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brosze - miedź, patyna
brooches - copper, patina

www.ariellavian.com

Deformacja 
Deformation as an Object

Ariel Lavian
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brosza, naszyjnik - gałęzie, stal, lina, żelazo, klej, spray.
brooch, necklace - branches, stainless steel, rope, glue, 
iron, spray.

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

www.ariellavian.com

Im dedykuję 
Them

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
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brosze/obiekty - gałęzie, plastikowa torba, motyle, 
chrząszcz, piasek, czaszka Mockingjaya (Kosogłosa), 
pająk

brooches/objects - branches, plastic bag, butterflies, 
beetle, sand, Mockingjay’s skull, spider

www.ariellavian.com

Plasdeath Tree

Ariel Lavian
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naszyjnik - trociny, srebro, mosiądz, żywica epoksydowa
necklace - sawdust, silver, brass, epoxy rasin

michal.fatyga@wp.pl

Trzymaj język na wodzy (Hejt Stop)
Keep Your Tongue in Check

Michał Fatyga
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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 thousand of 
them.

www.facebook.com/kurs.zlotniczy

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

Elżbieta Held
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brosze - dolomity, serpentyn, lizardyt, serpentynit, 
aluminium, stal
brooches - dolomites, serpentine, lizardite, serpentinite, 
aluminum, steel

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 jast 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

jacekhohensee@gmail.com

Ptasznik Ojczysty 

Jacek Hohensee
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wisior - srebro, silicon, bawełna
pendant - silver, silicon, cotton

jacyszyn.pl

Biało-czerwona nienawiść 
White-and-Red Hatred

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

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-

www.kozubscy.pl

Iluzja
Illusion

Zofia i Witold Kozubscy
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brosza - miedź, srebro, stal, lateks
brooch - copper, silver, steel, latex

www.majawozniak.eu

I kto ma rację?
And Who Is Right?

Maja Woźniak



11

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 pozostałych 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 przedstawienie ewolucyjnych 
zależności pomiędzy gatunkami wszystkich organizmów. 

Find the red point. It is us, the species of homo sapiens, 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 animals on the 
other, can be regarded alternately as components 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 representation of the 
evolutionary relationships between all species of organisms.

sztukkilka.pl

Tu jesteś - Krąg życia
You are here - the Circle of Life 

Marta Norenberg
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brosza - srebro, bursztyn, bawełna
brooch - silver, amber, cotton

Trzem osobom, które w marcu 2019 r. nie wytrzymały. 
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 ...

www.galeriaotwarta.pl

Korpo zabija
Corporation Kills

Mariusz Pajączkowski
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obiekt - srebro, miedź, heban, akryl
object - silver, copper, ebony, acrylic

www.woytek.pl

Na rozdrożu
At the Crossroads

Wojtek Rygało
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obiekt - mosiądz lakierowany
object - varnished brass

jacek.skrzynski@neostrada.pl

Było pianistów wielu….Pamięci Ignacego Jana Paderewskiego
There Were Many Pianists… To the Memory of  Ignacy Jan Paderewski

Jacek Skrzyński
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naszyjnik - srebro, wojskowy nieśmiertelnik
necklace - silver, military dog tag

jacek.skrzynski@neostrada.pl

Moje “Stąd do wieczności”
My “From Here to Eternity”

Jacek Skrzyński
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naszyjnik - srebro, bursztyn, topaz, rafia
necklace - silver, amber, topaz, raffia

Na początku XXI wieku ludzkość miała szansę, by 
powstrzymać katastrofę 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 coin 
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.

tryb.com.pl

The One 

Anna i Witold Chudzik
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brosza - srebro, bawełniany sznurek
brooch - silver, cotton string

www.instagram.com/jewellery_hana

Dokąd zmierzamy???
Where Are We Going???

Hanna Urbańska
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naszyjnik - srebro, złocenie, oksyda, lakier samochodowy
necklace - silver, gilding, oxidation, car paint

Praca, którą przedstawiam, aczkolwiek zawiera symbole 
wiary różnych kultur, nie jest manifestem religijnym, co 
zaznaczyłam w tytule. Jest spojrzeniem na współczesną, 
tworzoną przez człowieka historię, poprzez pryzmat 
energii generowanej przez subiektywne oceny wynikające 
z założeń poszczególnych religii. I wyrazem mojego 
przekonania, 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 energy 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.

www.facebook.com/joanna.wajnikonis/media_set?set=a.579610755416866&type=3

Manifest niereligijny - Wszystkie nasze ziemskie sprawy
Non-religious Manifesto - All Our Earthly Matters

Joanna Wajnikonis
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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, większość 
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?

www.facebook.com/MartynaWoszczakBizuteria

Made in…? 

Martyna Woszczak
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obiekt - srebro, emalia
object - silver, enamel

www.magangallery.com

Za naszą i waszą wolność?
For our and your Freedom?

