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Pod koniec lat 70 Marek Nowaczyk – historyk sztuki, artysta, kurator i założyciel 
Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych – zapoczątkował promocję biżuterii 
autorskiej w legnickiej Galerii Sztuki. Podróżując z plecakiem pociągami, 
autostopem, odwiedzał projektantów 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 eksponaty 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 symbolizują 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 Goldsmithing 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 a… 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 opportunity 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 transformed into the 
Legnica SILVER Festival. The backpack contains 28 silver granules, which in turn 
symbolize 28 years of the International Jewellery Competition in Legnica, the 
main event of the Silver Festival.

www.gustajewellery.com

Piktogram „Plecak”
Pictogram “Backpack”

Agnieszka Jankowiak & Tomasz Falkiewicz

wisior – srebro
pendant – silver
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naszyjniki – srebro, tombak
necklaces – silver, tombak

Nigdzie poza Europą nie ma tylu ustaw chroniących 
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 obywateli. 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, wierzyli 
w te deklaracje. Od tej pory jednak zmienił się język, 
jakim się o tych sprawach mówi. Określenie „uchodźcy” 
zostało wyparte przez określenie „emigranci ekonomiczni 
stanowiący zagrożenie dla europejskiego dobrobytu”, 
a obrońcy uchodźców zostali zmarginalizowani, ich 
miejsce zajęli przemytnicy.

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

ffsd.de/mitglied/oliver-schwalm

Obietnice Europy
Europe’s Promise

Olivier Schwalm

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 West 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 global 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 volunteer rescuers, but 
traffickers.

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

ffsd.de/mitglied/oliver-schwalm

Obietnice Europy
Europe’s Promise

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

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 already 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

www.francescadiciaula.com

Nie zapominaj o mnie
Forget Me Not No.1 and No.2

Francesca Di Ciaula

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

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 zdezorientowana. Bo kim ja 
jestem? Rasy europejskiej? Musiałem 
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?

www.feliekevanderleest.com

African American Indian, African Caucasian Indian

Felieke van der Leest

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 American 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 understand 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.



98

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

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 uśmiechem 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)

sybjekt.wordpress.com

To jestem ja
That`s me

Sybille Jagfeld

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 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 together, I started a little collection, applying 
similarly simple manufacturing 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)

sybjekt.wordpress.com

To jestem ja
That`s me

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

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 społeczna i 
gospodarcza jest szczególnie niekorzystna dla klasy 
pracującej, 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 policy, 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

Porzucony
Exposed

www.roxanacasale.com

Pozostawieni samym sobie
Left To Their Own Devices

Roxana Casale

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

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 człowiek nie może się 
obyć: fizycznego i duchowego.

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

www.facebook.com/dantasclaro

Swing, Cruise  

Teresa D´Antas
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pierścień – srebro
ring – silver

Jest to symboliczne powiązanie człowieka ze światem 
natury. Człowiek jest jej bytem, częścią świata zwierząt. 
Tylko on, przez ten długi czas naszej historii na ziemi, 
wspiął się na wyżyny doskonałości. Jednak nadal jest 
zależny od świata zwierząt.

My work is a symbolic connection between the man and 
the natural world. The man is a natural being, part of the 
animal world. The only difference being that in the course 
of our long history on the earth, the man has climbed to 
the heights of perfection. However, he is still dependent 
on the animal world.

ewaff@op.pl

Światy równoległe
Parallel Worlds

Ewa Effenberg-Kaja

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

Współczesne rolnictwo przemysłowe to jedno wielkie świńskie okrucieństwo. 
Kiedyś mięso było cenionym luksusem, rzadkim przysmakiem,  teraz stało 
się tanim produktem dostępnym do absurdalnie przesadnie masowej 
konsumpcji. Spowodowało to katastrofę ekologiczną, a i sprowadziło 
zwierzęta do roli przedmiotów użytkowych,  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 przypadek okazało się, że wisiorów jest 
13. Nazwałem je „Kotletami szczęścia”.

www.facebook.com/philippspillmannartscrafts

Kotlety szczęścia
Chops of Luck

Philipp Spillmann

Todays 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 environmental 
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”.
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www.facebook.com/kurs.zlotniczy

Może lepiej tak?
Maybe better yes?

Marek Nowaczyk

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

W 1960 r. tworzywa sztuczne znaleziono jedynie u 
pięciu procent ptaków, w 2010 liczba ta wzrosła do 80 
proc. Naukowcy szacują, że do 2050 r. 99 proc. 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 plastikowe śmieci.

In 1960, plastics were found in only five percent of birds, 
in 2010 this number increased to 80 percent. 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.

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

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 wspaniałe osiągnięcie, więc 
zrobiłem medal dla bohatera, który jest tak „odważny”, że 
może zabić 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 on 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!

www.feliekevanderleest.com

Medal dla zabójcy malutkiego nosorożca
Medal for Killing a Baby Rhino

Felieke van der Leest
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brosze – srebro, stal
brooches – silver, steel

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 wyraziście, 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.

t.udvardi@t-online.de

Pochwała cienia
Praise of Shadows

Tim Udvardi-Lakos

brosze – srebro, rekonstruowany koral, kołowrotek, 
kompas, linka stalowa
brooches – silver, reconstucted coral, beallbearings, 
compas, steelwire,

www.instagram.com/sham_patwardhan_joshi

Świat widziany moimi oczami
Taking the Mickey  

Sham Patwardhan - Joshi  
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brosze – srebro, emalia, linka stalowa
brooches – silver, enamel, steelwire

www.instagram.com/sham_patwardhan_joshi

Demagog
Demagogue   

Sham Patwardhan - Joshi  

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

hollandhoudek.com

Przeszczep i wymiana wątroby
Cadaveric Hepatic Transplantation, Liver Replacement

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

tadek.jaworski@wp.pl   www.facebook.com/jacek.hohensee

Ukryta tożsamość
Hidden Identity

Joanna Jaworska & Jacek Hohensee

brosza – srebro
brooch – silver

W roku 1571 odbyła 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 wcześniej 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 and other rowing vessels 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 reasons. The Turks threatened the commercial 
position of Venice, because 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.

www.galeriaotwarta.pl

Czy zawsze będą takie granice religii?
Will there always be such religious boundaries?

Mariusz Pajączkowski
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pierścionki – srebro, silikon
rings – silver, silicone

www.magangallery.com

Love me tender, love me true - O & O,  O & Δ,  Δ & Δ
Andrzej Pacak

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

www.majawozniak.eu

Połącz dowolnie
Match as you like

Maja Woźniak
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