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Szanowni 
Czytelnicy

Witam Szanownych Czytelników na łamach Diamonds Review, nowego i specjalistycz-

nego magazynu z dziedziny szeroko rozumianej branży diamentowej.

Pomysł wydawania nowego periodyku powstał po zakończeniu projektu pod tytułem 

„Magazyn Gems&Jewelry”, który był autorskim pomysłem Justyny Ożdżeński – spiritus 

movens całego przedsięwzięcia, w którym miałem przyjemność uczestniczyć przez cztery 

lata. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Gems&Jewelry było najlepszym i najbardziej 

profesjonalnym magazynem branży jubilerskiej wydawanym dotychczas w naszym kraju, 

szczególnie jeżeli chodzi o publikowane treści merytoryczne czy szatę grafi czną. 

Podejmując wyzwanie wydawania nowego periodyku Diamonds Review chciałbym wy-

korzystać moje wykształcenie, wiedzę, dorobek i doświadczenie zawodowe jako: eksperta 

diamentów i absolwenta Gemological Institute of America (Santa Monica, USA), Deutsche 

Gemmologische Ausbildungszentrum (Idar Oberstein, Niemcy), Hoge Raad voor Diamant 

(Antwerpia, Belgia) czy International Gemological Institute (Antwerpia, Belgia), redaktora 

naczelnego lub jego zastępcy periodyków jubilerskich: Polskiego Jubilera, Zegarków i biżute-

rii, RynkuJubilerskiego.pl i Gems&Jewelry oraz autora książek: Diamenty jubilerskie, Encyklo-

pedia diamentów, Brylanty 4C, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich czy Atlas klas czystości 

brylantów.

Tematyka prezentowana w magazynie Diamonds Review będzie dotyczyć złóż diamentów, 

metod ich wydobycia i produkcji, sortowania i oceny jakościowej diamentów surowych, oceny 

jakościowej diamentów oszlifowanych, właściwości fi zycznych diamentów, charakterystyki 

diamentów barwnych naturalnych i syntetycznych, metod produkcji i identyfi kacji diamen-

tów syntetycznych, metod modyfi kowania i identyfi kacji diamentów poprawianych, handlo-

wych aspektów obrotu diamentami, trendów modowych, cen, popytu, podaży etc.

Magazyn Diamonds Review jest adresowany do wszystkich osób za in te re so wa nych prob-

lematyką dia men tów – studentów i naukowców z dziedziny geologii lub mineralogii, osób 

z szeroko pojętej branży jubilerskiej, głównie jubilerów, złotników, kupców diamentów, han-

dlowców, właścicieli lombardów, kantorów, hurtowni i sklepów jubilerskich, a także artystów 

plastyków, antykwariuszy i hobbystów.

Redakcja ma nadzieję, że prezentowane treści merytoryczne oraz efek tow na szata gra-

fi czna wydawnictwa sprawią, że zdobędzie ono grono swoich wiernych Czytelników.

Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z Czytelnikami wiedzą na te-

mat diamentów jubilerskich do współpracy z magazynem Diamonds Review.

Redaktor naczelny 

dr inż. Tomasz Sobczak

∙ ∙ 
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Wybór i opracowanie materiałów 

Tomasz Sobczak

KRADZIEŻ BIŻUTERII 

ZA MILIARD EURO

W poniedziałek 25 listopada 

2019 roku złodzieje weszli do 

Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie 

(RFN), gdzie mieści się jeden z najbo-

gatszych skarbców w Europie – Zielo-

ne Sklepienie. Od czasów polskiego 

króla Augusta Mocnego wystawiana 

jest tam słynna kolekcja klejnotów, 

uznawana za jedną z najcenniejszych 

w Europie. Łupem dwóch bandytów 

padły trzy komplety królewskiej bi-

żuterii wysadzanej brylantami, rubi-

nami i szmaragdami.

Ze zbiorów skradziono m.in.: naj-

starsze i najsłynniejsze polskie odzna-

czenie – Order Orła Białego i przypin-

kę do kapelusza w kształcie kokardy. 

ZEGAREK ZA 

55 MILIONÓW USD

„Halucynacja” jest najdroższym 

na świecie zegarkiem ofero-

wanym przez firmę Graff Diamonds. 

Według znawców, ten zegarek to bo-

gactwo i luksus w najlepszym wyda-

niu, w cenie zaledwie 55 milionów 

USD. Zegarek oprawiony jest w pla-

tynowej bransolecie wykonanej ze 

110 karatów rzadkich diamentów 

o barwach fantazyjnych, o różnych 

kształtach i formach szlifu. „Halu-

cynacja” to jedyna w swoim rodzaju 

oferta, która przesuwa haute horlo-

gerie [fr. wielkie/doniosłe zegarmi-
strzostwo] do granic możliwości. Dla 

laików to przykład „bazarowej mody” 

za olbrzymie pieniądze.

NIEBIESKI DIAMENT

ZA 6,7 MILIONA USD

W listopadzie 2019 roku został 

sprzedany na aukcji Sotheby’s 

3,47 karatowy niebieski diament 

za 6,7 miliona USD. Cena diamentu 

o barwie Fancy intense blue i prosto-

kątnym szlifie szmaragdowym (oś-

miokąt), osiągnęła rekordową war-

tość ponad 1,93 miliona USD za je-

den karat masy.

Uhonorowany orderem Fryderyk 

August I Wettyn zlecił nadwornemu 

jubilerowi wykonanie projektu wysa-

dzanego diamentami. Wraz z orde-

rem zginęła Gwiazda Orderu, dzie-

ło słynnego szwajcarskiego jubilera 

Jeana J. Pallarda, który w centrum 

ośmioramiennej gwiazdy umieścił 

dwudziestokaratowy diament oto-

czony maltańskim krzyżem wykona-

nym z czerwonych rubinów.

Przypinka była częścią galowego 

stroju Fryderyka Augusta I Wettyna, 

która została wykonana z ponad 100 

sztuk diamentów. 

Wartość bezcennej kolekcji Zielo-

nego Sklepienia oszacowano wstęp-

nie na ponad jeden miliard EURO. 

Wyznaczono nagrodę 0,5 miliona 

EUR za wskazanie sprawców.
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Meksykański naukowiec dr Mi-

guel Apatiga z Narodowego Autono-

micznego Uniwersytetu Meksyku, 

od wielu lat prowadzi badania nad 

metodami pozyskiwania diamentów 

syntetycznych z cieczy. M. Apatiga 

zauważył, że płyn którego używał 

do syntezy diamentów ma podobny 

skład do tequili, która jest mieszani-

ną etanolu (40%) i wody (60%). Pew-

nego dnia postanowił zrealizować 

swój pomysł, wszedł do sklepu i ku-

pił butelkę taniej tequili. Użył jej do 

swojego eksperymentu, jak w przy-

padku poprzednich testów, i uzyskał 

pozytywny rezultat. 

Naukowiec odkrył, że podgrza-

na para z tequili, osadzona na pod-

stawie ze stali nierdzewnej, może 

tworzyć błony diamentowe. Podczas 

eksperymentu opary 80. procento-

wej białej tequili wprowadzono do 

komory niskiego ciśnienia, iden-

Starożytni alchemicy, którzy za panowania władcy Egiptu Ptolemeusza II Fi-
ladelfosa (285–246 p.n.e.) rozwinęli ideę kamienia fi lozofi cznego, marzyli 
o transmutacji ołowiu w złoto. Współcześni alchemicy meksykańscy produku-
ją diamenty z... tequili. Kamienie uzyskane z meksykańskiego alkoholu są na 
razie za małe, by użyć ich do produkcji biżuterii. 

tycznej jakiej używa się do produkcji 

syntetycznych diamentów. Gdy wód-

czane opary pokryły ścianki komory 

ze stali nierdzewnej, okazało się, że 

osad ów ma strukturę diamentu. 

Wyprodukowanie tą metodą dia-

menty są jednak zbyt małymi krysz-

tałami, aby mogłyby być wykorzy-

stane przez jubilerów do produkcji 

biżuterii, jednak autor nowej tech-

niki nie poddaje się i kontynuuje 

eksperymenty w celu wytworzenia 

większych kryształów. Produkowa-

ne dotychczas diamenty, o postaci 

diamentowych fi lmów, o właściwoś-

ciach półprzewodnika, według na-

ukowca mogą znaleźć zastosowa-

nie w przemyśle, np. do produkcji 

detektorów promieniowania, pro-

dukcji narzędzi ściernych i tnących 

lub w przyszłości jako substytutu 

krzemu w komputerowych chipach.

Zastosowanie tequili do produkcji 

diamentów synte-

tycznych cieszy się 

sporym zaintere-

sowaniem, nie tyl-

ko wśród amato-

rów i producentów 

trunku na świecie, 

ale również osób 

odpowiedzialnych 

za promocję Mek-

syku. Metoda pro-

dukcji diamentów z alkoholu nie bę-

dzie zgłoszona do nagrody Nobla, ale 

ma zapewne niezaprzeczalny urok. 

Z uzyskanych informacji wiem, 

że niektórzy polscy gemmolodzy 

i jubilerzy zamierzają również roz-

począć produkcję diamentów syn-

tetycznych z alkoholi rodzimej 

produkcji. Na razie są na etapie te-

stowania i wyboru odpowiedniego 

składnika wyjściowego…

TEKST: TOMASZ SOBCZAK 
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„To, co wygrywa przez 

swój profesjonalizm, 

traci z powodu 

braku obiektywizmu.”