Andrzej Pacak
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obiekt - srebro, brąz, drewno laurowe, akryl
object - srebro, brąz, drewno laurowe, akryl

www.magangallery.com

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

Andrzej Pacak
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Galeria YES

Istnieje od 1998 roku, powstała z inicjatywy Marii Magdaleny Kwiatkiewicz. 
Galeria mieści się w Bazarze Poznańskim – miejscu pełnym tradycji i historii, 
położonym nieopodal Starego Rynku. Celem działania galerii jest promowanie 
polskiej sztuki złotniczej. Znajdziemy tutaj unikatowe dzieła autorstwa uznanych 
twórców oraz młodych, utalentowanych projektantów. 
Miejsce, w którym wyjątkowa architektura, wystrój wnętrza i jego atmosfera 
wraz z oryginalną biżuterią stanowią wysmakowaną i niepowtarzalną całość. 
Miejsce, w którym rodzi się synergia: talentów, profesjonalnego doświadczenia 
oraz świeżego spojrzenia twórców designu, sztuki złotniczej, biżuterii i mody. 
To właśnie Galeria YES. 
Każdego roku z Galerii YES organizowanych jest kilkanaście wydarzeń, które 
mają na celu promować zarówno polskich artystów, jak i wartość designu, tak 
ważnego w procesie tworzenia. Galeria realizuje ponadto strategię edukacyjną, 
którą realizuje z uczelniami artystycznymi oraz szkołami. 

The gallery, created on the initiative of Maria Magdalena Kwiatkiewicz, has 
existed since 1998. It is located in the Poznań Bazar – a place with a long tradition 
and history, located near the Old Main Square. The focus of the gallery is the 
promotion of Polish jewellery art. It sells unique works by recognized artists and 
young, talented designers.
Here unique architecture, interior decoration, atmosphere and original jewellery 
all contribute to a make it a tasteful and original place. A place where synergy 
is born: a synergy of talents, professional experience and a fresh approach of 
designers, goldsmith artists and jewellery makers. This is the YES Gallery.
Every year, the Yes Gallery organizes several events, which aim to promote 
both Polish artists and the value of design, so important in the creative process. 
The gallery also developed an educational project, is carried out together  with 
schools and art colleges.
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Maria Magdalena Kwiatkiewicz

Maria Magdalena Kwiatkiewicz, współzałożycielka firmy YES Biżuteria, jest nie 
tylko przykładem niezwykle przedsiębiorczej kobiety, ale również ogromnej 
miłośniczki, a zarazem wytrawnej znawczyni polskiego designu, który 
wprowadza na rynek od 35 lat. Obecnie jest właścicielką największej w Polsce, 
bo liczącej ponad 1 000 obiektów, prywatnej kolekcji biżuterii współczesnej oraz 
etnicznej. Wewnętrzną potrzebę promocji polskiej sztuki złotniczej realizuje 
ponadto na gruncie powołanej do życia 20 lat temu Galerii YES znajdującej 
się na poznańskiej starówce. „Mój świat zawsze wypełniała biżuteria, zarówno 
w kontekście życia zawodowego, jak i wielkiej pasji do piękna i designu. 
Uwielbiam biżuterię etniczną, którą przywożę z najdalszych zakątków świata i 
którą wzbogacam swoją kolekcję, i ona cieszy mnie szczególnie” – mówi Maria 
Magdalena Kwiatkiewicz. „Jeszcze większą satysfakcję czuję, kolekcjonując 
biżuterię współczesną, szczególnie tę unikatową, która niejednokrotnie 
wyznacza nowe kierunki w projektowaniu i złotnictwie w ogóle” – dodaje. 
Ostatnim dziełem Marii Magdaleny Kwiatkiewicz jest książka „Artyści złotnicy. 
Rozmowy o polskiej biżuterii”. 

Maria Magdalena Kwiatkiewicz, co-founder of the YES Biżuteria company, is not 
only an example of an extremely enterprising woman, but also an expert and a real 
lover of Polish design, which she has launched on the market for 35 years.  She 
owns the largest private collection of contemporary and ethnic jewellery in Poland, 
numbering over 1,000 items. Her internal need to promote Polish goldsmithing 
art is further fulfilled due to the YES Gallery, established 20 years ago and located 
in the Old Town of Poznań. “My world has always been full of jewellery, both in 
the context of my professional life and my passion for beauty and design. I love 
ethnic jewellery, which I bring from the farthest corners of the world. It enriches 
my collection and gives me great joy”, says Maria Magdalena Kwiatkiewicz. “I 
feel even greater satisfaction by collecting contemporary jewellery, especially 
the unique one, which often sets new directions in design and goldsmithing in 
general”. The most recent work of Maria Magdalena Kwiatkiewicz is her book 
“Artists goldsmiths: Conversations About Polish Jewellery.”




