +

Andrzej Boss Bunt
Rebellion + +

Andrzej Boss Granica
The Border +

Victoria Bramin Troistość - ...wszystko zależy od punktu widzenia…
Triplex – Everything Depends on the Point of View + + + + + + + + + + + + + + +

Victoria Bramin Czerwony punkt - ziarno życia
Red Point - Seed of Life + + + + + + + + + + + +

Agnieszka Bruzda Notatki z wykładu                                                       (*MK)
Notes From a Lecture +

Wojciech Jerzy Bryłka Natura pragnie ideału?
Natura appetit perfectum? + + + + +

Wojciech Bryłka Polskie Ikony I
Polish Icons I + + + + + + + + +

Miłosz Bukowski Siedem grzechów głównych
Seven Cardinal Sins + + + +

Anna Butwell Na każdą okazję
For Every Woman + + + +

Jacek Byczewski My, Naród... 
We, the Nation + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Jacek Byczewski Destrukcja wartości
Destruction of Values + + + + + +

Tim Carson Buziaki!!! Też Cię kocham
Luv Too + + + + + + + + + + + + + +

Rovana Casale Porzucony
Exposed + + + + + + +
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Rovana Casale Pozostawieni samym sobie
Left To Their Own Devices + + + + + + +

Dorota Cenecka "Wolność" moje miasto
"Freedom" My City +

Małgorzata Chruściel-Waniek Wielka tajemnica wiary
A Great Mystery of Faith + + + + + + + + + + + + + + +

Anna i Witold Chudzik Jeden dolar
The One + + + + + + +

Piotr Cieciura Zmiany. Zmiany? Zmiany!
Changes. Changes? Changes! + + + + + + + + + + + + + + + + +

Piotr Cieciura 2015 - 20..?
2015 - 20..? + + + +

Danka Czapnik Przyszłość – kluczowa sprawa
Future. A Key Issue + + + + + + + + + + + + +

Danka Czapnik Zmarnowany czas
Lost Time + + + + + + + + + + + + + +

Teresa D`Antas Wahadło
Swing + + + + + + +

Teresa D`Antas Rejs
Cruise + + + + + + +

Mariusz Deka Aleppo
Aleppo + + + + + + + + + + + + + + +

Nico Delaide
O wszystkim decyduje Karma
Cardboard Diamonds Karma, Padauk Diamonds Karma, Paper 
Diamonds Karma

+

Francesca Di Ciaula Nie zapominaj o mnie
Forget Me Not No.1 and No.2 + + + + + + + + +

Francesca Di Ciaula #NiUnaMenos; Ani jedna (kobieta) mniej
#NiUnaMenos; Not One [Woman] Less + +

Maryla Dubiel Posprzątaj po swoim psie
Clean up After Your Dog + + + + + + + + + + + +

Ewa Effenberg-Kaja Światy równoległe                                                       (*MK)
Parallel Worlds + + + + + + + +

Mariusz Fatyga Wielka Polska Katolicka
Great Catholic Poland + + + + + + + + + + +

Michał Fatyga Witamy uchodźców
Welcome, Refugees + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Michał Fatyga Trzymaj język na wodzy (Hejt Stop)
Keep Your Tongue in Chech (Stop Hate) + + + + + + + + + + +

Maria Fijałkowska To, którego nie było - Ameba
The One That Didn’t Exist – Amoeba +

Maria Fijałkowska Ab ovo
Ab Ovo +

Daria Galuś Więzy pandemii
Pandemic Ties +

Krzysztof Gińko To se ne vrati (To już nie wróci)                                    (*MK)
To Se Ne Vrati (The Past Will Never Return) + + +

Krzysztof Gińko Koło zdarzeń (Andrzejowi Bandkowskiemu dedykuję)
A Wheel of Events (to Andrzej Bandkowski) + + + + + + + + + + + + + + + +

Mariusz Gliwiński Moim zdaniem – życie jest piękne
In My Opinion, Life Is Beautiful + + + + + + + + + + + + + +
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Mariusz Gliwiński Szklane domy
Urban + + + + + + + + + + +

Maria Gower Upadły Anioł
The Fallen Angel +

Iwona Grabowska Schody do nieba
Stairs to Heaven + + + + + + + + + + + +

Piotr Grad To tylko ozdoba
Just an Ornament + + + + + + + + + + + + + +

Piotr Grad Kawałek historii
A Piece of History + + +

Julia Groos Wszelakie uciski są powiązane
All Oppression Is Connected +

Dorota Gulbierz Tylko naga prawda nas wyzwoli
Only Naked Truth Can Liberate Me + + + + + + + + + +

Velvet Hart Schwytany
Captured + + + + + + + + + + + + + +

Elżbieta Held Człowiek – to brzmi dumnie?                                         (*MK)
Man, It Sounds Proudly? + + + + + + + +

Elżbieta Held Dzik (Sus scrofa), polska mutacja z 2019 roku
Boar (Sus Scrofa), Polish Mutation of 2019 + + + + + + + + + + +