Guillaume Musso

dr inż. Tomasz Sobczak

Ekspert diamentów GIA, DGemG, 

HRD, IGI, PTGem. Gemmolog 

dyplomowany GG, FGG, GDP
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W kolejnej odsłonie mojej au-

torskiej rubryki chciałbym podzielić 

się z Czytelnikami swoimi spostrze-

żeniami na temat „obiektywizacji” 

oceny barwy i czystości diamentów 

szarych oraz porównania rosyjskie-

go systemu klasyfi kacji cech jakoś-

ciowych diamentów jubilerskich ze 

standardami międzynarodowymi 

(GIA). Chciałbym zwrócić uwagę na 

pewne braki wiedzy młodego pokole-

nia ekspertów diamentów, i w nawią-

zaniu do tej kwestii, zakończyć nieco 

ironiczną charakterystyką ewolu-

cji poziomu rzeczoznawstwa dia-

mentów jubilerskich na przestrzeni 

ostatnich lat.

DIAMENTY SZARE  
OBIEKTYWIZACJA BARWY 
I CZYSTOŚCI

Barwa szara nie jest barwą spek-

tralną, lecz barwą uzyskaną przez po-

łączenie barw dopełniających lub po-

przez zmieszanie bieli i czerni (fi g. 1).

Szare diamenty naturalne, ze 

względu na przyczyny występowa-

nia barwy można podzielić na dwie 

grupy: 

1) Szare, pospolicie występujące, 

których odcień barwy jest typo-

wy dla diamentów bezbarwnych, 

zawierających dużą liczbę ciem-

nych (czarnych) mikroskopijnych 

inkluzji, zwykle drobin grafi tu, 

obecnych tuż pod powierzch-

nią kamienia lub rozproszonych 

w całej jego objętości. W zależno-

ści od liczby, koncentracji i loka-

lizacji inkluzji, diamenty te mogą 

być szare, ciemnoszare lub czar-

ne, o stopniu przezroczystości od 

słabo przeświecających do nie-

przezroczystych (fi g. 3).

2) Szare, występujące stosunkowo 

rzadko, o jednolitej dystrybucji 

barwy oraz intensywności odcie-

nia od Faint grey do Fancy dark 

grey (fi g. 4), których barwa jest 

wywołana obecnością domieszek 

boru lub wodoru.

Przy diamentach szarych prob-

lem polega na tym, czy jest to dia-

ment szary niskiej jakości (grupa 

pierwsza), którego barwa pochodzi 

od dużej liczby ciemnych wrostków, 

czy jest to diament o szarej barwie 

własnej mający mikroskopijne inklu-

Fig. 1. Odcienie szarości. 

www.wikipedia.org

Fig. 2. Kryształ diamentu szarego (RPA). 

www.langerman-diamonds.com

Fig. 3. Diament szary (owal). 

www.phys.org

Fig. 4. Intensywność odcieni barwy sza-

rej. www.leibish.com

zje rzędu mikrometrów lub domiesz-

ki na poziomie atomowym (bor, wo-

dór) (grupa druga). 

W poprzednim Zdaniem eksper-

ta diamentów... (Diamonds Review III 

2019, Gold Expo Warszawa) pisałem, 

że: „jakość oceny parametrów jakościo-

Diamenty szare zalicza się do 

grupy diamentów o barwach fanta-

zyjnych stosowanych w przemyśle 

jubilerskim. Występują w kopalniach 

wielu krajów, jednak najlepsze jakoś-

ciowo pochodzą głównie z Australii, 

Brazylii, DRK, Indii, Rosji i RPA (fi g. 

2). Należą do typu IaA ± B (określa-

nego jako typ IaA, IaAB lub IaB) lub 

do typu Ia (obecność atomów azotu 

powyżej 500 ppm). 
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wych diamentów nie jest obiektywna... 

Walka o klienta, a przede wszystkim 

czynniki merkantylne sprawiają, że li-

beralizuje się ocenę cech jakościowych 

brylantów…, a dotyczy to parametrów 

obiektywnych (mierzalnych) i subiek-

tywnych (niemierzalnych), jak np. bar-

wa diamentów”.

Najlepszym przykładem rozwa-

żań o „obiektywizacji” barwy czy 

czystości diamentów niech będzie 

oferowany do sprzedaży szary dia-

ment (fi g. 5) certyfi kowany przez 

GIA (fi g. 6). 

Diament, którego barwę okre-

ślono na fantazyjną Light Gray, 

o nieokreślonej dystrybucji (Not ap-

plicable), nie ma podanego stopnia 

czystości.

Czy taki diament można trakto-

wać jako kamień o barwie fantazyj-

nej i nieokreślonej czystości czy ka-

mień niskiej jakości? 

Nie chciałbym tutaj polemizować 

z GIA, za wysokie progi, ale takie 

diamenty w praktyce gemmologicz-

nej są określane zazwyczaj jako szare 

o niskiej czystości typu P1-P3 lub 

poza wyborem, których barwa nie 

jest zazwyczaj fantazyjna a jest 

pochodną zanieczyszczeń (grupa 

pierwsza). W naszych warunkach 

rynkowych (a także zagranicznych, 

podobnie jak w Antwerpii), podob-

ny diament trudno byłoby sprzedać 

jako kamień o barwie fantazyjnej.

Problem jest poważny, bowiem 

na przykład brylant o masie 2,10 ct 

pokazany na fi g. 7a-b, jest oferowa-

ny przez fi rmę Leibish & Co., mającą 

w magazynie szeroki wachlarz dia-

mentów o barwach fantazyjnych (po-

nad 90 odcieni na 9 poziomach nasy-

cenia barwą), za cenę 5.920 USD.

Czytelnikom pozostawiam roz-

ważenie decyzji czy kupiliby powyż-

szy diament za taką wysoką cenę.

ROSYJSKI SYSTEM vs 
SYSTEM GIA 
MIĘDZYNARODOWY

Od 2003 roku, dzięki dekretom 

prezydenta Federacji Rosyjskiej, na-

stąpiła znaczna liberalizacja handlu 

międzynarodowego i wewnętrzne-

go diamentami, co w konsekwencji 

wymusiło dostosowanie rosyjskie-

go systemu klasyfi kacji cech jakoś-

ciowych diamentów jubilerskich do 

standardów międzynarodowych. 

Jednak ostatnio, podobnie jak przez 

dziesięciolecia, źródłem diamen-

tów w Polsce (głównie nieofi cjalnym 

pochodzącym z tzw. indywidualne-

go importu) są źródła „wschodnie”, 

a dokładniej rosyjskie, ukraińskie 

oraz dawnych republik radzieckich 

czy krajów WNP: Kirgistanu, Mołda-

wii, Turkmenistanu, Uzbekistanu, 

Tadżykistanu, Armenii i Azerbej-

dżanu. Ponieważ diamenty te, wraz 

z rosyjskimi certyfi katami badań 

lub często z odręcznymi notatkami 

sprzedających, funkcjonują na ryn-

ku polskim, celowym wydaje się wy-

tłumaczenie różnic między tymi sy-

stemami. Pozwoli to uniknąć błędnej 

kategoryzacji, a tym samym błędnej 

oceny i wyceny, bardzo często po-

ciągającej za sobą negatywne skutki 

fi nansowe dla kupujących. Na proś-

bę Czytelników DR załączam więc 

poniżej dwie tabele pozwalające na 

porównanie skali barw i czystości: 

rosyjskiej i GIA (międzynarodowej) 

(tab. 1, 2). Zaznaczam, że nie wcho-

dzę tutaj w subtelności, związane 

Fig. 5. Diament szary oferowany do 

sprzedaży. Fot. Marcin Chobrzyński.

Fig. 6. Certyfi kat GIA diamentu z fi g. 5. 

Fot. Marcin Chobrzyński.

Fig. 7. Diament o masie 2,01 ct: 

a – zdjęcie, b – certyfi kat GIA. 

www. leibish.com

8
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z podziałem diamentów, według oce-

ny rosyjskiej, ze względu na rodzaj 

i formę szlifu, wielkość, proporcje 

i poprawność wykonania szlifu. Do-

kładne informacje na temat rosyj-

SKALA ROSYJSKA SKALA GIA

Diamenty do 0,29 ct Diamenty od 0,30 ct

1 1-2 D-E

2 3 F

3 4-5 G-H

4 6-7 I-J

5 8 K-L

6 9 M-N

7 O-Z

SKALA ROSYJSKA SKALA GIA

Diamenty do 0,29 ct Diamenty od 0,30 ct

1 1 IF

2-3 2-3 VVS1

4 4 VVS2

5 VS1

5 6 VS2

7 SI1

7a SI2

6 8 Odpowiednik SI3 

z cennika Rapaporta

9 I1 (P1)

7 10 I2 (P2)

8 11 I3 (P3)

9 12

Fig. 8. Certyfi kat wyrobu z diamentem. 

MŁODZI EKSPERCI 
DIAMENTÓW W NATARCIU

Nie chciałbym pastwić się nad 

certyfi katem diamentu (fi g. 8), wy-

stawionym przez eksperta diamen-

tów z pieczątką SRJ, ale Koledzy 

z partnerskiej organizacji powinni 

zwrócić uwagę panu Kamilowi Szy-

waczowi na pewną niedoskonałość 

wystawianych przez niego dokumen-

tów. Gdzie są na przykład podane: 

wymiary diamentu, symetria i wy-

kończenie szlifu czy jego fl uorescen-

cja? „Szlif brylantowy nowoczesny do-

bry, proporcje dobre” – po tej mętnej 

ocenie widać, że p. Szywacz wykazu-

je pewne braki merytoryczne z za-

kresu wiedzy o szlifi e brylantowym 

i ocenie jego cech jakościowych.

ZAMIAST KONKLUZJI – 
EWOLUCJA POZIOMU 
RZECZOZNAWSTWA 
DIAMENTÓW JUBILERSKICH 

Mamy coraz więcej rzeczoznaw-

ców diamentów, jednak poziom wie-

dzy i wystawianych ekspertyz pozo-

stawia tradycyjnie sporo do życze-

nia. Poniżej przedstawiam ironiczną 

charakterystykę ewolucji poziomu 

rzeczoznawstwa diamentów jubiler-

skich na przykładzie jednego z hipo-

tetycznych pytań-zadań na egzami-

nie dla rzeczoznawców diamentów 

na przestrzeni ostatnich 20 lat.

2000 r. Rzeczoznawca wycenił pier-

ścionek z brylantem na 1000 zł. 

Za wycenę pobrał opłatę 2% war-

tości od kwoty wyceny. Ile zarobił 

rzeczoznawca?

2005 r. Rzeczoznawca wycenił pier-

ścionek z brylantem na 1000 zł.

Za wycenę pobrał opłatę 2% 

wartości od kwoty wyceny, czyli 

20 zł. Ile zarobił rzeczoznawca?

2010 r. Rzeczoznawca wycenił pier-

ścionek z brylantem na 1000 zł. 

Za wycenę pobrał opłatę 2% 

wartości od kwoty wyceny, czyli 

20 zł. Rzeczoznawca zarobił 

20 zł. Zakreśl liczbę 20.

2020 r. Rzeczoznawca wycenił pier-

ścionek z brylantem na 1000 zł. 

Pokoloruj pierścionek.

skiego systemu klasyfi kacji diamen-

tów oszlifowanych można znaleźć 

w kwartalniku Polski Jubiler (Nr 1, 

Wiosna 1999) lub mojej książce Dia-

menty jubilerskie (Warszawa 2004).

Tab. 2. Porównanie klas czystości: rosyjskiej i GIA (międzynarodowej)

Tab. 1. Porównanie skali barw: rosyjskiej i GIA (międzynarodowej)
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Diamenty są nie tylko najlepszymi 

przyjaciółmi kobiet, ale także… 

geologów. Inkluzje występujące w 

diamentach pozwalają bowiem zgłębić 

najskrytsze tajemnice środka Ziemi, w 

szczególności dotyczące jej płaszcza. 

Naukowcy twierdzą wręcz, że diamenty 

są „windą do wnętrza Ziemi”, dzięki 

której docierają na powierzchnię 

elementy jej zagadkowego interioru. 

Badanie najwspanialszego i ulubione-

go przez kobiety klejnotu świata, przyno-

si wiele odpowiedzi dotyczących tajemnic 

wnętrza Ziemi. Płaszcz Ziemi leżący na 

dużych głębokościach, pomiędzy jej sko-

rupą a gorącym jądrem, jest ze względu na 

głębokość położenia, a tym samym nie-

dostępność, jak dotąd niezbadany i mało 

poznany. Naukowcy w ostatnich latach 

uzyskali jednak o nim bardzo dużo infor-

macji badając inkluzje w diamentach. Ba-

danie inkluzji ringwoodytowej pozwala 

szacować zapasy wody w płaszczu Ziemi, 

badanie wrostka perowskitu krzemianu 

pozwala po raz pierwszy poznać jego właś-

ciwości fi zyczne, badanie inkluzji w posta-

ci lodu VII potwierdza istnienie oceanu 

pod powierzchnią Ziemi, obecność izoto-

pu węgla-12 cofa początki życia na naszej 

planecie o ok. 700 miliona lat, a obecność 

boru i ferroperyklazu w niebieskich dia-

mentach dowiodła, że pochodzą one z głę-

bokości ponad 500 kilometrów.

TEKST: TOMASZ SOBCZAK 
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PŁASZCZ ZIEMI

Płaszcz jest warstwą Ziemi o gru-

bości ok. 2900 kilometrów, leżącą 

pomiędzy jej skorupą a jądrem (fi g. 

1). W skład płaszcza wchodzi ok. 

70% objętości skał ziemskich. Składa 

się z płaszcza górnego rozciągającego 

się do głębokości ok. 400 km, strefy 

przejściowej (400-650 kilometrów), 

w której właściwości skał ulegają 

gwałtownym przemianom ze wzglę-

du na rosnące ciśnienie i temperaturę 

oraz płaszcza dolnego sięgającego do 

głębokości ok. 2900 kilometrów. Na 

samej granicy płaszcz-jądro wydzie-

la się również „strefę D” o zmiennej 

grubości (50-200 kilometrów).

Skały płaszcza mają większą gę-

stość od skał skorupy, wynikającą 

z procesów dyferencjacji oraz wy-

stępowania w płaszczu znacznych 

ciśnień, zmieniających struktu-

rę krystaliczną minerałów. Poniżej 

głębokości 650 kilometrów wysokie 

ciśnienie sięgające 140 GPa (milion 

razy większe od ciśnienia atmosfe-

rycznego) sprawia, że skały przy-

bierają swoiste struktury krystalicz-

ne, w których atomy upakowane są 

znacznie ciaśniej niż w skałach znaj-

dujących się na powierzchni.

OCEAN WE WNĘTRZU
 ZIEMI

Ringwoodyt jest formą oliwinu 

(fi g. 2), minerału występującego 

w strefi e przejściowej na głębokoś-

ciach ok. 525-650 kilometrów. Zo-

stał znaleziony w 2008 roku w dia-

mencie pochodzącym ze złoża alu-

wialnego położonego w stanie Mato 

Grosso (Brazylia). W badanej inklu-

zji ringwoodytowej zawartość wody 

wynosiła ok. 1% wagowego, co przy 

powszechnym występowaniu tego 

minerału w płaszczu Ziemi oznacza-

łoby, że w strefi e przejściowej zgro-

madzone jest więcej wody niż we 

wszystkich oceanach na powierzchni 

planety. 

DZIEWICZY MINERAŁ

Perowskit krzemianu wapnia 

CaSiO
3
 (fi g. 3), według szacunków 

naukowców, buduje ok. 38% obję-

tości Ziemi. Ponieważ jednak wy-

stępuje tylko w płaszczu Ziemi, nie 

było więc możliwości jego zbadania 

Fig. 1. Budowa Ziemi. www.pl.wikipedia.org

Fig. 2. Wrostek ringwoodytu w diamencie (czerwony kwadracik). 

www.cdn.sci-news.com

Fig. 4. Lód VII. www.sciencealert.comFig. 3. Wrostki perowskitu. www.sciencealert.com
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i poznania właściwości fi zycznych 

i chemicznych. Niedawno znalezio-

no taki perowskit w postaci inkluzji 

w diamencie pochodzącym z okolic 

kopalni Cullinan (RPA). Został uwię-

ziony w diamencie podczas jego two-

rzenia się, jak szacują naukowcy, na 

głębokości ok. 700 kilometrów pod 

ciśnieniem ok. 34 GPa (ok. 240 tys. 

razy większe od ciśnienia atmosfe-

rycznego).

LÓD W DIAMENTACH 

Naukowcy twierdzą, że w płasz-

czu ziemskim istnieje ocean, który 

powstał kiedy część wód naszej pla-

nety została wciągnięta w jej głąb 

przez część tonącej skorupy ziem-

skiej. Teorię tę potwierdziły, zna-

lezione w marcu 2018 roku, próbki 

lodu uwięzione w diamentach utwo-

rzonych w płaszczu ziemskim (fi g. 

4). Naukowcy uważają, że ten lód po-

chodzi z części wody wciągniętej do 

płaszcza. Odkrycie jest na tyle cieka-

we, że wnętrze Ziemi jest bardzo go-

rące. Odnaleziony lód (zwany lodem 

VII), tworzy się w strefi e przejścio-

wej i płaszczu dolnym na głębokości 

ok. 610-800 kilometrów pod ziemią, 

gdzie ciśnienie wynosi ponad 24 GPa 

(ok. 170 tys. razy większe od ciś-

nienia atmosferycznego). Do chwi-

li obecnej znaleziono 3 próbki lodu 

VII w diamentach – dwie z kopalni 

w RPA i jedną z kopalni chińskiej.

POCZĄTKI ŻYCIA 
STARSZE O 700 MLN LAT

W diamentach pochodzących 

z Jack Hills (Zachodnia Australia), 

odkryto w cyrkonach wrostki dia-

mentu zbudowane z izotopu węgla-

12 (fi g. 5), które powstają wyłącznie 

wtedy, gdy w ich otoczeniu występu-

ją żywe organizmy. Naukowcy odkry-

li, że diamenty powstały ok. 4,2 mi-

liarda lat temu, natomiast cyrkony 

ok. 4,4 miliarda lat temu. Powszech-

nie było wiadomo, że pierwsze or-

ganizmy jednokomórkowe pojawiły 

się na Ziemi ok. 3,5 miliarda temu. 

Obecność izotopu węgla-12 pokaza-

ła, że początki życia na naszej pla-

necie istniały już 700 milionów lat 

wcześniej.

NAJCENNIEJSZE 
NIEBIESKIE DIAMENTY

Niebieskie diamenty, jedne z naj-

cenniejszych kamieni świata, swo-

ją barwę zawdzięczają domieszkom 

boru (fi g. 6). Z naukowych badań 

wynika, że bor występuje w strefi e 

przejściowej płaszcza Ziemi, na głę-

bokości ok. 500-650 kilometrów. 

Wynika stąd, że niebieskie diamenty 

pochodzą z czterokrotnie większej 

głębokości we wnętrzu Ziemi, w po-

równaniu do innych diamentów. Te-

orię tę potwierdzają obecne w nich 

ciemne (czarne) inkluzje ferropery-

klazu (Mg, Fe)O (fi g. 7), głównego 

minerału wchodzącego w skład dol-

nego płaszcza Ziemi.