Heidemarie Herb PoWierzchowność
SurFace +

Kamila Hoffmann Wszystko się łamie, wszystko się spaja
Everything Breaks, Everything Is Put Together Again + + + + +

Jacek Maria Hohensee Ptasznik ojczysty
Aviary of Polish Birds + + + + + + + + + +

Holland Houdek Przeszczep i wymiana wątroby
Cadaveric Hepatic Transplantation, Liver Replacement + + + + + + +

Adranna Kusielczuk Tęsknota
Longing +

Romualdas Incirauskas Społeczna komunikacja I
Social Communication I +

Romualdas Incirauskas Społeczna komunikacja II
Social Communication II +

Andrzej Jacyszyn Moim zdaniem… historię piszą od nowa
In My Opinion. Writing History Anew + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Jacyszyn Ktoś nam podpalił dom
Someone Has Come to Burn Our House + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Jacyszyn Biało-czerwona nienawiść
White-and-Red Hatred + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Jacyszyn Czy tacy jesteśmy?
Are We Like That? + + +

Andrzej Jacyszyn Przynęta na suwerena
Bait for an Overlord + +

Sybille Jagfeld To jestem ja
That`s Me + + + + + + + +

Ania Janiga Pamięć drzewa I
Memory of a Tree I + + + + + + + + + + + + + +

Ania Janiga Pamięć drzewa II                                                         (*MK)
Memory of a Tree II + + + + + + + + + + + + + + +
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Agnieszka & 
Tomasz Jankowiak & Falkiewicz Piktogram „Plecak”                                                     (*MK)

Pictogram “Backpack”
+ + + + + + +

Oliwia 
Małgorzata Janowska Lunula

Lunula +

Tadeusz Jaśkowiak Wariacja fortepianowa I
Piano Variation No 1 + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tadeusz Jaśkowiak Smartfon łupany
Paleosmartphone +

Tadeusz Jaśkowiak Tu i teraz
Here and Now + + + +

Joanna Jaworska Pamiętajcie o ogrodach… (Jonasz Kofta)
Remember the Gardens (Jonasz Kofta) + + + + + + + + + + + + + + + +

Joanna Jaworska Pamiętajcie o ogrodach...II
Remember the Gardens - II + + + + + + + + +

Joanna Jaworska Jak sobie pościelesz…
As You Make Your Bed + +

Joanna&Jacek Jaworska & Hohensee Ukryta tożsamość
Hidden Identity + + + + + + + + + +

Karolina Kabaszyn Dusze lasu
Forest Spirits +

Paweł Kaczyński Piąty żywioł - kobieta
The Fifth Element – the Woman + + + + + + + + + +

Paweł Kaczyński Mord dla wolności, religia dla rozgrzeszenia
Murder for Freedom, Religion for Absolution +

Jarosław Kolec Dla ciała i ducha                                                          (*MK)
For the Body and the Soul + + + + + + + + + + + +

Jarosław Kolec Lusterko 2020
Mirror 2020 + +

Jarosław Kolec Wszystko zależy od punktu widzenia
Everything Dependes on the Point of Viev + + + + + +

Jarosław Kolec Słoneczne binokle
Sunny Pince-Nez + +

Marek Korytowski Światowa blokada Covid - 19
Worldwide Lockdown Covid -19 + + +

Zofia i Witold Kozubscy Drabinka                                                                    (*MK)
A Ladder + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Zofia i Witold Kozubscy Tribute to Duke Ellington                                              (*MK)
Tribute to Duke Ellington + + + + + + + + + + + + + + + + +

Zofia i Witold Kozubscy Idź na wybory – wszystko jest pod kontrolą
Go to the Election – Everything’s Under Control + + + + + + + + + + + + + +

Zofia i Witold Kozubscy Iluzja                                                                        (*MK)
Illusion + + + + + + + + + + + + +

Zofia i Witold Kozubscy Dopuszczono do konsumpcji                                          (*MK)
Allowed for Consumption + + + + + + + + +

Zofia i Witold Kozubscy Solidarni ze Strajkiem Kobiet                                        (*MK)
In Solidarity with the Women’s Strike + +

Zofia i Witold Kozubscy Bądź cicho (kobieta w patriarchacie)...Akcja = reakcja     (*MK)
Keep Quiet (Woman in Patriarchal Society). Action = Reaction + +

Ryszarda, 
Tomasz, Kamil Krzesimowscy Najważniejsze być zadowolonym z siebie

The Main Thing Is To Be Self-Satisfied +
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Ryszarda, 
Tomasz, Kamil Krzesimowscy Wolność to nie tylko stan umysłu

Freedom Is Not Only a State of Mind +

Ryszarda, 
Tomasz, Kamil Krzesimowscy Atrybuty pokory, projekt otwarty: „27:1”

Attributes of Humility, Open Project: “27:1” +

Ryszarda, 
Tomasz, Kamil Krzesimowscy Atrybuty pokory, projekt otwarty: Pudernica