Fig. 7. Wrostki ferroperyklazu w niebieskich dia-

mentach. www.gia.edu

Fig. 6. Niebieski diament domieszkowany borem. 

www.nhminsci.com

Fig. 5. Wrostek węgla-12 w cyrkonie.

 www.sciencedaily.com
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Poszukiwanie nieskazitelnego 
diamentu, kojarzonego z miłością, 
szczęściem i małżeństwem, zawsze 
wiązało się z pięknym miastem 
Antwerpią. Rozwój przemysłu 
diamentowego w Antwerpii nastąpił 
w XV wieku, a dokładnie w 1476 
roku, kiedy Lodewyk van Berken 
(Bercken) dokonał ogromnej zmiany 
w branży. Wynalazł narzędzie, 
które zrewolucjonizowało przemysł 
szlifowania diamentów i przyczyniło 
się do zwiększenia ich popularności. 

TEKST: TOMASZ SOBCZAK

SWIATOWA 

STOLICA 

DIAMENTÓW

A N T W E R P I A
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Van Berken był fl amandzkim ju-

bilerem i szlifi erzem diamentów uro-

dzonym Brugii. Wynalazł narzędzie 

znane jako scaif, które umożliwiło 

szlifowanie wielo fasetowych, syme-

trycznych diamentów o stosunkowo 

dobrej brylancji, świetnym blasku 

i połysku. Dzięki niemu stało się 

możliwe polerowanie wszystkich fa-

set diamentu symetrycznie pod ką-

tami, które najlepiej odbijają świat-

ło. Ten wynalazek, będący pierwo-

wzorem współczesnych urządzeń 

szlifi erskich, zrewolucjonizował 

przemysł cięcia diamentów i odpo-

wiednio zwiększył popularność dia-

mentów. Następstwem tego było 

zwiększenie liczby zamówień od 

szlachty europejskiej oraz przyciąg-

nięcie i napływ setek rzemieślników 

do Antwerpii. 

Karol Śmiały (1433-1477), książę 

Burgundii został mentorem van Ber-

kena i zlecił mu pocięcie i oszlifowa-

nie 137,27 karatowego surowca, zwa-

nego póżniej diamentem fl orenckim 

(żółta brioleta o 126 fasetach). Van 

Bercken oszlifował jeszcze trzy inne 

diamenty należące do Karola Śmiałe-

go. Jednym z diamentów była Beau 

Sancy (Mała Sancy) – łezka o masie 

34 karatów, inny stał się własnością 

SCAIF JEST TARCZĄ POLERSKĄ, NASYCONĄ MIESZA-
NINĄ OLIWY Z OLIWEK I PYŁU DIAMENTOWEGO, WY-
KORZYSTYWANĄ DO POLEROWANIA DIAMENTÓW. 
SKŁADA SIĘ Z DYSKU TWARDEGO, UMOCOWANE-
GO RÓWNOLEGLE DO PODŁOŻA, KTÓRY WYGLĄ-
DA I OBRACA SIĘ W TAKI SAM SPOSÓB JAK KOŁO 
GARNCARSKIE. DYSK OTACZA OKRĄGŁA RAMA DO 
WYCHWYTYWANIA OLEJU, KTÓRY JEST ODWIROWY-
WANY PODCZAS OBRACANIA DYSKU I PONOWNIE 
WYKORZYSTYWANY. NAD POWIERZCHNIĄ DYSKU 
ZAMONTOWANE JEST MECHANICZNE RAMIĘ DO 
PRZYTRZYMYWANIA DIAMENTU. MOŻNA JE DOKŁAD-
NIE WYREGULOWAĆ, CO UMOŻLIWIA PRZESUNIĘCIE 
DIAMENTU DO ODPOWIEDNIEJ POZYCJI POZWALA-
JĄCEJ NA POLEROWANIE FASET. PODCZAS SZLIFO-
WANIA FASET POWSTAJĄCY PYŁ DIAMENTOWY UZU-
PEŁNIA JEGO UBYTEK NA TARCZY.

papieża Sykstusa V (1521-1590),

a trzeci został przekazany przez Ka-

rola królowi Francji Ludwikowi XI 

(1423-1483). 

W 1477 r. arcyksiążę Maksymi-

lian I Habsburg (1459-1519) kupił 

w Antwerpii przyszłej żonie księż-

nej burgundzkiej Marii (1457-1482) 

piękny prezent – pierścionek z bry-

lantem. To przypieczętowało umo-

wę, powodując rozpoczęcie tradycji 

wręczania pierścionka z diamentem 

lub brylantem jako pierścionka zarę-

czynowego. 
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Odkrycie przez Portugalczyka Va-

sco da Gamę (1460-1524) prostej dro-

gi morskiej z Europy do Indii w 1498 

roku, wpłynęło na rozwój handlu i im-

port surowca z tego kraju do Lizbony. 

W kolejnych latach spowodowało to 

upadek handlu diamentami w Wenecji 

i przeniesienie całego biznesu do An-

twerpii. 

W latach 90. XIX wieku w Antwer-

pii, na masową skalę, rozwinął się 

przemysł diamentowy sponsorowany 

przez zamożne rodziny kupców, han-

dlowców, szlifi erzy i producentów dia-

mentów, którzy przybyli z Amsterda-

mu (Holandii).

Słynna dzielnica diamentów w An-

twerpii, znana jako Diamentowy 

Kwartał (Diamantkwartier), składa się 

z kilku budynków zajmujących po-

wierzchnię około jednej mili kwadra-

towej, stąd inna nazwa Square Mile. 

Do 2012 roku, kiedy to znaczna część 

fi rm szlifi erskich przeniosła się do In-

dii czy Chin, około 84% surowca dia-

mentowego na świecie przechodziło 

przez tę dzielnicę, co czyniło ją naj-

większą dzielnicą diamentów na świe-

cie, z obrotem w wysokości około 54 

miliardów USD rocznie. 

Obecnie ponad 1600 fi rm sprze-

daje diamenty o wartości ponad 16 

miliardów USD rocznie. Dodatko-

wo w branży pracuje 3500 brokerów 

różnych specjalności, handlowców 

i szlifi erzy diamentów. Ponad 70 na-

rodowości współpracuje codziennie w 

Antwerpii w najbardziej międzynaro-

dowym centrum handlu diamentami 

na świecie. Handel jest zdominowany 

jednak przez handlowców: żydowskich 

(ortodoksyjni Haredi), indyjskich (dżi-

niści), armeńskich i libańskich (maro-

nici), zwanych z francuska diamanta-

ires. Termin ten określa producentów 

diamentów jubilerskich, mistrzów 

szlifi erskich oraz gemmologów spe-

cjalizujących się w diamentach. Ponad 

80% żydowskiej populacji Antwer-

pii, liczącej ok. 22 000 osób, pracuje 

w handlu diamentami, a Jidysz był hi-

storycznie głównym językiem w obro-

cie diamentami. Jednak od końca XX 

wieku indyjscy i armeńscy sprzedaw-

cy diamentów zyskali na znaczeniu 

w handlu diamentami w mieście.
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W 1973 roku powstało Świato-

we Centrum Diamentów w Antwer-

pii (AWDC), które stało się jedną 

z najbardziej znanych i cenionych 

prywatnych fi rm, formalnie repre-

zentującą sektor diamentowy w An-

twerpii. AWDC z siedzibą przy Hove-

niersstraat 22 jest liderem w branży 

diamentowej, bowiem nadzoruje im-

port i eksport diamentów w mieście. 

AWDC promuje interesy ponad 1600 

pojedynczych fi rm zapewniających 

6 600 bezpośrednich i 26 000 pośred-

nich miejsc pracy w Belgii. Import 

i eksport diamentów z Antwerpii sta-

nowi znaczący impuls dla belgijskiej 

gospodarki, stanowiąc 15% całego 

belgijskiego eksportu poza UE i 5% 

całkowitego eksportu kraju.

Na obszarze Diamentowego 

Kwartału w Antwerpii, poza AWDC, 

znajdują sie cztery giełdy handlowe: 

Diamond Club of Antwerp, Beurs 

voor Diamanthandel (założone przez 

chasydzkich kupców diamentów), 

Antwerpsche Diamantkring i Vrije 

Diamanthandel.

MĄCZKĄ PO OCZACH...
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ 

Od kilkunastu lat wiele fi rm produkuje spersonalizowane diamenty 
syntetyczne z kodem genetycznym. „Źródłem” kodu są ludzkie włosy 
(na specjalne życzenie także sierść zwierząt). W folderach reklamowych 
fi rmy zachęcają do zamawiania tego rodzaju diamentów, podkreślając 
przy tym ich szczególny walor – cenność i piękno połączone z „częścią 
duszy i ciała” właściciela włosów. 
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Włosy są też w wielu religiach 

przedmiotem kultu, głównie z racji 

ich nadzwyczajnych, wręcz cudow-

nych właściwości, zwłaszcza siły, po-

tęgi i niezwyciężoności. Przykładem 

może być postać Samson, biblijne-

go bohatera wojny Izraelitów z Fili-

stynami. Ten obdarzony przez Boga 

nadzwyczajną siłą antyczny Herku-

les utracił swą siłę, gdy podstępna 

kochanka Dallila, namówiona przez 

Filistynów obcięła mu włosy. Stał się 

zwykłym człowiekiem, bezwolnym 

i bezbronnym jak dziecko. Dzięki temu 

został schwytany, oślepiony i wtrąco-

ny do lochu. Jednak prześladowcy 

nie przewidzieli, że włosy Samsona 

szybko odrosną, i gdy przyprowadzi-

li go do świątyni Dagona w Gazie na 

ostateczne pohańbienie, tenże prze-

wracając słupy podtrzymujące dach 

świątyni zniszczył ją, grzebiąc pod jej 

gruzami siebie i prześladowców. 

W wielu religiach panuje też wia-

ra, że włosy pozwalają zachować więź 

duchową ich właścicielem nawet na 

odległość. Tym należy tłumaczyć 

dość powszechną tradycję przecho-

wywania kosmyka włosów ukocha-

nej osoby w ozdobnych medalionach 

noszonych na piersi blisko serca. 

Podobny zwyczaj związany jest 

z przechowywaniem pierwszych 

włosów niemowlęcia, traktowanych 

nie tylko jako rodzinna pamiątka, ale 

w przekonaniu, że włosy te pozwa-

lają zachować i pamięć i część duszy 

dziecka.

W kulturze Dalekiego Wschodu 

panuje przekonanie, że bujne włosy 

pomagają mężczyznom w rozwoju 

duchowym, aktywności zawodowej, 

nauce i sztuce, umożliwiają podejmo-

wanie szybkich, trafnych i mądrych 

decyzje, a przede wszystkim sprzyja-

ją zdolności logicznego myślenia.

Dla sympatyków kosmologii (tak-

że badaczy UFO) włosy ludzkie sta-

nowią pewien rodzaj anten pozwa-

lających ludziom odbierać energię 

kosmiczną i wymieniać informacje 

z otaczającym nas światem ze-

wnętrznym. Nitkowa struktura wło-

sów działa jak falowody stosowane 

w telekomunikacji, umożliwiając 

przesyłanie energię o wysokiej czę-

stotliwości bez jakichkolwiek strat. 

Tyle mitologia, religia i nauka. 

Gdzie leżą granice fi kcji a gdzie praw-

dy? Czy myśliciele, mędrcy, wielcy 

wodzowie, artyści, twórcy i zakonni-

cy noszą długie włosy i brody tylko 

z lenistwa przed goleniem? A może 

rację miał stale nieogolony, wielki 

kompozytor niemiecki Ludwig van 

Beethoven gdy powiedział, że gole-

nie okrada go z twórczego geniuszu.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Ludzkie włosy zawierają ok. 38 

pierwiastków śladowych. Ich liczba 

i procentowa zawartość jest cechą 

charakterystyczną i unikalną każde-

go człowieka. W laboratorium opra-

cowano i zastosowano specjalną me-

todę ich preparacji, pozwalającą na 

ich identyfi kację oraz na dokładną 

analizę chemiczną. Proces prepara-

cji włosów zachodzi w temperaturze 

550ºC i ma na celu usunięcie wody 

Zdaniem producentów diamen-

tów z ID-kodem, zwanych diamen-

tami z kodem genetycznym, osoby 

wrażliwe na piękno, lubiące luksu-

sowe przedmioty i pragnące aby pa-

mięć o niej lub jej najbliższych trwała 

wiecznie, powinna taki diament po-

siadać. Jest to bowiem kamień-klej-

not, w którym zawarty jest unikalny 

kod, który może być przekazywany 

z pokolenia na pokolenie jako cen-

na pamiątka. Jego niepowtarzalność 

polega na tym, że przypomina oso-

bę bliską lub kochaną oraz łączące je 

wzajemne uczucia, przywiązanie czy 

miłość.

Dlaczego właśnie włosy są „źród-

łem” kodu oraz dlaczego zostały one 

skojarzone z diamentem?

Wiadomo, że włosy zawierają 

szczególny i niepowtarzalny kod każ-

dego osobnika – człowieka lub zwie-

rzęcia, który jest bardziej unikalny 

niż linie papilarne, zaś diamenty to 

kamienie wyjątkowe. Podobno ujaw-

niają swoje magiczne właściwości, 

wówczas gdy są ofi arowane osobie 

szczególnie wyróżnianej czy adoro-

wanej. Wprowadzając do diamentu 

kod takiej osoby, związki uczuciowe 

pomiędzy darczyńcą a obdarowanym 

stają się silniejsze i bardziej trwałe. 

Z czasem trwałość ta pogłębia się 

stając się najdoskonalszym zabez-

pieczeniem przed niedoskonałością 

pamięci o kruchości istnienia i prze-

mijaniu.

ZNACZENIE WŁOSÓW 
W KULTURZE ŚWIATOWEJ

Włosy to nitkowate, elastyczne, 

rogowe wytwory naskórka ssaków. 

Złożone są z zagłębionego w skórze 

korzenia, którego początkową część 

tworzy cebulka włosa, oraz z wysta-

jącego ponad skórę trzonu włosa.

Od niepamiętnych czasów wło-

sy stanowiły i stanowią jedną z naj-

wspanialszych naturalnych ozdób 

człowieka. Lśniące i gęste włosy, 

z ich unikalnym blaskiem, falujące 

lub proste, od wieków wyróżniały 

i podkreślały urodę i indywidualizm 

każdej osoby; zawsze były symbo-

lem zdrowia, a nawet powodzenia, 

szczęścia i miłości.
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oraz rozkład wielocząsteczkowych 

białek (protein) budujących włosy. 

Skład chemiczny części włosów okre-

śla się metodą analizy spektralnej, 

a pozostałą część rozdrabnia i mie-

sza się z czystym grafi tem. Wszyst-

kie badania składu chemicznego 

próbek włosów, grafi tu i domieszek 

(katalizatorów) są wykonywane, do-

kumentowane i certyfi kowane w la-

boratorium analitycznym Instytutu 

Chemii Nieorganicznej Syberyjskie-

go Oddziału Rosyjskiej Akademii 

Nauk. Komplet wyników badań jest 

chroniony tajemnicą i jest dostępny 

wyłącznie zleceniodawcy.

Po zakończeniu badań sprepa-

rowane włosy, grafi t, markery che-

tału diamentu powstają niewielkie 

zagłębienia (tzw. kratery), które są 

wynikiem bombardowania jego po-

wierzchni wiązką jonów (wiązka 

laserowa) o mocy rzędu kilku keV. 

Produkowane przez fi rmę kryształy 

są na tyle duże (ok. 1,00-1,50 ct), że 

dalszym badaniom i obróbce podda-

je się jedynie część monokryształu 

wyciętą z jego środka. Zabieg taki 

pozwala na uzyskanie diamentów 

o okrągłym szlifi e brylantowym 

i masie do ok. 0,35-0,70 ct. W wycię-

tym elemencie diamentu surowego 

znajduje się największa koncentracja 

domieszek pierwiastków śladowych 

obecnych we włosach właściciela, tak 

charakterystycznych włosów jak linie 

jego skład chemiczny (przez porów-

nanie z próbkami włosów) oraz para-

metry jakościowe kamienia – barwę, 

czystość, masę, proporcje i jakość 

szlifu. Zamawiający oprócz certyfi -

katu otrzymuje wraz z oszlifowanym 

diamentem również wszystkie pozo-

stałe składniki (materiały), które nie 

zostały zużyte w procesie hodowli 

diamentu (włosy, grafi t, katalizato-

ry) oraz części kryształu pozostałe 

po jego pocięciu.

Od tej pory tak oszlifowany dia-

ment będzie nazywany Twoim Oso-

bistym Diamentem (TOD) (ang. Your 

Personal Diamond (YPD)).

CERTYFIKAT 
Każdy indywidualnie hodowany 

z włosów klienta kryształ diamen-

tu ma certyfi kat. Na certyfi kacie 

umieszczony jest kod identyfi kacyj-

ny (ID-code) zawierający hasło, które 

pozwala na dostęp do elektroniczne-

go banku danych, gdzie przechowy-

wane są wszelkie informacje na temat 

Twojego Osobistego Diamentu. Poza 

kodem certyfi kat zawiera dodatkowo 

informacje na temat procesu produk-

cji diamentu, jego składu chemiczne-

go oraz parametrów oszlifowanego 

kamienia. Zestawienie tych infor-

macji przechowywanych w elektro-

nicznym archiwum producenta daje 

klientowi 100% pewność, że otrzy-

many diament został wyhodowany 

z jego włosów. Do zarchiwizowanych 

szczegółowych danych technicznych 

hodowanego diamentu należą:

1) charakterystyka oszlifowa-

nego diamentu – podana jest forma 

szlifu, masa, czystość, barwa, średni-

ca i wysokość całkowita kamienia. 

2) proporcje oszlifowanego dia-

mentu – proporcje szlifu odnoszą się 

do okrągłego szlifu brylantowego. 

Określają wielkość tafl i, wysokość 

korony, wysokość pawilonu, grubość 

rondysty i wielkość koletu. Wszyst-

kie wartości podane są w procentach 

w stosunku do średnicy rondysty 

(pas rozgraniczający część górną ka-

mienia od części dolnej) przyjmowa-

nej za 100.

3) charakterystyka monokrysz-

tału diamentu – obejmuje pełne 

DIAMENTY SPERSONALIZOWANE SĄ 
NAJDOSKONALSZYM ZABEZPIECZE-
NIEM PRZED NIEDOSKONAŁOŚCIĄ 
PAMIĘCI O KRUCHOŚCI ISTNIENIA 

I PRZEMIJANIU.

miczne i katalizatory, w postaci niklu 

i żelaza, poddaje się pod dużym ciś-

nieniem kompresji i umieszcza jako 

materiał wyjściowy wraz z zarodkiem 

w komorze krystalizacyjnej. Do czasu 

uzyskania w niej odpowiednio wyso-

kiego ciśnienia i temperatury nastę-

puje powolne rozpuszczanie włosów 

w topnikach (katalizatorach), a z po-

wstałej płynnej mieszaniny zaczyna 

krystalizować diament.