Attributes of Humility, Open Project: A Powder Compact + + + + + +

Elżbieta Kurkiewicz Pierścionek z różową aureolą
Ring with a Pink Halo + + + + + + + + +

Adrianna Kusielczuk Tęsknota
Longing +

Marianna Lamenta Czy to jest piękno?
Is It Beauty? +

Ariel Lavian Im dedykuję
Them + + + + + + + + + + + +

Ariel Lavian Deformacja
Deformation as an Object + + + + + + + + + + + +

Ariel Lavian Drzewa plastikowej śmierci
Plastdeath Trees + + + + + + + + + +

Felieke van der Leest Nie ma już ludzkich ras, wszyscy jesteśmy przemieszani
African American Indian, African Caucasian Indian + + + + + + + + +

Felieke van der Leest Medal dla zabójcy malutkiego nosorożca
Medal for Killing a Baby Rhino + + + + + + + + +

Barbara Ludwicka Wieczny dualizm niedoskonałości
Eternal Dualism of Imperfection + + + + + + + +

Barbara Ludwicka I nie było już nikogo (Agata Christie)
And Then There Were None (Agatha Christie) + + + + + + + +

Waleria Ługowska Mój akcent jest gorszego sortu
My Accent Is of a Worse Sort + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Waleria Ługowska Milczenie owiec
The Silence of the Lambs + + + + + + + + + + +

Waleria Ługowska Requiem
Requiem + + + + + + + + +

Waleria Ługowska Moim domem jest Polska
Poland is My Home + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Agnieszka Łukasiak-Kłosek Pierścionek zaręczynowy
Engagement Ring +

Agnieszka Lukasiak-Kłosek Ona i On
She and He +

Cezary Łutowicz Makaron na uszy
Noodles for the Ears + + +

Katarzyna Maćkiewicz Kaganiec 2020
Muzzle 2020 + + + +

Katarzyna Maćkiewicz Symbol (nie)płodności XXI w.
Symbol of (In)Fertility of the 21st c. + + +

Katarzyna Maćkiewicz

Nie tylko hormony – uzupełnienie do pracy Symbol (nie) płodności 
XXI w.
More Than Just Hormones – supplement to the work Symbol of the 
(In)Fertility of the 21st c.

+ +

Lieta Marziali Dziura: O pustce i o tym, co po sobie zostawiamy
Pothole: On Emptiness and What We Leave Behind + + + + + + + + + + + + +

Lieta Marziali Pola Norfolk: O alchemii przed, między i po
Norfolk fields: On the Alchemy of Before, Between and Beyond + + + + +
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Lieta Marziali Pozer: O pysze i chorobie sztuczności
Phoney: On Vainglory and the Affliction of Affectation +

Magdalena Maślarz Sen o wypadających perłach
A Dream of Pearls Falling Out + + + + + + +

Kelly McCullum Zastygłe życie
Frozen Life + + + + + + + + + + + +

Joanna Mirecka-Szuleta Zawłaszczanie państwa. „Daleko nie polecimy...”
Appropriation of the State. „We Will Not Fly Far” + + + + + + + + + + + + + + +

Marek Nałęcz-Nieniewski Każdy z nas jest inny!!!
Each of Us Is Different!!! + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Marek Nałecz-Nieniewski #bez komentarza
#No Comment + + + + + + + + + +

Karolina Niedzielska Nie podchodź
Don’t Come Near +

Marta Norenberg Ciałopozytywność - ciałonegatywność
Body Positive – Body Negative + + + + + + + + + + + + + + + + +

Marta Norenberg Tu jesteś - krąg życia
You Are Here - the Circle of Life + + + + + + + + + +

Marta Norenberg Tacy sami, ale zupełnie
The Same but Completely Different + + +

Marta Norenberg

Tryptyk: I Dyscyplinowanie ciała i umysłu, II Piękno boli, III 
Zaakceptuj się, ale...                                                   (*MK)
Triptych: I Disciplining the Body and Mind, II Beauty Hurts, III Accept 
Yourself, but-

+

Marta Norenberg Dyscyplinowanie natury
Disciplining Nature +

Ewa Nowacka-Piechowiak Czy to tylko talizmany?
Are They Talismans Only? + +

Marek Nowaczyk Transplantacje, to nie tylko nadzieja                              (*MK)
Transplantations Are Not Only Hope + + + + + + + + + + + + + + + + +

Marek Nowaczyk Może lepiej tak?                                                          (*MK)
Perhaps It’s Better This Way? + + + + + + + +

Marek Nowaczyk Jestem z Wami!!! xxxxx xxx 
xxxxx xxx (slogan from Women’s Strike written in Braille) +

Marek & Irena Nowaczyk & Gregori 
Cazenave  

Kiedy znów zakwitną koralowce?
When Will the Corals Bloom Again?

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Marek &  Irena Nowaczyk & Gregori 
Cazenave 

Niech łączy nas pamięć                                                 (*MK)
Let Our Memory Connect Us

+ + + + + + + + + + +

Marek & Irena Nowaczyk & Gregori 
Cazenave

Kochaj bliźniego jak siebie samego (Biblia)
You Shall Love Your Neighbor As Yourself (The Bible)

+

Marek & 
Krzysztof Nowaczyk & Nowiński Amulet, czy fetysz?

Amulet or Fetish?
+ + + + + + + + + + + + + + + +

Marek & 
Krzysztof Nowaczyk & Nowiński Polska dla Polaków

Poland for Poles
+ + + + + + + + + + + + + + +

Marek & 
Krzysztof Nowaczyk &  Nowiński Musimy zjeść tę żabę

We Must Eat That Frog
+

Maria Ostrowska
Czułe oczy - widzące niesprawiedliwość... Czułe oczy - widzące 
rozwiązania...                                                             (*MK)
Tender Eyes - Seeing Injustice. Tender Eyes - Seeing Solutions

+

Jacek Ostrowski Kogut
Rooster + + + + +
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Michalina Owczarek- Siwak Powroty
Returns +

Andrzej Pacak GOD@universe.com
GOD@universe.com + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Pacak Order Honorowy dla Obywateli miasta Słupska
The Order of Honor for the Citizens of Słupsk + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Pacak Rytualny nóż do…
Ritual Knife For- + + + + +

Andrzej Pacak Za naszą i waszą wolność?
For Our and Your Freedom? + + + + + + + + + + +

Andrzej Pacak Order Rycerzy Okrągłego Stołu
The Order of the Knights of the Round Table + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Pacak #Me Too #Me Too? #Me Too!
#Me Too #Me Too? #Me Too! + + + + + + + + + +

Andrzej Pacak Kochaj mnie czule, kochaj mnie prawdziwie - O & O, O & Δ, Δ & Δ
Love Me Tender, Love Me True - O & O, O & Δ, Δ & Δ + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Mój Wspaniały Świat                                                    (*MK)
My Wonderful World + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Miejsce mężczyzny 
Man’s Proper Place + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Łyżeczki z XX wieku
20th-Century Spoons + + + + +

Mariusz Pajączkowski Iluzja. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma
Illusion. The Grass Is Always Greener on the Other Side + + + + + + + + + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Iluzja. Na górze na pewno będzie lepiej
Illusion. There Above It Will Certainly Be Better + + + + + + + + + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Czy tylko taki ślad zostanie?
Will Only Such a Sign Will Remain? + + + + + + + + + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Każdy kolor nas zdobi (Mai Woźniak dedykuję)
Each Color Adorns Us (to Maja Wozniak) + + + + + + + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Następstwo w podzespole
Succession in Subassembly + +

Mariusz Pajączkowski Korpo zabija
Corporation Kills + + + + +

Mariusz Pajączkowski Czy zawsze będą takie granice religii?
Will There Always Be Such Religious Boundaries? + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Każde życie jest piękne (Justynie Stasiewicz dedykuję)
All Creatures Life is Beautiful (to Justyna Stasiewicz) + + + + + + + +

Mariusz Pajączkowski Uwięziony
The Imprisoned +

Mariusz Pajączkowski Lepiej umrzeć stojąc...
You`d Better Die Standing + +

Mariusz Pajączkowski Dewaluacja (czasu, wartości i formy)                             (*MK)
Devaluation (of Time, Value, and Form)

Mariusz Pajączkowski Dewaluacja wartości 
Devaluation of Value +

Mariusz Pajączkowski Aleppo (odpowiedź)...
Aleppo (Answer) + +

Mariusz Pajączkowski Uwięziony
The Imprisoned +
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Sham Patwardhan - Joshi Demagog
Demagogue + + + + + + +

Sham Patwardhan - Joshi Świat widziany moimi oczami
Taking the Mickey + + + + + + + +

Felicity Peters #Me Too... Czas posprzątać?
#Me Too -Time To Declutter? + + + + + + + + + + + + + +

Sylwester Pietras Skorpion
Scorpio + + +

Maciej Pietrzkiewicz Źródło, Zmierzch, Najwyższy czas! Zrób To!
Source, Twilight, It’s High Time! Do It!

Maciej Pietrzkiewicz Element, Clou, Błysk
Element, Clou, Glint + +

Małgorzata Podleśna-Zdunek Budujemy
We Are Building +

Małgorzata Podleśna-Zdunek Gorset                                                                       (*MK)
Corset +

Enrica Prazzoli

Narzędzie 2, albo urządzenie do regulowania przepływu informacji 
nas atakujących
Device 2, or Device To Regulate the Flow of Excessive Information 
We Are Subjected To

+ + + + + + + + + + + +

Lu Qing Xin Czy czeka nas taka przyszłość?
Is the Future Expected? +

Marek Rekus Tres turmalinas (Trzy turmaliny)
Tres turmalinas (Three Tourmalines) +

Marek Rekus Co słychać na dnie oceanu?
What's Up at The Bottom of the Ocean? + + + + + + + + + + + + + + +

Alain Roggeman Dzikość
Wild + + + + + + + + + + + + + +

Marta Rudnicka Pokolenia                                                                   (*MK)
Generations +

Aleksandra Rybak Życie kołem się toczy…
A Wheel of Fortune + + + + + + + + + + + + + + + + +

Aleksandra Rybak Etiuda gitarowa
Etude for the Guitar + + + + + + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Tryptyk – to mnie boli                                                  (*MK)
Triptych – This Is What Hurts Me + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Węzeł
A Knot + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Moim zdaniem – czasem wstyd
In My Opinion – Sometimes I Am Ashamed + + + + + + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Homofobia
Homophobia + + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Na rozdrożu
At the Crossroads + + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Jedyne gumki dla licealistek                                          (*MK)
The Only Rubber Allowed for Schoolgirls + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Nie wszyscy kochają twojego psa (do pracy Maryli Dubiel dopisuję)
Not Everyone Loves Your Dog (A Postscript to Maryla Dubiel’s Piece) + + + + + + + + + +

Wojciech Rygało Piąty żywioł – kobieta. Obsesja wymiarów
The Fifth Element – the Woman. Obsession with Size + + + + + +

Wojciech Rygało Lichy palec
Lichy palec (untranslatable) + + +

- 222 -



Autor pracy
Tytuł pracy

Wystawa
Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Daniella Saraya Ikar
Ikarus + + + + + + + + + + + +

Kacper Schiffers &
& + + + + +

Oliver Schwalm Obietnice Europy
Europe’s Promise + + + + + + + + +

Jacek Skrzyński Dwie wielkości – dwie wartości                                       (*MK)
Two Sizes, Two Values + + + + + + + + +

Jacek Skrzyński Konstytucja                                                                (*MK)
Constitution + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Jacek Skrzyński Było pianistów wielu... Pamięci Ignacego Jana Paderewskiego
There Were Many Pianist. To the Memory of Ignacy Jan Paderewski + + + + + + + + + + +

Jacek Skrzyński Moje "Stąd do wieczności"
My "From Here to Eternity" +

Jacek Skrzyński Zapisane w pamięci
Stored in Memory +

Philipp Spillmann Kotlety szczęścia
Chops of Luck + + + + + + + +

Justyna Stasiewicz Każde życie jest piękne
All Creatures’ Life Is Beautiful + + + + + + + + + + + + + + + + +

Maria Stępak Oddech
Breath +

Andrzej Szadkowski Nic nie jest takim, jakim się wydaje
Nothing Is What It Seems + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Szadkowski Dziura
Hole +

Sylwia Szołtysek Metamorfoza
Metamorphosis + + + + + +

Aleksandra Szulc Lekarstwo na wszystko
A Cure For Everything +

Jakub Śliwowski Małe jest piękne, a większe…
Small Is Beautiful, and Bigger Is- + + + + + + + +

Iwona Tamborska Złamana/zepsuta
Broken/Damaged + + + + + + + +

Fabrizio Tridenti Układ zasilania prądem przemiennym II
AC standard II +

Tim Udvardi-Lakos Pochwała cienia
Praise of Shadows + + + + + + +

Hanna Urbańska Wielki minimalizm
Great Minimalism +

Hanna Urbańska Cudze chwalicie, swego nie znacie
You Praise the Foreign and Ignore Your Own + +

Hanna Urbańska DNA
DNA + + + + + + + + + +

Hanna Urbańska Dokąd zmierzamy?
Where Are We Going? + + + + + + + + + + +

Hanna Urbańska Trendy 2020
Trendy 2020 + +

Hanna Urbańska Złote Jajo
Golden Egg +
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Robert Urlik Maki
Poppies +

Andrea Wagner Czuję się jak w filmie, gdybym tylko wiedziała w jakim
Feels Like Living a Movie – If Only I Knew Which One +

Susan Wainwright Nie obwiniaj mnie, ja chciałam pozostać
Don't Blame Me - I Voted to Remain + + + + + + + + + + + + + + +

Joanna Wajnikonis Manifest niereligijny - Wszystkie nasze ziemskie sprawy
Non-Religious Manifesto - All Our Earthly Matters + + + + + + + + + +

Joanna Wajnikonis Bransoleta survivalowa: Już czas, ziemia tego potrzebuje
Survival Bracelet: High Time – the Earth Needs It + + + + + + + +

Urszula Wasilewska … coś tu jednak nie gra
Out of Tune + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Andrzej Wilk Dokąd idziemy?
Where Are We Boud For? + + + + + + + + + + + + + + +

Julia Winiarska Klucz intymności
The Key to Intimacy +

Julia Wolny Mój świat
My World +

Anthony Wong Najceniejsza rzecz, jaka mógłbym ci dać
The Most Precious Thing I could Give You + + + + + + + + + + + + + +

Anthony Wong W trybie awaryjnym oszczędzanie wody
In Emergency, Water Sparingly + + + + + + + + + + + + + +

Martyna Woszczak Made in...?
Made in? +

Martyna Woszczak Portret                                                                      (*MK)
Portrait +

Maja Woźniak Kilka refleksji                                                             (*MK)
Same Reflections

Maja Woźniak To Twój wybór                                                            (*MK)
Pro Choice + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Maja Woźniak I kto ma rację?
And Who Is Right? + + + + + + + + + + +

Maja Woźniak Połącz dowolnie
Match As You Like + + + + + + + + + +

Maja Woźniak Fastryga                                                                    (*MK)
Tacking +

Maja Woźniak Uprzejmie donoszę – nie jestem w ciąży
This Is To Inform You: I Am Not Pregnant

Maja Woźniak Dzieci i ryby... oraz kobiety głosu nie mają
Children and Fish – and Women Have No Voice

Maja Woźniak Dla Jarka
For Jarek + +

Radosław Wójcik Nie tędy droga córeczko…
That Will Take You Nowhere, My Baby + + + + + + + + + + + + +

Aneta Wrobel Prze/wartościowanie
Re/Valued + + + + + + + + + +

Lill Yildiz Yalcin Yo Te Creo (Wierzę ci)
Yo Te Creo (I Believe You) + + + + + + + + + + + + +

Oliwia Zembaty Komunikacja
Communication + + + + + + + + + + + + + + +
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* MK

This mark indicates pieces which are in Maria Magdalena Kwiatkiewicz’s 
Collection of Contemporary Goldsmithing Art.

It is the biggest private collection in Poland, embracing more than 1400  
objects.

During the 4 years of the Project, Magdalena Kwiatkiewicz added more 
than a score of works to her collection. Moreover,  on our request and with 
the consent of the artists , she lent us a dozen or more pieces so that they  
could participate in the exhibitions within the framework of In My Opinion…  
The organizers perceive this gesture as a significant support for the idea and 
development of the project.

The YES gallery in Poznań, owned by Maria Magdalena Kwiatkiewicz (Magda  
to her friends), hosted our works twice, thus enabling the viewers to see the 
evolution of our goldsmithing discussion.

The YES gallery, beside the Gallery of Art in Legnica, is the most important place  
in Poland offering  artists and designers a unique space for the presentation  
of their work.

Magda is our great friend.

Magda! We are your friends.

* MK

Tak w tabeli oznaczyliśmy prace, które znajdują się w Kolekcji 
Współczesnej Sztuki Złotniczej Marii Magdaleny Kwiatkiewicz.

To największa w Polsce prywatna kolekcja, licząca dziś ponad 1400 
obiektów.

Podczas czterech lat trwania projektu Magdalena Kwiatkiewicz kilkadziesiąt  
prac dołączyła do swojej kolekcji, a kilkanaście, na naszą prośbę i za zgodą 
autorów, zostało  z kolekcji wypożyczonych i uczestniczyło w wystawach 
Moim zdaniem… Organizatorzy traktują ten fakt jako bardzo znaczące 
wsparcie idei, rozwoju i przebiegu projektu.

Poznańska Galeria YES, której właścicielką jest Maria Magdalena 
Kwiatkiewicz (dla przyjaciół Magda), dwukrotnie gościła nasze prace, 
żeby ukazać publiczności ewolucje, jakie w tej złotniczej dyskusji miały 
miejsce.

Galeria YES, obok Galerii Sztuki w Legnicy, jest najważniejszym miejscem 
w Polsce, gdzie artyści, twórcy i projektanci mają wyjątkową przestrzeń dla 
prezentacji swoich dzieł.

Magda jest naszym wielkim przyjacielem.

Magdo! Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi.

Autor pracy
Tytuł pracy

Wystawa
Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Oliwia Zembaty Otchłań
Abyss + + + + + + + + + + + + +

Tadeusz Ziętara Studium leśne 18
Forest Study No 18 + + + + + + + + + + + + + + + +

Tadeusz Ziętara Studium leśne 18
Forest Study No 18 + + + + + + + + + + + + + + +

Tadeusz Ziętara Studium leśne 19
Forest Study No 19 + +

Tadeusz Ziętara Studium leśne 21, życie po życiu
Forest Study No 21, Life After Life +

Anna Żyła Przywiązanie
Tethered +

Katarzyna Żuczkowska Zacznij...
Start +
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Bez słowa DZIĘKUJEMY nie możemy zakończyć prac przy albumie. Bez pomocy, zaangażowania naszych 
Przyjaciół, Autorów i wszystkich Osób nam życzliwych ten projekt by nie powstał, nie udałoby się przygotować 
tego albumu.

Podziękowania też nie będą tradycyjne. Postanowiliśmy nie oceniać rangi pomocy, jej wielkości czy wartości. 
To często jest nie do oszacowania. Podziękujemy chronologicznie.

Dziękujemy
♥ Michałowi Gradowskiemu (1932–2014) za jego niezaprzeczalny wkład w doprecyzowanie pomysłu  

na wystawę biżuterii z komunikatem i jego słowa: „przecież ty i tak to zrobisz, przecież widzę i wiem”;

♥ prof. Irenie Huml (1928–2015) za opowieść o znaczeniu i wartości komunikatu w biżuterii i słowa:  
„To świetny pomysł”;

♥ Joachimowi Żankowi Sokólskiemu oraz Jackowi A. Rochackiemu, którzy twierdzili, że zorganizowanie nawet 
fenomenalnego wydarzenia złotniczego, ale bez katalogu i dokumentacji, po prostu nie ma sensu;

♥ Agnieszce Działo i Bernadecie Świątańskiej z Galerii Otwartej za przyjmowanie i katalogowanie prac nad-
chodzących na wystawę;

♥ Agnieszce Pajączkowskiej za kilka celnych i profesjonalnych uwag dotyczących sposobów nawiązania więzi 
między pracami i ich odbiorcami;

♥ Anieli Ryndziewicz, Maryli Dubiel oraz Michałowi Kosiorowi, którzy zaprosili nas do powtórzenia wystawy, 
choć jeszcze nie istniała;

♥ Mai Woźniak za fizyczne wsparcie podczas przygotowywania pierwszej i kilku następnych wystaw;

♥ Małgorzacie Pacak za gościnę w Londynie i pomoc w umiędzynarodowieniu wystawy;

♥ Zbyszkowi Krasce i Monice Szpatowicz za słowa wsparcia i dołączenie części prac do wystawy Odcienie bieli 
i czerwieni, której byli organizatorami;

♥ Ponownie Michałowi Kosiorowi za chińską przygodę, która zdarzyła się dzięki niemu;

♥ Kasi Marszalec, Andrzejowi Bielakowi i Jackowi A. Rochackiemu za konkretne wsparcie projektu;

♥ Marcinowi Bogusławowi i Piotrowi Gradowi – autorom, którzy nie tylko werbalne wsparli działania wydaw-
nicze i wystawiennicze;

♥ Marii Magdalenie Kwiatkiewicz i Ekipie Galerii YES za wyjątkową gościnność, pomoc i wsparcie podczas 
realizacji projektu;

♥ Dominikowi Kacprowi Płazie za najbardziej ognisty wernisaż, jaki zdarzył się w Sandomierzu, a być może 
nawet w historii wernisaży złotniczych;

We cannot finish the work on the catalogue without THANKS. Without the help, engagement and kindness of 
our Friends, Artists and other People the project would not have been possible and also this book would not have 
come into being.

Our acknowledgments will not be typical. We decided not to judge the importance, scale, or value of the assistan-
ce provided. Often it cannot be assessed. The acknowledgments will follow a chronological order.

Thanks
♥ Michał Gradowski(1932–2014) for his undeniable contribution to perfecting the idea for the jewellery exhi-

bition with a message and his words: “you will do it anyway, after all, I can see it and I know it”;

♥ Prof. Irena Huml (1928–2015), for her story about the meaning and value of message in jewellery and her 
words: “This is a great idea”;

♥ Joachim Żanek Sokólski and Jacek A. Rochacki, who argued that it simply makes no sense to organise a gold-
smithing event—even be it an outstanding one—without a catalogue or documentation;

♥ Agnieszka Działo and Bernadeta Świątańska from Galeria Otwarta for cataloguing works coming up for the 
exhibition;

♥ Agnieszka Pajączkowska for some pertinent and professional hints concerning the ways of establishing a link 
between works and the viewers;

♥ Aniela Ryndziewicz, Maryla Dubiel and Michał Kosior, who invited us to the second showing of the exhibition, 
even though it did not exist yet;

♥ Maja Woźniak for her physical support during the preparation of the first and several subsequent exhibitions;

♥ Małgorzata Pacak for her hospitality in London and help with making the project international;

♥ Zbyszek Kraska and Monika Szpatowicz for their words of support and for including some of the works in the 
exhibition Tones of White and Red, which they organised;

♥ Again to Michal Kosior for the Chinese adventure that happened thanks to him;

♥ Kasia Marszalec, Andrzej Bielak and Jacek A. Rochacki for their considerable support of the project;

♥ Marcin Bogusław and Piotr Grad—artists who not only verbally supported the publishing and exhibition ac-
tivities;

♥ Maria Magdalena Kwiatkiewicz and the team of the YES Galery for their exceptional hospitality, support and 
help during the implementation of the project;

♥ Dominik Kacper Płaza for the fieriest opening that had ever happened in Sandomierz, and perhaps even in the 
history of the openings of goldsmithing exhibitions;
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♥ Justynie Teodorczyk, Ani Wójcik oraz ekipie Galerii Sztuki w Legnicy za kolejny impuls umiędzynarodowienia 
projektu i wyjątkową gościnę, gdzie był i plecak, i czterdzieści innych argumentów;

♥ Eli Dębowskiej, która zaprosiła do Zabrza starych znajomych i za wspomnienia spotkań w Gliwicach i za piwo 
320 metrów pod ziemią;

♥ ponownie Monice Szpatowicz za spotkanie w Warszawie, dzięki której, choć nie był to dobry czas (zaczął się 
COVID), wystawę mogło zobaczyć naprawdę sporo warszawiaków;

♥ p. Elżbiecie Barszcz za wyjątkowe zrozumienie, jak można skutecznie wesprzeć nasz projekt oraz Małgorzacie 
Gorczycy za zaproszenie do konińskich przestrzeni i ogrodów;

♥ Jankowi Szachowiczowi za skuteczny lobbing, zaś Leszkowi Kani za gościnę w Zielonej Górze;

♥ Prof. Waldemarowi Ossowskiemu, któremu zawdzięczamy bardzo ciekawe zaproszenie wyrażone słowami 
„Ale dlaczego ta wystawa nie jest u nas?”. Dotrzymaliśmy słowa, zaś gdańskie spotkanie w Muzeum Bursztynu 
było najdłuższe i najliczniej odwiedzane przez publiczność. I z pewnością najgłośniejsze medialnie;

♥ Renacie Adamowicz za wiele, również za to, że właśnie wystawa biżuterii z komunikatem otworzyła cykl 
wystaw czasowych w nowej siedzibie Muzeum Bursztynu. A także za obronę przed… najgłośniejszymi 
mediami;

♥ P. Piotrowi Kondraciukowi za słowa „Takiej wystawy nie wypuszcza się z rąk” i za wsparcie merytoryczne 
oraz udostępnienie sal kazimierskiego muzeum z okazji zakończenia projektu;

♥ Anieli Ryndziewicz za wszystko!!! I za to też, że pomogła spełnić nasze marzenia.

 

Szczególne podziękowania chcemy przekazać również tym, którzy byli z nami przez cały ten czas:

♥ Ani Rojkowskiej, która, od pierwszych pisanych tekstów do dziś, wspierała nas swoją świetną znajomością 
języka angielskiego, za dziesiątki godzin spędzonych przy laptopie podczas korekty albumu dodatkowe 
- DZIĘKUJEMY;

♥ Piotrowi Sadowskiemu za jego aparat, obiektywy oraz zdjęcia;

♥ Oli Łotockiej za profesjonalną stronę internetową;

♥ Marcie Andrzejczak, która zawsze miała dla nas i czas, i miejsce;

♥ Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli finansowo niniejsze wydawnictwo oraz wszystkie wcześniejsze;

♥ No i nie możemy nie wspomnieć o tych, którzy nas szczególnie mobilizowali. Czyli o krytykach, osobach 
niechętnych pomysłowi, malkontentach. Nie zorientowali się, że taką postawą tylko wzmocnili nasze prze-
konanie, iż projekt to strzał w dziesiątkę. Siła przekory, wspólna kreatywna praca i wzajemne wsparcie było 
silniejsze.

Bardzo nam pomagaliście :-)

♥ Justyna Teodorczyk, Ania Wójcik and the team at Galeria Sztuki in Legnica for yet another impulse to interna-
tionalise the project and for remarkable hospitality, which comprised a backpack and forty other arguments;

♥ Ela Dębowska, for inviting her old friends to Zabrze, for the memories of meetings in Gliwice and for beer 320 
metres underground;

♥ once again to Monika Szpatowicz for the meeting in Warsaw, and although it was not a propitious time (the 
beginning of COVID), due to her efforts, a lot of Varsovians could see the exhibition;

♥ Ms Elżbieta Barszcz for her exceptional understanding of how to effectively support our project, and Małgorzata  
Gorczyca for the invitation to the Konin spaces and gardens;

♥ Janek Szachowicz for effective lobbying, and Leszek Kania for his hospitality in Zielona Góra;

♥ Prof. Waldemar Ossowski, to whom we are indebted for a very interesting invitation expressed in the following  
words “But why this exhibition is not at our place?”. We kept our promise and the meeting at the Amber 
Museum in Gdańsk was the longest and the most visited by the public. And certainly the most visible in mass 
media;

♥ Renata Adamowicz for many things, not least for the fact that it was the exhibition of jewellery with a message 
that opened the cycle of temporary exhibitions in the new premises of the Amber Museum. And also for defen-
ding the project against the loudest mass media;

♥ Mr Piotr Kondraciuk for his words “One can’t let an exhibition like this out of one’s hands”, for his support and 
for making the spaces of the museum in Kazimierz available for the exhibition closing the project;

♥ Aniela Ryndziewicz for everything!!! And also for helping to make our dreams come true.

We would also like to extend our special thanks to those who have been with us throughout all this time:

♥ Ania Rojkowska, who, from the first written texts until now, supported us with her excellent knowledge  
of English;

♥ Piotr Sadowski for his camera, lenses and photos;

♥ Ola Łotocka  for her professional website;

♥ Marta Andrzejczak, who always had both time and space for us;

♥ We would also like to thank all those who have financially backed this publication and all previous ones;

♥ Last but not least, we cannot fail to mention those who particularly spurred us on. That is, critics, people who 
disliked the idea of the project, and malcontents. They did not realise that their attitude only strengthened our 
conviction that the project would hit the bull’s-eye. The pleasure of being contrary, joint creative work and 
mutual support was stronger.

You helped us a Lot :-)
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Usługi galwaniczne
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