Po zakończeniu procesu wzro-

stu monokryształu diamentu jego 

skład chemiczny jest ponownie ba-

dany metodą spektroskopii masowej 

w celu określenia zawartości poszcze-

gólnych pierwiastków śladowych, 

a także proporcji pomiędzy pier-

wiastkami śladowymi a domieszka-

mi. Analizy chemiczne wykonywa-

ne są w pobliżu zarodka surowego 

diamentu. Podczas badań spektro-

skopowych na powierzchni krysz-

papilarne. Dlatego też porównanie 

składu chemicznego włosów, stoso-

wanych domieszek oraz specjalnych 

markerów chemicznych ze składem 

chemicznym otrzymanego diamentu 

daje klientowi 100% pewność, że zo-

stał on wyhodowany z jego włosów.

Hodowane diamenty mają bar-

wę miodowożółtą, jednak może ona 

być, w wyniku termicznej obróbki, 

procesu poprawiania metodą HPHT 

lub obróbki kombinowanej, zmienio-

na na barwę żółtą, zielonkawożółtą, 

różową lub czerwoną. Po zmianie 

barwy diament jest szlifowany we-

dług życzenia klienta. Firma dopusz-

cza wybór dowolnego rodzaju szlifu 

brylantowego lub jego modyfi kacji. 

Gotowy i oszlifowany diament jest 

wysyłany do Syberyjskiego Centrum 

Gemmologii Syberyjskiego Oddziału 

Rosyjskiej Akademii Nauk w celu wy-

stawienia certyfi katu określającego 

20



21

informacje dotyczące parametrów 

wzrostu kryształu oraz charakte-

rystykę diamentu przed procesem 

szlifowania, w tym także informa-

cje dotyczące procesu zmiany barwy. 

Procesowi zmiany barwy poddany 

jest tylko część diamentu wycięta 

ze środkowej części wyhodowanego 

kryształu, co pozwala uniknąć pęk-

nięć powstających zawsze podczas 

procesu wygrzewania i/lub naświet-

lania kryształów których masa prze-

kracza ok. 0,50 ct. Do certyfi katu 

dołączona jest pozostała część odcię-

tego kryształu diamentu aby klient 

mógł porównać jego barwę przed 

i po procesie jej poprawiania.

4) wyniki analizy chemicznej 

włosów – podana jest zawartość 

pierwiastków śladowych w hodowa-

nych diamencie. Koncentracja pier-

wiastków jest określana w stosunku 

do zawartości ołowiu przyjmowanej 

za 1, który znajduje się we wszyst-

kich ludzkich włosach niezależnie 

od miejsca zamieszkania lub rasy. 

Wszystkie katalizatory, domieszki 

lub komponenty stosowane pod-

czas procesu wzrostu diamentu, ta-

kie jak żelazo, nikiel czy grafi t, są 

najwyższej czystości, a ich próbki są 

przechowywane jako wzorce w labo-

ratorium producenta. Dokładność 

analizy chemicznej wynosi 10-8% 

(0,00000001%), co eliminuje ewen-

tualną pomyłkę w określeniu składu 

chemicznego badanych włosów. Tak 

dokładne określenie zawartości pier-

wiastków śladowych jest gwarancją 

dla klienta, że diament został wyho-

dowany z jego włosów.

5) dane dotyczące domieszek – 

w trakcie trwania procesu wzrostu 

diamentu dodawane są do materia-

łu krystalizacyjnego określone do-

mieszki oraz markery chemiczne 

pozwalające w późniejszym czasie na 

jego bardzo szybką i jednoznaczną 

identyfi kację. Metoda domieszkowa-

nia jest objęta tajemnicą handlową 

i stanowi dodatkowe zabezpieczenie 

dla producenta w przypadku ewentu-

alnych wątpliwości klienta co do po-

chodzenia wyhodowanego diamentu 

lub sporów prawnych.

Diaka Vodka, jedna z najdroż-

szych wódek świata, jest produko-

wana w Polsce. Krystalicznie czy-

sta o wspaniałym, jedwabistym 

smaku jest destylowana w nie-

typowy sposób, bowiem z wyko-

rzystaniem… diamentów. Sprze-

dawana w USA jest reklamowana 

jako jeden z najbardziej luksu-

sowych alkoholi świata, bowiem 

za litrową butelkę nabywca musi 

zapłacić 1,06 miliona USD. Cena 

wódki wynika nie tylko z faktu, że 

na dnie butelki pływają jednokara-

towe diamenty, ale również z tego, 

że podczas produkcji wódki Diaka 

stosuje się specjalną procedurę de-

stylacji. W procesie oczyszczania 

alkoholu używa się podobno se-

tek diamentów, których wymiar 

nie przekracza jednego karata. 

Proces ten został opatentowany 

przez polskiego producenta pod 

taką samą nazwą jak sama wódka 

– Diaka. Zastosowanie tak niety-

powego procesu fi ltracji sprawi-

TEKST: TOMASZ SOBCZAK

Najdroższa wódka świata Billionaire, kosztuje za butelkę 
0,7 litra ok. 11,70 miliona zł. Niewiele mniej kosztują: 
wódka Diaka produkowana w Polsce lub wódka Russo-
Baltique produkowana przez łotewsko-rosyjską fi rmę 
i sprzedawana w butelce pokrytej złotem i diamentami.

ło, że alkohol jest niebywale kry-

staliczny i nabiera niespotykanej 

gładkości smaku. 

Porównywalna cenowo do 

wódki Diaka jest wódka Russo-

Baltique, za którą trzeba zapłacić 

ok. 4,26 miliona zł. Produkowana 

jest przez łotewsko-rosyjską fi rmę 

o tej samej nazwie, która przed la-

ty produkowała przyczepy i samo-

chody. Firma powróciła niedaw-

no na rynek z planami produkcji 

sportowo-luksusowego samocho-

du zbliżonego do Mercedesa CL63 

AMG oraz astronomicznie drogą 

wódką, sprzedawaną w opako-

waniu przypominającym atrapę 

chłodnicy starych samochodów. 

Wódka Russo-Baltique, podob-

no świetnej jakości, sprzedawa-

na jest w butelce pokrytej złotem 

i diamentami, z herbem Federacji 
Rosyjskiej na korku, przedstawia-

jącym dwugłowego złotego orła 

z czasów Cesarstwa Wschodnio-
rzymskiego.
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TEKST: TOMASZ SOBCZAK
FOTO: PETRA DIAMONDS LTD.



23

FELIETON

23

Firma Petra Diamonds Ltd., zało-

żona w 1997 roku z siedzibą w Jersey 

(USA), jest grupą zajmującą się wy-

dobyciem diamentów w Afryce Połu-

dniowej. Od 2012 roku Petra posia-

da 5 spośród najbardziej produktyw-

nych kopalni na świecie: Cullinan, 

Finsch, Koffi  efontein i Kimberley 

Underground w RPA oraz William-

son w Tanzanii, stając się jednym 

z największych niezależnych produ-

centów diamentów w Afryce. 

KREW, POT I ŁZY?
Pod zarządem Petra Diamonds, 

nierentowne kopalnie należące 

wcześniej do De Beers, zaczęły odno-

sić fi nansowe sukcesy. Powodują one, 

że krew, pot i łzy zostają zastępowa-

ne dostatnimi warunkami socjalny-

mi. Konsorcjum Petra Diamonds Ltd. 

stawia przede wszystkim na eduka-

cję, pomoc socjalną i ekologię, umoż-

liwia awans społeczny a w perspekty-

wie daje szansę na lepsze życie.

EDUKACJA
Petra Diamonds Ltd. wspiera 

dziesiątki projektów edukacyjnych 

w krajach afrykańskich. Jednym 

z najbardziej znanych jest program 

koncentrujący się na poprawie na-

uczania i rozumienia matematyki 

w szkołach Republiki Południowej 

Afryki, która jest krajem o najniż-

szej jakości nauczania matematyki 

i przedmiotów ścisłych we wszystkich 

148 badanych przez ONZ krajach.
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Wysiłki spółki na rzecz rozwoju 

społeczności koncentrują się na na-

stępujących kluczowych obszarach:

1) tworzenia trwałych miejsc pracy;

2) zmniejszania ubóstwa;

3) transfer umiejętności; 

4) rozwoju przedsiębiorczości w spo-

łecznościach lokalnych.

Firma zainwestowała znaczący 

kapitał służący zapewnieniu zrów-

noważonego zatrudnienia pracow-

ników oraz podnoszenia poziomu 

życia. Polega on na budowaniu infra-

struktury mieszkalnej, wodociągów, 

dróg oraz budowa żłobków i szkół. 

Do tego dochodzą inicjatywy, takie 

jak zatrudnienie na poziomie lokal-

nym i rozwój lokalnych dostawców 

do poziomu, na którym mogą oni 

dostarczać produkty i usługi dla pro-

wadzonej działalności.

AWANS SPOŁECZNY
Dostęp do edukacji i możliwość 

kształcenia się sprawia, że coraz wię-

cej pracowników żyje, jak na warunki 

afrykańskie, na wysokim poziomie 

socjalnym. Powoduje to, że pracow-

nicy kopalń mają możliwość awansu 

społecznego. Wielu z nich po latach 

nauki i pracy zasiada w gremiach de-

cyzyjnych spółki, włącznie z człon-

kostwem w zarządach kopalń.

EKOLOGIA
Petra Diamonds Ltd. prowadzi 

działalność wydobywczą w sposób 

przyjazny dla środowiska poprzez od-

powiedzialne korzystanie z zasobów, 

ochronę i rekultywację środowiska, w 

którym działa, oraz łagodzenie skut-

ków wydobycia diamentów. Spółka 

wdraża rygorystyczne procesy zarzą-

dzania środowiskiem, dąży do pro-

mowania i utrzymywania wysokich 

standardów zarządzania środowi-

skiem (procedury postępowania, mo-

nitorowanie), a także podnoszenie 

świadomości ekologicznej wśród pra-

cowników i społeczności lokalnych. 

Działania fi rmy podlegają wszystkim 

przepisom dotyczącym ochrony śro-

dowiska zgodnie z obowiązującymi 

przepisami lokalnymi, a odpowiednie 

służby przeprowadzają regularne au-

dyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Do tej pory w ramach projektu 

zorganizowano seminaria i warszta-

ty dla ponad 550 nauczycieli z ponad 

100 szkół w RPA oraz rozdano ponad 

3500 studentom podręczniki pozwa-

lające na dalsze rozwijanie edukacji 

matematycznej.

Petra dostrzega ogromne znacze-

nie edukacji dla zapewnienia przy-

szłego rozwoju społeczno-gospodar-

czego krajów afrykańskich dla na-

stępnych pokoleń. Poza programami 

wspierającymi nauczanie w szkołach, 

tworzy także możliwości zdobycia 

konkretnego zawodu, np. stolarza, 

mechanika czy hydraulika.

POMOC SOCJALNA
Misją Petra Diamond Ltd. jest 

wspieranie lokalnych społeczności 

oraz budowanie z nimi pozytywnych 

relacji. Działania spółki dotyczą ob-

szarów o niskim poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego i wysokim 

bezrobociu. Petra zatrudnia bezpo-

średnio ponad 5,5 tys. stałych pra-

cowników i ok. 4 tys. podwykonaw-

ców (na 2019 rok).
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Główne zagrożenia środowisko-

we wynikające z działalności wydo-

bywczej to: 

1) wpływ na zasoby wodne (nie-

efektywne wykorzystanie, zanie-

czyszczenie naturalnych źródeł 

wody);

2) nieefektywne zużycie energii ze 

źródeł nieodnawialnych;

3) endemiczna zmiana siedlisk fau-

ny i fl ory;

4) trwałe zmiany w topografi i te-

renu i zmiany w użytkowaniu 

gruntów.

W celu zarządzania tymi ryzyka-

mi i wpływem działalności na śro-

dowisko kopalnie monitorują swo-

ją działalność w zakresie ochrony 

środowiska w następujących obsza-

rach:

1) zużycia zasobów;

2) zużycia energii;

3) emisji dwutlenku węgla;

4) gospodarowanie odpadami;

5) zarządzania gruntami i ich rekul-

tywacja.

Firma prowadzi działalność zgod-

nie z prawem ochrony środowiska 

w krajach, w których ma kopalnie, 

a jej polityka środowiskowa ma na 

celu osiągnięcie wysokiego poziomu 

ekologiczności produkcji. Przykładem 

dbałości o środowisko jest np. sadze-

nie na terenach pokopalnianych tro-

pikalnych drzew jakaranda czy two-

rzenie rezerwatów dzikich zwierząt.

RESUME
Jak wynika z powyższego tekstu, 

powszechnie propagowane opinie 

organizacji zajmującymi się prawami 

człowieka i ekologów, że diamenty 

to „krew, pot i łzy” oraz degradacja 

środowiska naturalnego, nie są do 

końca prawdą. Praca w kopalniach 

MĄCZKĄ PO OCZACH...

diamentów, stwarza dla społeczno-

ści lokalnej możliwość edukacji, uzy-

skania pomocy socjalnej czy awansu 

społecznego. Bezsprzecznie ciężka 

i niebezpieczna praca w kopalniach 

diamentów daje perspektywę oraz 

szanse lepszego życia dla rdzennych 

mieszkańców Afryki. 
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SZKOLENIE CERTIFIED DIAMOND GRADER 
W HRD (ANTWERPIA, BELGIA)

W dniu 18 października 2019 roku, 12. osobowa grupa rzeczo-

znawców i znawców diamentów PTGem, zdała pomyślnie egzamin te-

oretyczny i praktyczny oraz otrzymała tytuły Certyfi kowanego Rzeczo-

znawcy Diamentów Wysokiej Rady Diamentów (HRD Antwerp Certifi ed 

Diamond Grader). Opiekunem grupy i tłumaczem był przewodniczący 

PTGem Tomasz Sobczak, a w szkoleniu udział wzięli:

ZBGNIEW BATKO/Nowy Sącz

MICHAŁ CYGANEK/Olkusz

MAGDALENA GAWROŃSKA/Warszawa

MAGDALENA GLEWICZ/Łódź

ZBIGNIEW GŁOS/Katowice

MARIUSZ MAJ/Warszawa

CEZARY MARKOWSKI/Białystok

TOMASZ SOBCZAK/Warszawa

JAKUB ŚLIWOWSKI/Białystok

PIOTR TOMASZEWSKI/Kraków

GRZEGORZ TRYJEFACZKA/Kraków

DOROTA WOJCIUCH/Kołaczkowo

POLSKIE TOWARZYSTWO 
GEMMOLOGICZNE

INFORMACJE ◦ AKTUALNOŚCI ◦ WYDARZENIA
TEKST: TOMASZ SOBCZAK            ZDJĘCIA: MAGDALENA GAWROŃSKA & JUSTYNA OŻDŻEŃSKI
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NOWY ZARZĄD 
GŁÓWNY PTGEM

Na Walnym Zgromadzeniu Człon-

ków PTGem w dniu 26 października 

2019 roku podjęto uchwałę o wybo-

rze nowego składu osobowego na-

czelnych organów statutowych or-

ganizacji na nową 5. letnią kadencję 

2019-2023, w tym Zarządu Główne-

go PTGem, Głównej Komisji Rewi-

zyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

Sobczak Tomasz – Przewodniczący,

Szcześniak Paweł – I Wiceprzewod-

niczący,

Ożdżeński Maciej – II Wiceprze-

wodniczący,

Ożdżeński Justyna – Sekretarz ge-

neralny,

Patan Wisław – Skarbnik,

Chobrzyński-Błaszczyk Marcin – 

Członek,

Dumańska-Słowik Magdalena – 

Członek,

Girulski Robert – Członek,

Kolec Jarosław – Członek,

Macur Jerzy – Członek.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej 

wchodzą:

Dembowska Barbara – Przewodni-

cząca,

Pawlik Henryk – Wiceprzewodni-

czący,

Wojciuch Dorota – Sekretarz,

Tryjefaczka Marek – Członek,

Olszar Krzysztof – Członek.

W skład Sądu Koleżeńskiego wcho-

dzą:

Rakowicz Edward – Przewodniczący,

Batko Zbigniew – Wiceprzewodni-

czący,

Kycia-Munz Lucyna – Sekretarz,

Jedynak Ignacy – Członek,

Rutczyński Jacek – Członek.

● Wykształcenie ogólne  
1)  Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydział Fizyki Technicznej i Ma-

tematyki Stosowanej, specjalność Optyka kryształów.
2)  Doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność 

gemmologia.

● Wykształcenie specjalistyczne
1)  Gemmolog dyplomowany Gemological Institute of America, Santa Monica, 

USA.
2)  Gemmolog dyplomowany i Członek fachowy Deutsche Gemmologische Ge-

sellschaft, Idar-Oberstein, RFN.
3)  Gemmolog dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.
4)  Fachowy doradca ds. obrotu kamieniami szlachetnymi Deutsche Gemmo-

logische Gesellschaft, Idar-Oberstein, RFN.
5)  Absolwent kursów dokształcających Deutsche Gemmologische Gesells-

chaft, Idar-Oberstein (RFN) dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamie-
nie szlachetne 5, Diamenty 5, Korundy, Beryle oraz Wysokowartościowe kamie-
nie szlachetne.

6) Absolwent kursu gemmologicznego na Uniwersytecie im. K. Ruprechta 
w Heidelbergu, RFN.

7)  Ekspert diamentów International Gemmological Institute (IGI) w Antwer-
pii, Belgia; absolwent kursu dokształcającego Diamenty syntetyczne.

8)  Ekspert diamentów Hoge Raad voor Diamant (HRD) w Antwerpii, Belgia.

● Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii Sądu Okręgowego w Warszawie.
● Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub 

usług, specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego, 
łódzkiego i podlaskiego. 

● Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo 
i gemmologia.

● Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w latach 
1998-2009.

● Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego od 2009 r.
● Autor 26 książek, w tym m.in.: Diamenty jubilerskie, Encyklopedia diamen-

tów, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich, Kamienie szlachetne, Brylanty 4C, 
Atlas klas czystości brylantów.

● Autor ponad 160 artykułów w czasopismach naukowych – Acta Universi-
tatis Wratislaviensis, Mineralogia Polonica, Neoterm, Prace Specjalne Polskiego To-
warzystwa Mineralogicznego oraz czasopismach popularnonaukowych – Gems 
& Gemology (USA), Gems & Jewelry, Journal of Gemmology (Wlk. Brytania), Ma-
gyar Otvos (Węgry), Mineralien Magazin Lapis i Zeitschtrift der DGemG (RFN), 
Normalizacja, Polski Jubiler, Promenada Sukcesu, RynekJubilerski.pl, Świat Tech-
niki, Top Class, Wiedza i Życie, Zegarki & Biżuteria, Wszechświat, Gems & Jewelry 
i Diamonds Review.

● Redaktor działu Gemmologia kwartalnika Polski Jubiler w latach 1997-
2004, redaktor naczelny miesięcznika Zegarki&Biżuteria w latach 2005-2006, 
z-ca redaktora naczelnego kwartalnika RynekJubilerski.pl w latach 2007-12, 
z-ca redaktora naczelnego magazynu Gems & Jewelry w latach 2015-2017, od 
2018 r. wydawca i redaktor naczelny magazynu Diamonds Review.

SYLWETKA NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO PTGem 

dr. inż. TOMASZA SOBCZAKA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW I XVII ZJAZD NAUKOWY 
W HOTELU ZAMEK LUBLINIEC

W dniach 25-27 października 2019 roku, w Hotelu Zamek Lubliniec, odbyło się Walne Zgromadzenie i XVII Zjazd 

Naukowy członków PTGem. W czasie posiedzenia podjęto 5 uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi 

Głównemu za 2018 rok, udzielenia absolutorium Zarządowi za kadencję w latach 2014-2018, zatwierdzenia decyzji 

Zarządu Głównego PTGem wprowadzającej zmiany w KRS dotyczące wpisu PTGem na listę przedsiębiorców, zatwier-

dzenia składu nowego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podniesienia składek człon-

kowskich.



29

ARTYKUŁ RECENZOWANY

29

SESJA NAUKOWA

I WARSZTATY 

GEMMOLOGICZNE

W dniu 26 października 2019 

roku odbyła się sesja naukowa na 

której wygłoszono następujące refe-

raty:

1.  Zastosowanie spektroskopii ra-

manowskiej i mikrotermome-

trii do badan inkluzji w wybra-

nych minerałach. 

 Magdalena Dumańska-Słowik.

2. Wycieczka do Namibii. Szczegó-

łowa prezentacja wizyty w ko-

palni kamieni szlachetnych i za-

sad w niej panujących. 

 Barbara Dembowska.

3.  Diamenty syntetyczne — no-

woczesne metody identyfi kacji. 

Jean-Matthieu Mangnay, IGI.

W dniu 27 października warszta-

ty gemmologiczne na temat Współ-

czesnych metody traktowania ko-

rundów poprowadził kol. Maciej Oż-

dżeński.
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SZKOLENIE BERYLE W DGemG 
(Idar-Oberstein, RFN)

W dniach 11-15 listopada 2019 roku, 

12. osobowa grupa członków PTGem wzię-

ła udział w szkoleniu „Specifi c Gem Identifi ca-

tion II Beryl” mającym miejsce w Niemieckim 

Towarzystwie Gemmologicznym (DGemG) 

w Idar-Oberstein (RFN). Opiekunem grupy 

i tłumaczem był przewodniczący PTGem To-

masz Sobczak, a w szkoleniu udział wzięli:

ZBGNIEW BATKO/Nowy Sącz

PATRYCJA CYGANEK/Kraków

MICHAŁ CYGANEK/Olkusz

MAGDALENA DUMAŃSKA-SŁOWIK/Kraków 

MAGDALENA GAWROŃSKA/Warszawa 

ZBIGNIEW GŁOS/Katowice 

MARIUSZ MAJ/Warszawa

JOLANTA RADOMSKA/Jelenia Góra 

TOMASZ SOBCZAK/Warszawa 

GRZEGORZ TRYJEFACZKA/Kraków 

DOROTA WOJCIUCH/Kołaczkowo 

ANDRZEJ WOJCIUCH/Kołaczkowo
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EGZAMIN 
NA TYTUŁ ZAWODOWY 

RZECZOZNAWCA 
DIAMENTÓW PTGem

W dniu 23 listopada 2019 roku, 

9. osobowa grupa Znawców diamen-

tów PTGem, zdała pomyślnie egzamin 

praktyczny z oceny cech jakościowych 

diamentów jubilerskich. Tytuł zawo-

dowy Rzeczoznawcy Diamentów PTGem 

otrzymali:

JAROSŁAW ADAMCZYK/Kraków

PATRYK ADAMSKI/Warszawa

PIOTR CHOJNACKI/Błonie

PAWEŁ DWORZYŃSKI/Warszawa

ALEKSANDER KLUPCZYŃSKI/Kraków

KAMIL KRAWICKI/Poznań

AGNIESZKA NAKONIECZNY/Kraków

KRZYSZTOF RAJSKI/Łódź

ROBERT SKOK/Kozienice

� AKTUALNA LISTA RZECZOZNAWCÓW PTGem 2020
PTGem informuje, że osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2020 nie posiadają uprawnień 

PTGem do wykonywania zawodu Rzeczoznawcy diamentów. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności za dzia-

łalność osób podszywających się pod ekspertów PTGem z dziedziny rzeczoznawstwa diamentów jubilerskich (fałszywe 

certyfi katy, hologramy, pieczątki). 

Zarząd PTGem oświadcza również, że używanie przez osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2020 

pieczątek Rzeczoznawcy PTGem jest nielegalne, a wszystkie przypadki fałszerstwa lub nieuprawnionego używania pie-

czątek będą kierowane do prokuratury. 

� Adamczyk Jarosław

� Adamski Patryk

� Bałwas Grzegorz

� Bartosiewicz Ryszard

� Batko Zbigniew

� Bielecki Krzysztof

� Chobrzyński-Błaszczyk Marcin

� Chojnacki Piotr

� Cyganek Michał

� Cyganek Patrycja

� Czajkowska-Tyc Beata

� Dembowska Barbara

� Dworzyński Paweł

� Gawrońska Magdalena

� Girulski Robert

� Glewicz Magdalena

� Głos Zbigniew

� Górski Dariusz

� Jaracz Tomasz

� Jasiński Seweryn

� Jedynak Ignacy

� Jung Andrzej

� Jurowicz Ewelina

� Karaszkiewicz Jan

� Kaźmierczak Radosław

� Klupczyński Aleksander

� Kolec Jarosław

� Kołodziej Maciej

� Kostenko Natalia

� Krawicki Kamil

� Kruk Łukasz

� Kycia-Munz Lucyna

� Lachowski Piotr

� Maj Mariusz

� Makieła Marian

� Malinowska Anna

� Michalski Krzysztof

� Mosek Arkadiusz

� Muraszkowski Mirosław

� Nakonieczny Agnieszka

� Olszar Krzysztof

� Orłowska Alicja

� Ożdżeński Maciej

� Paluszkiewicz Jan

� Patan Wisław

� Pawlik Henryk

� Pazio Bartłomiej

� Radomska Jolanta

� Rajski Krzysztof

� Rakowicz Edward

� Rodź Artur

� Rutczyński Jacek

� Sałek Robert

� Sawicka Izabella

� Skok Robert

� Sobczak Tomasz

� Sobolewska Karolina

� Solka Krzysztof

� Szcześniak Paweł

� Szymanowski Henryk

� Szymczyk Marek

� Śliwowski Jakub

� Tomczak Arkadiusz

� Tryjefaczka Marek

� Waleszkiewicz Ryszard

� Witkowski Marek

� Włodawiec Hubert

� Wojciuch Andrzej

� Wojciuch Dorota

� Wójcik Zbigniew

� Wyrzykowski Paweł



Polskie Towarzystwo Gemmologiczne to ogólnopolskie zrzeszenie 
rzeczoznawców-gemmologów, pracowników nauki, jubilerów, złotników, właścicieli 
hurtowni, firm i sklepów jubilerskich, sympatyków branży jubilerskiej
i hobbystów-gemmologów, założone w 1988 roku.

Nasze działanie wspierają  wybitni gemmolodzy z renomowanych ośrodków 
naukowych z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
i Szkołą Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu na czele.

PTGEM dysponuje fachową kadrą, absolwentami GIA, DGemG, HRD i IGI, działającą w 
ramach  Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów, jedynego ośrodka w Polsce 
prowadzącego ustawiczne dokształcania w systemie pozaszkolnym, zarejestrowanego 
w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

www.ptgem.org.pl
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SZKOLENIE 
ZNAWCA DIAMENTÓW 

PTGem, 
Warszawa 2020

W dniach 24.02-04.03.02.2020 roku 

w siedzibie PTGem w Warszawie przy 

ul. Marszałkowskiej 138 odbyło się szko-

lenie z dziedziny diamentów jubilerskich. 

Ośmiosobowa grupa uczestników szkole-

nia zdała pomyślnie egzamin teoretycz-

ny i praktyczny oraz otrzymała tytuły 

Znawcy diamentów PTGem. Wykładow-

cami na szkoleniu byli: przewodniczący 

PTGem Tomasz Sobczak oraz Mariusz 

Maj, a w szkoleniu udział wzięli:

REMIGIUSZ BUKOWSKI

MICHAŁ CZARNECKI

SYLWIA GORLICKA

KRYSTIAN KOTAPSKI

DELFINA KRIEGER

DARIUSZ SAŁAGA

JUSTYNA SZWEJKOWSKA

PATRYCJA VALERIO
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SZKOLENIE 
ZNAWCA DIAMENTÓW PTGem, 

Katowice 2020

W dniach 16.01-202.02.2020 roku w Katowicach 

w hotelu Diament odbyło się szkolenie z dziedziny 

diamentów jubilerskich. 14. osobowa grupa uczest-

ników szkolenia zdała pomyślnie egzamin teore-

tyczny i praktyczny oraz otrzymała tytuły Znawcy 

diamentów PTGem. Wykładowcami na szkoleniu byli: 

przewodniczący PTGem Tomasz Sobczak oraz Ma-

riusz Maj, a w szkoleniu udział wzięli:

ANNA BARANOWSKA

FILIP BICZAK

PIOTR BICZAK

KRZYSZTOF BRZUCHOWSKI 

MARCIN CHWAŁA

GRZEGORZ GŁOS

KRZYSTECZKO DAWID

WOJCIECH MAJCZAK

MIKUSZEWSKA AGNIESZKA

OŻDŻEŃSKI JUSTYNA

TOMASZ SPINEK

IWONA SZLĘK

KAMIL SZYMCZYK

PIOTR WOŁOWIK



e-mail: sobczakt@wp.pl
tel: 601 816 103

I N F O R M A C J E  I  Z A P I S Y

wiedza  |  rzetelność  |  fachowość  |  wiarygodność

CENTRALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA GEMMOLOGÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO




