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Szanowni 
Czytelnicy

Witam Szanownych Czytelników na łamach Diamonds Review, 

nowego i specjalistycznego magazynu z dziedziny szeroko ro-

zumianej branży diamentowej.

Pomysł wydawania nowego periodyku powstał po zakończeniu pro-

jektu pod tytułem „Magazyn Gems&Jewelry”, który był autorskim 

pomysłem Justyny Ożdżeński – spiritus movens całego przedsięwzię-

cia, w którym miałem przyjemność uczestniczyć przez cztery lata. 

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Gems&Jewelry było najlep-

szym 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 wykorzystać 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) czy 

International Gemological Institute (Antwerpia, Belgia), redaktora 

naczelnego lub jego zastępcy periodyków jubilerskich: Polskiego Ju-

bilera, Zegarków i biżuterii, RynkuJubilerskiego.pl i Gems&Jewelry oraz 

autora książek: Diamenty jubilerskie, Encyklopedia diamentów, Brylan-

ty 4C czy Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich.

Tematyka prezentowana w magazynie Diamonds Review będzie do-

tyczyć złóż diamentów, metod ich wydobycia i produkcji, sortowania 

i oceny jakościowej diamentów surowych, oceny jakościowej diamen-

tów oszlifowanych, właściwości fi zycznych diamentów, charakterysty-

ki diamentów barwnych naturalnych i syntetycznych, metod produk-

cji i identyfi kacji diamentów syntetycznych, metod modyfi kowania 

i identyfi kacji diamentów poprawianych, handlowych aspektów obro-

tu diamentami, trendów modowych, cen, popytu, podaży etc.

Magazyn Diamonds Review jest adresowany do wszystkich osób za-

in te re so wa nych problematyką 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 jubi-

lerskich, a także artystów plastyków, antykwariuszy i hobbystów.

Redakcja ma nadzieję, że prezentowane treści merytoryczne oraz 

efek tow na szata grafi czna wydawnictwa sprawią, że zdobędzie ono 

grono swoich wiernych Czytelników.

Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z Czy-

telnikami wiedzą na temat diamentów jubilerskich do współpracy 

z magazynem Diamonds Review.

Redaktor naczelny 

dr inż. Tomasz Sobczak
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W A R S Z A W A

DIAMOND NEWS

FANTASY BRA NA POKAZIE VICTORIA SECRET

Na corocznym pokazie Victoria’s 

Secret, który zawsze przyciąga 

miliony widzów na całym świecie, 

modelka Elsa Hosk zaprezentowała 

bieliźniane dzieło sztuki, czyli Fan-

tasy Bra. Najdroższy element kolek-

cji wykonywano przez 930 godzin w 

atelier Swarovskiego. Wykorzystano 

ponad 2100 kryształków, w tym 71 

karatów diamentów, a efekt końco-

wy wart jest 1 milion USD. Po raz 

pierwszy w historii, w sprzedaży do-

stępna jest tańsza wersja kultowego 

Fantasy Bra w cenie 250 USD.

Firma Centre for Innovation & En-

terprise Begbroke Science Park, 

współpracująca z Uniwersytetem w 

Oxfordzie, opracowała technologię 

laserową Opsydia, która ma zapobie-

gać podrabianiu diamentów. Opsy-

NOWA TECHNOLOGIA LASEROWA 

DO ZABEZPIECZNIA DIAMENTÓW

dia wykorzystuje precyzyjne lasery 

do wytrawiania dowolnych znaków 

(cyfry lub logo) wielkości mikrome-

trów pod powierzchnią diamentu. Ze 

względu na umieszczenie ich w bry-

le diamentu, grawerowanie laserowe 

nie może być usunięte i nie wpływa 

na klasyfikację czystości kamienia. 

Opsydia będzie stosowana przez De 

Beers do oznaczania diamentów wy-

produkowanych w laboratoriach. Ma 

to związek z nowym przedsięwzię-

ciem marketingowym Lightbox Je-

welry (patrz str. 6). Nowa technolo-

gia laserowa ma zrewolucjonizować 

zabezpieczenia w przemyśle diamen-

towym i wspierać inicjatywy branżo-

we zapobiegające fałszerstwom i ma-

nipulacjom.

Poczta wyspy Jersey (terytorium 

zależne od Wielkiej Brytanii) wy-

dała, z okazji diamentowego jubileu-

szu królowej brytyjskiej Elżbiety II (60 

lat pożycia małżeńskiego z Filipem, 

księciem Edynburga), limitowaną 

edycję 600 bloczków z dwoma znacz-

kami. Na pierwszym znaczku, który 

przedstawia królową, oprawiono w 

noszonej przez nią koronie brylant 

o średnicy 1,25 mm. Drugi znaczek 

ZNACZKI Z BRYLANTEM

przedstawia jej zmarłego ojca, króla 

Jerzego VI. Ponad połowa znaczków, 

których cena wynosiła 125 funtów, 

została zakupiona w przedsprzedaży 

przez mieszkańców Jersey. 

DIAMONDS REVIEW
JEST PATRONEM

MEDIALNYM TARGÓW
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DIAMOND NEWS

Firma De Beers rozpoczęła sprze-

daż nowej linii biżuterii z syn-

tetycznymi diamentami pod marką 

Lightbox Jewelry. Diamenty białe 

oraz o barwach fantazyjnych będą 

oprawiane w pierścionkach, kolczy-

kach i naszyjnikach. Ceny sprze-

LIGHTBOX JEWELRY — NOWY BRAND DE BEERS

daży będą wynosić od 200 USD za 

diament o masie 0,25 karata do 800 

USD za kamień jednokaratowy. Mar-

ka zadebiutowała w USA i początko-

wo będzie dostępna dla amerykań-

skich konsumentów jedynie za po-

średnictwem witryny e-commerce 

Lightbox.

Diamenty są produkowane przez 

Element Six – fi rmę-córkę De Beers, 

który zainwestuje w ciągu czterech 

lat 94 miliony USD w nowy zakład 

produkcyjny w pobliżu Portland w 

Oregonie. Zakład będzie w stanie wy-

produkować co najmniej 0,5 miliona 

karatów syntetycznych diamentów 

rocznie.

Centrum Badań Naukowych i 

Technologicznych dla Diamen-

tów (WTOCD), należące do An-

twerpskiego Światowego Centrum 

Diamentów w Antwerpii (AWDC), 

opracowało w pełni zautomatyzowa-

ną linię szlifi erską, która przyśpieszy 

proces produkcji od 10 do 20 razy. 

Nowe urządzenie o nazwie Fenix, 

nad którym pracowano blisko 10 

lat, ma obniżyć koszty szlifowania. 

Precyzyjniejszy i dokładniejszy od 

FENIX — AUTOMATYCZNA LINIA 

DO SZLIFOWANIA DIAMENTÓW

Swarovski, w ramach restruktu-

ryzacji swoich produktów, prze-

niósł linię biżuterii z diamentami 

syntetycznymi Diama do oddziału 

Atelier Swarovski. Ten ruch jest częś-

cią wysiłków firmy zmierzających do 

skonsolidowania całej biżuterii pro-

dukowanej z „hodowanymi” diamen-

tami pod jedną marką. Kategoria ta 

była wcześniej częścią kamieni szla-

chetnych Swarovskiego, w tym szafi-

rów, rubinów, topazów, kwarcu dym-

szlifi erzy, „inteligentny” Fenix, ma 

według zapowiedzi, całkowicie zre-

wolucjonizować proces obróbki dia-

mentów na całym świecie. 

DIAMA — NOWA KOLEKCJA SVAROWSKIEGO

Z DIAMENTAMI SYNTETYCZNYMI 

nego i markasytów. Pod nową marką 

Diama zaoferuje kolekcje biżuterii z 

diamentami syntetycznymi, których 

ceny zaczynają się od 595 USD/szt.

NAJWIĘKSZY NA 

ŚWIECIE RÓŻOWY 

DIAMENT CVD

Ge m o -

l o g i -

cal Institu-

te of Ame-

rica (GIA) 

badał dia-

ment syn-

tetyczny o 

masie 5,01 karata, który jak twierdzi 

jego producent, jest największym ró-

żowym syntetycznym diamentem 

na świecie. Nowojorski Unique Lab 

Grown Diamond wyprodukował ka-

mień metodą chemicznego osadza-

nia z fazy gazowej (CVD). Intensyw-

nie różowo-pomarańczowy kamień 

syntetyczny o czystości SI ma szlif 

ośmiokątnej princessy. GIA twier-

dzi, że „połączenie wielkości, barwy 

i czystości sprawia, że   jest to najbar-

dziej niezwykły syntetyczny diament 

CVD, który jego laboratorium testo-

wało do tej pory”.

Tiffany & Co. wprowadziła na ry-

nek nową kolekcję pierścionków 

zaręczynowych. Nowa linia Tiffa-

ny True z wyjątkowym designem i 

profesjonalnym wykonaniem, jak to 

określono „wprowadza najwyższy 

wyraz nowoczesnej miłości.” 

NOWA KOLEKCJA 

PIERŚCIONKÓW 

ZARĘCZYNOWYCH 

TIFFANY & CO.
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Według informacji przekazanych 

przez naukowców z University 

of Wisconsin-Madison (USA), na Jo-

wiszu i Saturnie pada „diamentowy 

deszcz”. Diamenty są podobno wy-

starczająco duże, aby mogły być no-

szone przez hollywoodzkie gwiazdy 

filmowe. Obliczono, że na Saturnie 

powstaje ok. 1000 ton diamentów 

rocznie (ok. 5 miliardów karatów). 

„DIAMENTOWY DESZCZ” NA SATURNIE

I JOWISZU

Obie planety są gazowymi olbrzyma-

mi zasobnymi w metan. Występujące 

burze błyskawiczne zamieniają me-

tan w sadzę (węgiel), który w miarę 

opadania twardnieje przekształcjąc 

się w kawałki grafitu, a następnie 

diamentu. Spadające diamenty ule-

gają następnie stopieniu w płynnych 

rdzeniach planet. 

Laboratorium Gemological Insti-

tute of America (GIA) w Hong 

Kongu otrzymało do weryfikacji bry-

lant o masie 6,30402 ct, czystości 

IF i barwie F. Ka-

mień posiadał na 

rondyście laserową 

inskrypcję z nume-

rem certyfikatu. Po 

sprawdzeniu w ba-

zie danych okazało 

się, że numer odpo-

wiada certyfikowa-

nemu wcześniej nieco mniejszemu 

diamentowi naturalnemu o masie 

6,30216 ct, czystości VVS1 i barwie 

F. Dalsze badania wykazały, że prze-

kazany do weryfikacji diament ma 

poprawianą barwę metodą HPHT, a 

znajdująca się na jego rondyście lase-

rowa inskrypcja, podobnie jak i załą-

czony do kamienia certyfikat GIA, są 

wysokiej jakości podróbką.

PODRABIANE 

CERTYFIKATY GIA

Naukowcy z Uniwersytetu w Bri-

stolu (Wielka Brytania), opraco-

wali nową technologię, która pozwa-

la na produkcję energii elektrycznej 

z odpadów radioaktywnych. Odpady 

takie, w postaci bloków grafitowych, 

pełnią rolę moderatora w reaktorach 

atomowych. Wiadomo, że diament 

umieszczony w polu radioaktywnym 

generuje energię. Dlatego też, wy-

dobyty z bloków grafitowych izotop 

węgla C14 umieszczony w diamen-

cie, stanowiłby bezpieczną baterię 

mogącą nieprzerwanie produkować 

energię elektryczną przez 5730 ty-

sięcy lat (okres połowicznego rozpa-

du izotopu węgla C14).

DIAMENTOWE 

BATERIE Z ODPADÓW 

RADIOAKTYWNYCH

MĄCZKĄ PO OCZACH...
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DIAMOND NEWS

Chiński gigant korporacyjny Fo-

sun kupił 80% udziałów w Mię-

dzynarodowym Instytucie Gemolo-

gicznym (IGI) za 110 mln USD. IGI 

z siedzibą w Antwerpii, założone w 

1975 roku, prowadziło 23 laborato-

ria gemmologiczne na całym świe-

cie. Fosun jest jedną z największych 

chińskich korporacji, w tym z bran-

ży finansowej, opieki zdrowotnej, 

farmaceutycznej, konsumenckiej, 

nieruchomości, wydobywczej i ener-

getycznej. IGI ma przekazać swo-

The Antwerp World Diamond 

Centre (AWDC) koordynuje i 

oficjalnie reprezentuje przemysł 

diamentowy Antwerpii, światowego 

lidera w handlu diamentami. W tej 

roli AWDC promuje cały przemysł 

diamentowy w kraju i za granicą. 

AWDC jest również uznawane na 

arenie międzynarodowej jako punkt 

kontaktowy, rzecznik i pośrednik dla 

ANTWERPIA DIAMENTOWYM CENTRUM 

ŚWIATA

INTERNATIONAL GEMOLOGICAL 

INSTITUTE (IGI) SPRZEDANY CHIŃCZYKOM

ją wiedzę i wykonywanie ekspertyz 

gemmologicznych rynkom wscho-

dzącym, w tym Chinom.

całego belgijskiego rynku diamento-

wego. Ponad 84% wszystkich suro-

wych diamentów i 50% wszystkich 

oszlifowanych diamentów przecho-

dzi przez Antwerpię. Diamenty są 

najważniejszym produktem ekspor-

towym Belgii, bowiem stanowią 5% 

całkowitego belgijskiego eksportu 

oraz 15% całego belgijskiego ekspor-

tu poza UE.

Firma Lucara Diamond Corp. 

sprzedała na przetargu lot suro-

wych diamentów o masie 1453,06 ka-

rata za 32,5 miliony USD, w tym biały 

327,48-karatowy kamień za 10,1 mi-

liona USD (30,9 tys. USD/ct) (po pra-

wej) oraz jasnobrązowy 472,37-kara-

towy o nieznanej cenie (po lewej). 

472,37 KARATOWY DIAMENT SUROWY

w
w

w
.l

u
ca

ra
.c

om

w
w

w
.a

w
dc

.c
om

w
w

w
.i

gi
.c

om

Wybór i opracowanie materiałów 

inż. Sebastian Sobczak

NAJDROŻSZY 

RÓŻOWY DIAMENT 

ŚWIATA
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Fig. 2. Diament Promise. 

Fig. 1. Diament rekordzista

Diament różowy określony jako 

fancy vivid, o ośmiokątnym szli-

fie szmaragdowym i masie 18,96 ka-

rata, został sprzedany w listopadzie 

2018 r. na aukcji Christie’s za rekor-

dową dotychczas kwotę 50,4 miliona 

USD. Przy cenie 2,7 miliona USD za 

karat, diament osiągnął również re-

kordową na świecie średnią cenę dla 

różowego diamentu sprzedanego 

kiedykolwiek na aukcji. Dotychczas 

najdroższym różowym diamentem 

był Promise, 14,93-karatowy owal-

ny kamień, sprzedany w 2017 r. na 

aukcji Christie’s w Hong Kongu, za 

32,5 miliona USD (2,1 miliona USD 

za karat). 
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SZWEDZKIE KLEJNOTY 
KRÓLEWSKIE

W sierpniu złodzieje ukradli bez-

cenne królewskie artefakty nale-

żące do byłych szwedzkich monar-

chów Karola IX i Krystyny Wazówny. 

Złodzieje zabrali przedmioty z ga-

bloty podczas napadu na katedrę 

Strängnäs (Szwecja), po czym zbiegli 

łodzią motorową (kościół położony 

w Strängnäs, region Södermanland, 

ma status zabytku sakralnego). Skra-

dzione przedmioty, które zawierają 

dwie korony i złotą kulę ozdobioną 

krucyfi ksem, pochodzą z początku 

XVII wieku i były częścią królewskie-

go pogrzebu króla i królowej. Prze-

stępców schwytano w lutym 2019 r.

TIARA KSIĘŻNEJ 
PORTLAND

Z galerii Portland Collection w 

Nottinghamshire (Anglia), w czasie 

90 sekund nieuwagi ochroniarzy, 

skradziono Tiarę Portland, stworzo-

ną specjalnie dla księżnej Portland 

Winifred, którą wykonano dla niej 

w 1902 r. na koronację króla Edwar-

da VII. Przestępców jak dotąd nie od-

naleziono.

BIŻUTERIA KATARSKIEJ 
RODZINY KRÓLEWSKIEJ

Pięciu mężczyzn zostało areszto-

wanych w Chorwacji za kradzież bi-

żuterii o wartości około 2,2 mln USD, 

której właścicielem jest członek kró-

lewskiej rodziny szejków z Kataru. 

Kradzież miała miejsce w styczniu, 

w ostatnim dniu wystawy „Skarby 

Mogołów i Maharadży” w Pałacu Do-

żów w Wenecji (Włochy). Wszystkie 

klejnoty nie zostały jeszcze odzyska-

ne. Jeden z podejrzanych jest uważa-

ny za członka Różowych Panter, mię-

dzynarodowej sieci złodziei biżuterii.

Tekst: Tomasz Sobczak

KLEJNOTY RITZA
W styczniu pięciu mężczyzn 

uzbrojonych w karabiny i siekiery 

wpadło do salonu jubilerskiego w pa-

ryskim hotelu Ritz, roztrzaskało 

gabloty i ukradło klejnoty warte ok. 

5,2 mln USD. Trzech złodziei utknę-

ło w środku, gdy system bezpieczeń-

stwa automatycznie zamknął drzwi, 

ale udało się wyrzucić torebkę z biżu-

terią z okna wspólnikowi czekające-

mu na skuterze. Uwięzieni mężczyź-

ni zostali aresztowani. Podczas gdy 

wszystkie klejnoty zostały odzyska-

ne, dwóch podejrzanych nadal prze-

bywa na wolności.

NAJWIEKSZE KRADZIEZE JUBILERSKIE 
W 2018 Roku
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dr inż. Tomasz Sobczak

Ekspert diamentów GIA, DGemG, 

IGI, PTGem. Gemmolog dyplomo-

wany GG, FGG, GDP

CERTYFIKACJA 
DIAMENTÓW

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

LIBERALIZACJA OCENY 
CECH JAKOsCIOWYCH BRYLANTÓW

Na światowym rynku obrotu diamentami 
oszlifowanymi najwyżej cenione 
i zaliczane do wiarygodnych są certyfi katy 
(ekspertyzy): Gemological Institute 
of America, Hoge Raad voor Diamant 
i International Gemological Institute. 
Tajemnicą poliszynela jest jednak fakt, 
że ocena parametrów jakościowych 
diamentów przez wyżej wymienione 
laboratoria nie jest jednakowa, a jej 
jakość zależy obecnie w dużej mierze od 
czynników poza merytorycznych, głównie 
merkantylnych.
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ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

 „Kto prawdę mówi, 
ten niepokój wszczyna”. 

K.C. Norwid

CERTYFIAKTY 
EKSPERTYZY VERSUS 
PROPORCJE SZLIFU

Na światowym rynku obrotu dia-

mentami oszlifowanymi najwyżej ce-

nione są ekspertyzy (certyfi katy): Ge-

mological Institute of America (GIA), 

Hoge Raad voor Diamant (HRD) i In-

ternational Gemological Institute (IGI) 

(na marginesie, nie wiadomo w ja-

kim kierunku pójdzie IGI po zakupie 

80% jego udziałów przez chińskiego 

giganta korporacyjnego Fosun) (zob. 

Diamond news). 

Tajemnicą poliszynela jest jed-

nak fakt, że oddając brylant do cer-

tyfi kacji kalkulujemy, której z wyżej 

wymienionych instytucji „opłaca 

się” nam zlecić ocenę jego parame-

trów jakościowych. Decydują często 

o tym czynniki inne niż czysto me-

rytoryczne. Powszechnie wiadomo 

było, że najwyżej cenione certyfi katy 

wydaje GIA, delikatniej ocenia czy-

stość kamieni HRD a ich barwę IGI 

(opinia dealerów diamentów z An-

twerpii znana z autopsji). Wielokrot-

nie zdarzało się, że ten sam kamień 

oceniany przez w/w laboratoria miał 

inne parametry jakościowe (barwa, 

czystość), a szczególnie dotyczyło 

to oceny jakości szlifu (proporcji). 

W/w laboratoria wprowadzają pod 

własnym szyldem pewne odstęp-

stwa od międzynarodowo uznanych 

reguł International Diamond Council 

(IDC), a więc ustalają własne zasady 

oceny cech jakościowych. Dla przy-

kładu brylanty, których proporcje 

szlifu oceniane są jako „doskonałe” 

(Excellent), w zależności od ocenia-

jącego laboratorium mają inny za-

kres tolerancji parametrow szlifu. Na 

przykład w laboratoriach antwerp-

skich (IGI, HRD) przyjmuje się, że 

brylant powinien mieć odpowied-

nio: wielkość tafl i 58,5-63,5 i 57,5-

64,5%, wysokość korony 12-16,5 

i 12-16%, wysokość pawilonu 41-45 

i 43-44,5%, rondystę 2-5 i 2,5-4% 

i kolet punktowy 0-0,5% (jeszcze 
inny zakres tolerancji ma GIA). Wy-
starczy brylant o niskim pawilonie 
np. 41% ocenionym w HRD jako 
„bardzo dobry” (Very good) zanieść 
do IGI i otrzymamy ocenę „doskona-
łą” (Excellent).

Walka o klienta, a tym samych 
chęć zysku powoduje, że szacowne 
instytucje zaczynają przymykać oczy 
na niektóre „braki” ocenianych ka-
mieni. Ważnym elementem jest rów-
nież cena za usługę (certyfi kat), która 
dla diamentów mniejszych, sprzeda-
wanych w coraz większych ilościach, 
stale rośnie. Przykładowo certyfi -
kacja diamentu o masie do 0,49 ct 
w IGI kosztuje już 40 EUR, czyli w 
przypadku popularnych diamentów 
ćwierćkaratowych mamy dodatkowy 
wzrost ich ceny o 160 EUR/ct! 

CERTYFIAKTY 
EKSPERTYZY VERSUS 
KLASY CZYSTOŚCI

Najsolidniejszym i najbardziej 

uznanym laboratorium gemmolo-

gicznym jest GIA, ale ostatnio można 

mieć również do wystawianych przez 

nie certyfi katów pewne wątpliwości. 

Nie chcę tutaj negować ekspertyz 

tego szacownego i wielce zasłużo-

nego Instytutu, którego notabene 

jestem absolwentem, ale przeglą-

dając certyfi katy wielu ocenianych 

tam kamieni, można mieć powiedz-

my „mieszane uczucia” jeżeli chodzi 

o np. ocenę ich klasy czystości. Pod 

ocenę Państwa chciałbym poddać je-

den z wielu przykładów oceny klasy 

czystości np. VS2 (fi g. 1 a, b, c). We-

dług mnie trudno byłoby taki kamień 

sprzedać polskiemu klientowi w tej 

klasie. Wydaje się, że w stosunku 

do niego brylant o niższej czystości 

SI1, porównując ich diagramy inklu-

zji, wygląda dużo lepiej (fi g. 2 a, b, c). 

Mając do wyboru wolałbym kupić za 

niższą cenę kamień SI1 (przy masie 

brylantu 1,00 ct i barwie D, różnica 

w cenie pomiędzy klasami VS2 i SI1 

wynosi aż 3600 USD!).

CERTYFIAKTY 
EKSPERTYZY VERSUS 
DEFEKTY 
STRUKTURALNE

Kontynuując temat jakości wy-

stawianych ekspertyz, chciałbym 

zwrócić uwagę na „eksperymen-

towanie” nie tylko z proporcjami 

diamentów oszlifowanych ale rów-

nież z zawyżaniem klas ich czysto-

ści. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat 

temu za inkluzje uznawano „cia-

ło obce znajdujące się w diamencie, 

a inkluzją mogła też być szczelina łu-

pliwości, pęknięcie lub inny natural-

ny defekt wewnętrzny, zakłócają-

cy bieg wiązki światła w kamieniu”. 

Obecnie defekty strukturalne nie 

wpływają praktycznie na czystość 

diamentów!

Defekty strukturalne w diamen-

cie, oceniane pod względem ich 

wpływu na klasę jego czystości, dzie-

lą się one na dwa rodzaje (w uprosz-

„Certyfi kat”, według defi nicji prof. W. Kopalińskiego, 
zamieszczonej w Słowniku wyrazów obcych, to słowo 
pochodzące od łac. certifi catum, oznaczające świadectwo 
lub zaświadczenie na piśmie, używane zwłaszcza w że-
gludze i handlu zagranicznym, zaświadczenie ofi cjalne lub 
dokument stwierdzający pochodzenie towaru, lub dowód 
wpisu statku morskiego do rejestru okrętowego. W Polsce 
słowo certyfi kat w odniesieniu do diamentów stosuje się 
jako proste zapożyczenie z języka angielskiego.
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ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

czeniu): bezbarwne (linie i płaszczy-

zny wzrostu, graining (zziarnienia) 

i barwne (brązowe strefy barwne, 

odblaskowe płaszczyzny wzrostu, 

graining (zziarnienia).

Z kolei defekty strukturalne, ze 

względu na rodzaj kryształu dia-

mentu w którym występują, dzielą 

się na defekty obecne w poli- lub 

monokryształach.

Z gemmologicznego punktu wi-

dzenia, pomijając defekty występu-

jące w polikryształach [„węzły” (ang. 

Knots) powierzchniowe występujące 

w postaci linii (linie węzłów) lub 

wewnętrzne w postaci płaszczyzn 

(płaszczyzny węzłów) oraz płaszczy-

zny bliźniacze (ang. Twinning plane) i 

linie bliźniacze (ang. Twinning lines) 

występujące w tzw. macles, czyli zro-

stach bliźniaczych dwóch płaskich, 

trójkątnych kryształów diamentów 

obróconych względem siebie o kąt 

180o], większe znaczenie mają de-

Wpływ rozpoznawalności błędów strukturalnych na stopień czystości diamentów

Rozpoznawalność Wpływ na stopień czystości

Bardzo trudno widoczne pod 10x powięk-
szeniem

Nie wpływają

Trudno widoczne pod 10x powiększe-
niem

Łatwo widoczne pod 10x powiększeniem Mogą wpływać na stopień 
czystości

Fig. 1. Certyfi kat GIA brylantu o czystości VS2 (a), zdjęcie kamienia (b), mapa inkluzji (c). 

a)

b) c)
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fekty występujące w monokryszta-

łach (brylantach). W diamentach 

monokrystalicznych występują dwa 

typowe defekty strukturalne: wiązki 

(linie i płaszczyzny) wzrostu i grai-

ning (zziarnienia).

Wiązki (linie i płaszczyzny) 

wzrostu powstałe na skutek zabu-

rzeń i nierównomierności wzrostu 

kryształów. Pojawiają się one na po-

wierzchni diamentu w formie drob-

nych, ząbkowatych linii lub tworzą 

nieregularne fi gury nie dające się 

zeszlifować z powodu ich odmien-

nej struktury krystalicznej (fi g. 3). 

Niejednorodności takie mogą wy-

stępować również wewnątrz kamie-

nia w formie strefowych, siatkowo 

zrośniętych pasm o wyraźnym za-

barwieniu. Linie wzrostu są bardzo 

trudne do zlokalizowania i często 

obserwowane w postaci delikatnych 

stref przebiegających pod kątem 

90º (fi g. 4).

Fig. 2. Certyfi kat GIA brylantu o czystości SI1 (a), zdjęcie kamienia (b), mapa inkluzji (c).

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

a)

b) c)
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Graining (zziarnienia) będące 

wewnętrznymi oznaki nieregular-

nego wzrostu kryształów, obserwo-

wanymi w postaci cienkich bezbar-

wnych lub barwnych równoległych 

lamelek, układających się zgodnie 

z płaszczyznami oktaedrycznymi i 

występujących w barwnej lub bez-

barwnej matrycy diamentu. Wystę-

pujące na powierzchni diamentu w 

postaci równoległych linii zwane są 

powierzchniowymi liniami grainin-

gu (zziarnienia) (fi g. 5), natomiast 

występujące wewnątrz kamienia 

mogą być albo odpowiedzialne za 

występowanie białych płaszczyzn 

(białe smugi nadające kamienio-

wi mleczny wygląd zmniejszający 

przezroczystość) lub występowanie 

płaszczyzny odblaskowe (odbijające 

płaszczyzny grainingu).

Według międzynarodowo obo-

wiązujących przepisów IDC (CIB-

JO), bardzo trudno lub trudno wi-

doczne pod 10x powiększeniem de-

fekty strukturalne nie wpływają na 

stopień czystości diamentów (tab.). 

Jest to kolejny przykład, po propor-

cjach brylantu, dążenia do łagod-

niejszej oceny badanego kamienia. 

Obecnie panuje ogólna tenden-

cja aby rozluźnić reguły i obniżyć 

standardy oceny cech jakościowych 

brylantów, czego efektem ma być 

zwiększenie obrotów i zysku, a be-

nefi cjentami zaniżania norm jakoś-

ciowych mają być fi rmy i dealerzy 

diamentów.

Powyższe rozważania świetnie 

ilustruje certyfi kat GIA (fi g. 6 a), 

określający klasę czystości bada-

nego kamienia na SI2. Jak wynika 

ze zdjęcia diamentu (fi g. 6 b) i dia-

gramu inkluzji (fi g. 6 c), wyłącznie 

obecność dużego kryształu i kilku 

drobnych (Crystal) pod tafl ą dia-

mentu, pióra (Feather) i igły (Nee-

dle) wystarczy aby zakwalifi kować 

badany diament do tej klasy. Jak wi-

dać występujące w dużej liczbie de-

fekty strukturalne (linie bliźniacze) 

(Twinning Wisp), pomimo tego że są 

łatwo widoczne pod 10x powiększe-

niem, nie są brane pod uwagę i nie 

mają absolutnie wpływu na czystość 

kamienia. Wydaje się, że trudno by-

łoby taki kamień oferować polskie-

mu klientowi w tej klasie czystości. 

Patrząc wyłącznie na diagram in-

kluzji, czystość kamienia trzeba by 

określić na klasę P1 lub P2. 

PODSUMOWANIE

Walka o klienta, a przede wszyst-

kim czynniki merkantylne sprawia-

ją, że liberalizuje się ocenę cech ja-

kościowych brylantów, zmieniając 

(świadomie zaniżając) dotychczas 

obowiązujące normy międzynaro-

dowe (IDC, CIBJO), a dotyczy to za-

równo parametrów obiektywnych, 

mierzalnych jak proporcje szlifu czy 

subiektywnych, niemierzalnych jak 

klasy czystości.

Nie wiadomo co przyniesie przy-

szłość, ale dealerzy diamentów natu-

ralnych czują na swoich plecach od-

dech fi rm produkujących kamienie 

syntetyczne (De Beers, ostoja handlu 

diamentmi naturalnymi rozpoczyna 

sprzedaż kamieni syntetycznych), a 

chińska fi rma Fosun, która przejęła 

IGI, zamierza otwierać laboratoria 

gemmologiczne na całym świecie. 

Nie wiadomo jaka będzie jakość wy-

konywanych tam usług i ich cena, ale 

Chińczycy wiedzą co robią, są chy-

ba do tego przygotowani, bowiem 

Fig. 3. Płaszczyzny wzrostu. 

www.allaboutgemstones.com

Fig. 4. Linie wzrostu. 

www.allaboutgemstones.com

Fig. 5. Graining powierzchniowy. 

www.allaboutgemstones.com

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

Rozpoznawalność Wpływ na stopień czystości

Bardzo trudno widoczne pod 10x 

powiększeniem

Nie wpływają

Trudno widoczne pod 10x 

powiększeniem

Łatwo widoczne pod 10x 

powiększeniem

Mogą wpływać na stopień 

czystości

Tab. Wpływ rozpoznawalności błędów strukturalnych na stopień czystości diamentów

14
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zawsze potrafi ą prowadzić i dbać o 

swoje interesy.

Na koniec uwaga dotycząca kon-

kurencji i cen wykonywanych usług. 

W Antwerpii, gdzie na rynku funk-

cjonują uznane na całym świecie la-

boratoria GIA, HRD czy IGI (i wiele 

Fig. 6. Certyfi kat GIA brylantu o czystości SI2 (a), zdjęcie kamienia (b), mapa inkluzji (c).

innych), otwarto nowe laboratorium 

Antwerp International Gemological 

Laboratories (AIG), które oferując ni-

skie ceny wykonywanych ekspertyz, 

znalazło swoje miejsce na wymagają-

cym rynku jubilerskim i bierze udział 

w podziale „diamentowego” tortu. 

ZDANIEM EKSPERTA DIAMENTÓW...

Na koniec optymistycznie. Świat 

pędzi do przodu – nowe technologie, 

nowe pomysły, nowe laboratoria, 

nowe wyzwania, nowe rynki zbytu 

(diamenty syntetyczne), a co słychać 

w Polsce? A my jak zwykle jesteśmy 

w czarnej... dziurze.

a)

b) c)
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FELIETON

Wspaniałe, najpiękniejsze i najrzadsze diamenty różowe pochodzące 
z kopalni Argyle są sprzedawane na corocznym przetargu Argyle Pink 
Diamonds Tender. Przetarg jest powszechnie określany jako najbardziej 
ekskluzywna sprzedaż diamentów na świecie, a wydarzenie to jest 
przeznaczone wyłącznie dla specjalnie zaproszonych bogatych 
gości – koneserów, kolekcjonerów, jubilerów oraz możnych tego świata. 

TEKST: TOMASZ SOBCZAK
ZDJĘCIA: KOPALNIA ARGYLE

NIESAMOWITE KLEJNOTY 
Z KOPALNI ARGYLE 
w AUSTRALIi
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FELIETON

Argyle Diamond Mine jest kopal-

nią odkrywkowo-podziemną należą-

cą do spółki Rio Tinto, położoną w 

regionie East Kimberley w północnej 

części Australii Zachodniej. W regio-

nie tym, będącym ojczyzną Aboryge-

nów (plemiona Gidga i Miriuwung), 

znana jest legenda według której, 

diamenty wydobywane z kopalni 

Argyle odpowiadają różnym częścią 

czczonej przez nich pospolicie wystę-

pującej w Australii ryby barramundi. 

Najcenniejsze diamenty różowe są 

jej sercem.

Kopalnia otwarta w 2008 r. zaj-

mowała obszar 12 ha, a koszt jej bu-

dowy oszacowano na 800 mln USD. 

Zasoby diamentów ocenia się na 

370 milionów karatów, o wartości 

1,2 mld USD. Kopalnia Argyle jest 

praktycznie jedynym na świecie sta-

łym źródłem różowych diamentów, 

stanowiącym ponad 90 procent ich 

światowych zasobów. Wydobycie 

tych kamieni nie będzie jednak trwa-

ło wiecznie z powodu wyczerpania 

złoża. Trzeba sobie uświadomić, że 

całoroczna produkcja tych różowych 

klejnotów mieści się w dłoni, a nie-

bywale rzadkie fi oletowe diamenty 

ledwo wypełniłyby łyżeczkę do her-

baty. Wraz ze wzrostem świadomo-

ści na temat piękna, unikatowości i 

rzadkości różowych diamentów Ar-

gyle są one coraz bardziej cenione i 

poszukiwane.

Wydobywanie tych cudów natu-

ry, uformowanych na głębokości po-

nad 160 kilometrów pod powierzch-

nią Ziemi przed blisko 1,6 miliarda 

lat temu, jest wyzwaniem zarówno 

pod względem wielkości, jak i złożo-

ności. Działająca 24 godziny na dobę, 

365 dni w roku kopalnia Argyle skła-

da się, poza częścią odkrywkową, ze 

skomplikowanej sieci około 40 kilo-

metrów tuneli i dwóch podziemnych 

kruszarek, ułatwiających dostęp do 

diamentów.

  
KLASYFIKACJA 
DIAMENTÓW ARGYLE 

Unikalność różowych diamentów 

Argyle spowodowała, że specjalnie 

dla nich został opracowany system 

Fig. 1. Kopalnia odkrywkowa Argyle.

Fig. 2. Diament 

Fancy Intense Pink 

wg GIA.

Fig. 5. Diament 

Fancy Red 

wg GIA.

Fig. 3. Diament 

Fancy Vivid Purplish Pink 

wg GIA.

Fig. 4. Diament 

Fancy Purplish Red 

wg GIA.

Fig. 6. Diament 

Fancy Dark Gray-Violet 

wg GIA.
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FELIETON

klasyfi kacji odcienia i nasycenia bar-

wy od czerwonego do różowego, ró-

żowo-fi oletowego do różano-różowe-

go i szampańsko-różowego do fi ole-

towego. Wszystkie różowe diamenty 

Argyle są w stu procentach natural-

ne, a więc nigdy nie były poprawia-

ne czy modyfi kowane w jakikolwiek 

inny sposób (np. wygrzewanie).

Duża liczba diamentów z Argyle 

jest klasyfi kowana przez Gemologi-

cal Institute of America (USA). Przy 

ocenie wartości różowych diamen-

tów fantazyjnych, podobnie jak dia-

mentów „białych”, ocenie podlegają: 

barwa, czystość, proporcje, symetria 

i jakość wykończenia szlifu, fl uore-

scencja i masa. W tym jednak przy-

padku podstawowe znaczenie ma 

klasyfi kacja barwy, której odcień, na-

sycenie i jasność wpływa w 90% na 

wartość ocenianego diamentu. GIA 

klasyfi kuje diamenty fantazyjne we-

dług odcienia, nasycenia barwą i jas-

ności, wyróżniając wzorcowe klasy 

intensywności barwy. 

GAMA ODCIENI BARW

Paleta odcieni barw różowych dia-

mentów Argyle, rozciąga się od deli-

katnego różowego do ciemnego, in-

tensywnego różowego, poprzez wiś-

niowy do zmysłowego fi ołka, bławat-

nego błękitu i nasyconej czerwieni. 

ODCIEŃ RÓŻOWY

Spośród wszystkich barw dia-

mentów, barwa różowa jest najbar-

dziej intrygującą, a przyczyny jego 

powstawania nie zostały jeszcze wy-

jaśnione. Uważa się, że barwa jest 

wynikiem deformacji sieci atomowej 

powstałej podczas krystalizacji, w 

wyniku wysokiej temperatury i ciś-

nienia panującego pod powierzchnią 

Ziemi. Bajeczny cud natury nadal po-

zostaje jedną z największych tajem-

nic Ziemi.

ODCIEŃ NIEBIESKI I FIOLETOWY

Bardzo rzadko występujące, ale 

równie intrygujące jak kamienie ró-

żowe. Hipnotyzujące niebieskie i fi o-

letowe diamenty, różnią się niewiele 

od niebieskich kwiatów bzu, żywego 

bławatnego błękitu czy elektryzują-

cych błysków fi oletu. 

ODCIEŃ FIOŁKOWY

Kopalnia Argyle jest jedynym 

znanym źródłem bogatych w wodór 

diamentów fi ołkowych i wyjątkowo 

silnych odcieniach barwy bławatko-

wej.

ODCIEŃ CZERWONY

Uznawany za najcenniejszy od-

cień barwy w przypadku diamentów 

Argyle, których jest znanych około 

30 sztuk w całej historii światowego 

wydobycia.

Fig. 8. Paleta odcieni barw 

diamentów Argyle.

Fig. 7. Przykłady 

odcieni barw diamentów Argyle.

FELIETON
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PRESTIŻOWY PRZETARG 
ARGYLE PINK DIAMONDS 
TENDER 

Od 1984 roku najbardziej wy-

jątkowe, najpiękniejsze i najrzadsze 

diamenty różowe pochodzące z ko-

palni Argyle są sprzedawane na co-

rocznym przetargu Argyle Pink Dia-

monds Tender, który objeżdża cały 

świat. Oferowane diamenty mają za-

zwyczaj ponad pół karata, szlifowa-

ne są przez najlepszych fachowców 

zatrudnionych w kopalni Argyle, 

a następnie oceniane i klasyfi kowa-

ne przez dwa niezależne laboratoria. 

Przetarg jest powszechnie określany 

jako najbardziej ekskluzywna sprze-

daż diamentów na świecie, a wyda-

rzenie przeznaczone wyłącznie dla 

specjalnie zaproszonych gości. Wy-

brane osoby spośród wielu luksuso-

wych diamantaires, koneserów, ko-

lekcjonerów, jubilerów oraz możnych 

i bogatych tego świata, są zapraszane 

do przedstawiania w zapieczętowa-

nych kopertach ofert na przeznaczo-

ne do sprzedaży diamenty. Najlepsze 

40-60 diamentów pokazywanych 

jest podczas prywatnych pokazów 

na całym świecie, gdzie potencjalni 

i anonimowi nabywcy składają ofer-

ty. Oferty przetargowe odbywają się 

na całym globie, a konkretne prze-

targi w   Antwerpii, Genewie, Lon-

dynie, Tokio, Singapurze, Bombaju, 

Sydney, Szanghaju, Pekinie, Hong-

kongu, Nowym Jorku i Kopenhadze. 

Każdy diament ma określoną mini-

malną cenę wywoławczą. Najwyższa 

złożona oferta wygrywa. Na przetar-

gu sprzedano już wiele wspaniałych 

i cennych diamentów, z których kilka 

prezentuję poniżej.

ARGYLE VIOLET 

Owalny diament o masie 2,83 

karata, znaleziony w 2016 roku, kla-

syfi kowany wg GIA jako Fancy Deep-

Grayish Bluish Violet. Największy fi o-

letowy diament, jaki kiedykolwiek 

odkryto w Australii. Diament hip-

notyzującego i pociągającego piękna, 

zajął czołowe miejsce wśród najbar-

dziej znanych diamentów na świe-

cie. 

Fig. 10. Diament fi ołkowy. 

Fig. 11. Diament czerwony Fig. 12. Argyle Violet.

Fig. 13. Argyle Scarlett. Fig. 14. Argyle Prima.

Fig. 15. Argyle Ocean Seer. Fig. 16. Argyle Viva.

Fig. 9. Diament różowy.
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roku, klasyfi kowany wg GIA jako 

Fancy Dark Grey-Violet. Jest jeden 

z trzech fi oletowych diamentów 

o masie ponad 1 karata znalezionych 

w kopalni diamentów Argyle.

ARGYLE SPECTRE

Diament o kształcie tarczy i ma-

sie 1,93 karata, znaleziony w 2015 

roku. Nazwa tego diamentu o inten-

sywnej barwie różowej pochodzi od 

baletu „Le Spectre de la Rose” lub „Th e 

Spirit of the Rose”.

ARGYLE SEMPER SUITE 

Garnitur trzech diamentów 

o kształcie serca i masie odpowied-

nio 1,31, 0,60 i 0,58 karata, klasyfi -

kowanych wg GIA jako Fancy Intense 

Pink. Nazwa, od łacińskiego słowa 

„semper” – zawsze, wzmacnia sen-

tyment do tego zniewalająco pięk-

nego zestawu różowych diamentów, 

jako ostatecznego daru prawdziwej 

miłości.

PODSUMOWANIE 

Kopalnia Argyle produkuje rocz-

nie około 20 milionów karatów dia-

mentów surowych. Spośród produ-

kowanych diamentów tylko około 

0,1% ma różowy odcień barwy. Ko-

palnia Argyle dostarcza około 90% 

światowego wydobycia różowych 

diamentów, a całoroczna produkcja 

kamieni o masie ponad pół karata 

zmieściłaby się w dłoni. Na każdy 

milion karatów nieoszlifowanych 

diamentów produkowanych w kopal-

ni, tylko jeden karat oszlifowanych 

jest oferowany do sprzedaży pod-

czas corocznych aukcji Argyle Pink 

Diamonds Tender. Różowe diamenty 

z Argyle są jednymi z najrzadziej wy-

stepujących diamentów na świecie, 

a z upływem czasu stają się jeszcze 

rzadsze w związku z faktem wyczer-

pywania się ich zasobów. Można po-

kusić się o stwierdzenie, że kopal-

nia Argyle reprezentuje najbardziej 

skoncentrowaną formę bogactwa na 

Ziemi. Cenność wydobywanych tam 

kamieni można określić jako wielką 

wartość w niewielkiej objętości.

ARGYLE SCARLETT 

Owalny diament o masie 1,10 ka-

rata, znaleziony w 2009 roku, klasy-

fi kowany wg GIA jako Fancy Intense 

Red. Nazwa tego spektakularnego 

lśniącego tajemniczym urokiem ka-

mienia została zasugerowana przez 

emanującą zmysłowość, blask i głę-

bię odcienia barwy.

ARGYLE PRIMA 

Diament o kształcie gruszki i ma-

sie 1,20 karata, znaleziony w 2015 

roku. Nazwany w hołdzie najważniej-

szym primabalerinom świata, jest 

największym z trzech fantazyjnych 

czerwonych diamentów sprzedanych 

w ciągu ponad 30 lat na aukcji Argyle 

Pink Diamonds Tender.

ARGYLE OCEAN SEER

Diament o kształcie ośmiokąta 

i masie 1,12 karata, klasyfi kowany wg 

GIA jako Fancy Deep Violet. Prawdzi-

wa rzadkość, o urzekającym odcieniu 

barwy przypominającym wody ocea-

nu. Ten wspaniały diament jest naj-

większym diamentem tej barwy oce-

nianym przez GIA.

ARGYLE VIVA 

Diament o kształcie gruszki i ma-

sie 1,21 karata, o niezwykle pożąda-

nym i nieprawdopodobnym purpu-

rowo-różowym odcieniu barwy. Był 

jednym z niewielu diamentów tej 

barwy, oferowanych kiedykolwiek na 

aukcji Argyle Pink Diamonds Ten-

der.

ARGYLE SHALIMAR

Brylant o masie 1,25 karata, kla-

syfi kowany wg GIA jako Fancy Vivid 

Purplish Pink. Nazwa tego diamentu, 

o odcieniu barwy pomiędzy opalizu-

jącym różem i intensywnym fi ole-

tem, została zainspirowana pięknie 

utrzymanymi Ogrodami Shalimar w 

Kaszmirze – egzotycznym sanktua-

rium zbudowanym w XVII w. przez 

cesarza Mogołów Jahangira jako dar 

dla ukochanej żony Nur Jahan. 

ARGYLE ULTRA

Diament o kształcie gruszki i ma-

sie 1,11 karata, znaleziony w 2016 

Fig. 17. Argyle Shalimar.

Fig. 18. Argyle Ultra.

Fig. 19. Argyle Spectre.

Fig. 20. Argyle Semper Suite.

FELIETON

20



21

26. MIĘDZYNARODOWE TARGI
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DIAMENTÓW 
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„ŻYCZLIWY RODZINNY 
MONOPOL”

Do roku 2000 De Beers był „opie-

kunem” rynku diamentów. Regu-

lował ceny surowca diamentowego 

oraz ustalił ze swoimi pośrednika-

mi hurtowymi i klientami zasady 

współpracy i partnerstwa określane 

zasadami dobrej współpracy (ang. 

Best Practice Principles), na promocję 

których koncern przeznaczał ponad 

170 mln USD rocznie. Dotyczyły one 

współpracy pomiędzy wszystkimi 

kompaniami i fi rmami należącymi 

do De Beers, większością fi rm współ-

pracujących z koncernem oraz ich 

klientami. Zasady współpracy doty-

czyły 3 głównych obszarów działal-

ności i współpracy: 

1) Odpowiedzialności w biznesie – 

gwarantowała, że wszystkie dzia-

łania biznesowe są zgodne z pra-

wem, prowadzone są zgodnie 

z zasadami etycznym i moralnymi 

w biznesie, a dotyczy to np. trans-

akcji sprzedaży, zarządzania za-

kupem i sprzedażą diamentów, le-

galnego pochodzenia diamentów, 

współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i innych relacji bizneso-

wych.

2)  Odpowiedzialności socjalnej – 

zapewniała, że koncern De Beers 

tak prowadzi interesy, że nie tyl-

ko zyski są najważniejsze ale rów-

nież pracuje w kierunku generacji 

rzeczywistych wartości socjal-

nych dla społeczności pracującej 

dla koncernu.

3) Odpowiedzialności ekologicznej 

– gwarantowała, że wszystkie 

przedsięwzięcia są legalne, pod 

względem prawnym zapewniają 

najwyższe standardy pod wzglę-

dem ich wpływu na ochronę śro-

dowiska.

W 2000 roku De Beers zmienił 

strategię funkcjonowania, po tym 

jak australijska fi rma Argyle i ro-

syjska fi rma Alrosa wycofały się ze 

współpracy, a De Beers znalazł się na 

poziomie zapasów diamentów suro-

wych o wartości ponad 5 miliardów 

USD i kapitalizacji rynkowej znacz-

nie poniżej wartości księgowej. Nie 

mógł już sobie pozwolić na kupo-

wanie surowca na otwartym rynku 

w celu utrzymania jego cen. De Beers 

przestał więc być strażnikiem handlu 

diamentami, bowiem przeszedł z po-

zycji „życzliwego rodzinnego mono-

polu” w korporację, która koncentru-

je się na krótkoterminowych celach 

zarządzania i rentowności. De Beers 

nadal pozostaje dominującym gra-

czem diamentowym, który sprzedaje 

około 42% surowca diamentowego 

na świecie, jednak jego priorytety 

i przyszłość są oparte na jego zdolno-

ści do generowania zysków dla akcjo-

nariuszy. De Beers staje się korpora-

cją lojalną wobec zysków, bez emo-

cjonalnego przywiązania do handlu 

diamentami, która podejmuje wszel-

kie działania wyłącznie w celu zwięk-

szenia rentowności swojej marki.

WEJŚCIE NA RYNEK 
DIAMENTÓW 
SYNTETYCZNYCH

Obecna sytuacja De Beers poka-

zuje konfl ikt między przeszłością 

i przyszłością koncernu oraz stwarza 

niepowtarzalną okazję wejścia do gry 

na rynku diamentów syntetycznych. 

De Beers ma bardzo dużą sprzedaż 

diamentów naturalnych o wartości 

Koncern 
De Beers odgrywa 
dominującą rolę 
w światowym przemyśle 
diamentowym. Decyzja 
De Beers o sprzedaży 
biżuterii z diamentami 
syntetycznymi 
spowodowała poważne 
perturbacje, które 
mają fundamentalne 
znaczenie dla 
przyszłości światowej 
branży diamentowej. 
Wejście fi rmy na 
rynek diamentów 
syntetycznych określa 
się mianem „trzęsienia 
Ziemi na światowym 
rynku diamentów 
jubilerskich”.
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5,3 miliarda USD, silnie powiązaną 

z dużymi inwestycjami w Botswanie 

i RPA. Umowa z Botswaną musi jed-

nak zostać przedłużona w 2020 r., 

co zapewne wykorzysta jej rząd do 

wynegocjowania lepszych warunków 

współpracy oraz zgody na sprzedaż 

większej ilości diamentów za po-

średnictwem niezależnej (zależnej 

częściowo od rządu) fi rmy Okavan-

go. Dodatkowo sytuacja w RPA jest 

politycznie niestabilna i nie można 

przewidzieć co wydarzy się w Afryce 

w dłuższej perspektywie.

De Beers kusi więc możliwość 

stworzenia ekscytującego, nowego 

rynku modnej biżuterii na bazie syn-

tetycznych diamentów. Wykracza to 

poza tradycyjny biznes diamentowy, 

jednocześnie stwarzając warunki do 

projektowania, produkcji i sprzeda-

ży własnej biżuterii, rozwoju bez-

pośredniej sprzedaży internetowej 

oraz przekształcenia De Beers z fi r-

my wydobywczej w producenta luk-

susowej biżuterii. Koncern chce stać 

się głównym producentem niedro-

gich diamentów syntetycznych, wy-

korzystującym szczegółową wiedzę 

na temat popytu i rynku diamentów 

oraz dysponującym doświadczeniem 

w ich produkcji.

Z punktu widzenia De Beers, dia-

menty syntetyczne są okazją, której 

nie mogą przegapić. Zarząd kon-

cernu jest przekonany, że może on 

24
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ARTYKUŁ RECENZOWANY

utrzymać dominującą i dochodową 

pozycję na dwóch rynkach diamen-

tów: naturalnych i syntetycznych. 

Poza tym pozytywnie oceniana przy-

szłość rynku syntetyków sprawia, że 

koncern   będzie mniej uzależniony 

od naturalnych diamentów i „prob-

lemów afrykańskich”. Ze strategicz-

nej perspektywy wynika, że zyski De 

Beers nie będą pochodzić wyłącznie 

z obrotu naturalnymi diamentami, 

co do wydobycia których rysują się 

niepewne perspektywy.

KONSEKWENCJE
De Beers zakłada, że cena sprze-

daży diamentów syntetycznych opra-

wionych w biżuterii, pod nową mar-

ką Lightbox Jewelry, będzie wynosić 

od 200 USD za diament o masie 0,25 

karata do 800 USD za kamień jed-

nokaratowy oraz zwraca uwagę na 

pozytywne konsekwencje tego posu-

nięcia. Prosty model wyceny kamieni 

zmusi bowiem innych producentów 

diamentów syntetycznych do znacz-

nego obniżenia cen lub wycofania się 

z prowadzonej działalności. 

Problem strategii sprzedaży dia-

mentów syntetycznych De Beersa 

polega jednak na tym, że koncern 

nie powinien grać na dwóch forte-

pianach w tym samym czasie. Synte-

tyczna biżuteria diamentowa będzie 

bezpośrednio konkurować z biżute-

rią z naturalnych diamentów. De Be-

ers rzuca się na głęboką wodę rozpo-

czynając bezpośrednią konkurencję 

z potężnym biznesem z branży dia-

mentowej mody. Ponadto twierdze-

nie koncernu, że niższe ceny wyprą 

lub zmniejszą zyski innych produ-

centów kamieni syntetycznych, ma 

zastosowanie tylko wtedy, gdy bez-

pośrednio konkurują one z konkret-

nymi kategoriami produktów innych 

producentów. De Beers aby odnieść 

sukces ekonomiczny, przede wszyst-

kim będzie musiał wejść na rynek 

pierścionków zaręczynowych i rocz-

nicowych z syntetycznymi diamen-

tami. A w tym przypadku konkuren-

cja jest silna, podobnie jak silna jest 

tradycja obdarowywania osób cenny-

mi klejnotami pochodzenia natural-

nego. 

MĄCZKĄ PO OCZACH...
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W tym roku minęło 30 lat od powsta-

nia Polskiego Towarzystwa Gem-

mologicznego. Co uważa Pan za naj-

większy sukces w tym czasie?

Na przestrzeni trzech dekad 

PTGem odniosło wiele sukcesów, 

a raczej odniósł je kolegialnie Zarząd 

Główny PTGem, podejmując wiele 

cennych inicjatyw, trafnych decyzji 

i działań dla dobra szeroko rozumia-

nej branży jubilerskiej. Można do nich 

zaliczyć m.in. współpracę z innymi 

organizacjami przy opracowaniu Pol-

skiej Normy Diamentowej, wpisaniu 

na listę zawodów zawodu gemmolo-

ga, powołanie do życia Centralnego 

Ośrodka Kształcenia Gemmologów 

i uzyskanie jego akredytacji przy 

Kuratorium Oświaty, współpracę 

z International Gemological Insti-

tute w Antwerpii (Belgia) i Deutsche 

Gemmologische Ausbildungszen-

trum w Idar-Oberstein (Niemcy), 

unikalną jak na warunki polskie dzia-

łalność wydawniczą, a przede wszyst-

kim posiadanie od 12 lat własnej sie-

dziby i bazy szkoleniowej przy ulicy 

Marszałkowskiej 138 w Warszawie.

Jaki jest zakres działań PTGem?

Działania statutowe PTGem 

obejmują szeroki zakres aktywności, 

szczególnie propagowanie wiedzy 

gemmologicznej wśród przedsta-

wicieli branży jubilerskiej, a szerzej 

wśród społeczeństwa. Skupiamy się 

głównie na szkoleniach z dziedzi-

ny diamentów jubilerskich, kamieni 

szlachetnych i pereł, działalności wy-

dawniczej – praktycznie raz w roku 

nowa książka gemmologiczna, po-

siadanie własnego organu prasowe-

go (Diamonds Review) – oraz certy-

fi kacji diamentów.

Jakie plany rozwojowe na przyszłość 

ma PTGem?

Szczerze i nieskromnie mówiąc, 

jako organizacja – w sensie zakresu 

prowadzonej działalności – jeste-

śmy praktycznie kompletni i doszli-

śmy już do „szklanego sufi tu”. Co 

to oznacza w praktyce? Dysponuje-

my własną siedzibą, wydaliśmy kil-

kanaście książek gemmologicznych 

(w przygotowaniu następne), mamy 

własny organ prasowy, współpracu-

jemy owocnie z polskimi uczelniami 

(m.in. AGH, Uniwersytet Wrocław-

ski, Szkoła Wyższa Rzemiosł Ar-

tystycznych i Zarządzania), orga-

nizacjami jubilerskimi (m.in. SRJ, 

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bursztynników, Związek Rzemio-

sła Polskiego), targami jubilerskimi 

(partnerstwo i patronat medialny 

dla Gold Expo i Amberif) oraz za-

granicznymi gemmologicznymi in-

stytutami i centrami szkoleniowy-

mi (IGI, DGemA), organizujemy co-

roczne zjazdy naukowe, prowadzimy 

szkolenia gemmologiczne w kraju 

i za granicą, dysponujemy listą po-

nad 70 rzeczoznawców diamentów 

mających dyplomy GIA, HRD, IGI, 

DGemG, PTGem, opracowaliśmy 

własne druki certyfi katów... W związ-

ku z powyższym, musimy szukać 

i szukamy nowych pomysłów rozwo-

ju naszego Stowarzyszenia. Przeważ-

nie na przeszkodzie w ich realizacji 

staje brak odpowiednich fi nansów.

Czego należałoby życzyć PTGem?

W połowie 2019 r. roku czekają 

nas wybory nowych władz PTGem: 

Przewodniczącego i członków Za-

rządu Głównego. W związku z po-

wyższym, należałoby życzyć PTGem 

rozsądnych i dobrych decyzji perso-

nalnych, większego zaangażowania 

się członków zwyczajnych w prace 

i działania naszej organizacji, prze-

bicia „szklanego sufi tu” oraz mini-

mum... kolejnych 30 lat działalno-

ści.

Dziękujemy za rozmowę.

PRZEDRUK WYWIADU 

DR. INŻ. TOMASZA SOBCZAKA, 

PRZEWODNICZĄCEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO, 

UDZIELONEGO PORTALOWI JUBILERZY.INFO.PL

Musimy szukac 
i szukamy nowych 
pomysłów rozwoju

WYWIADY
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POLSKIE TOWARZYSTWO 
GEMMOLOGICZNE

INFORMACJE ◦ AKTUALNOŚCI ◦ WYDARZENIA

Zarząd Główny otrzymuje od 

swoich członków sygnały dotyczą-

ce fałszowania wystawianych przez 

rzeczoznawców PTGem druków eks-

pertyz (certyfi katów). Coraz częściej 

na stronach internetowych pojawiają 

się wyroby jubilerskie, a na załączo-

nych do nich certyfi katach widnieją 

również podrobione pieczątki rze-

czoznawców PTGem (np. na platfor-

mach aukcyjnych i sprzedażowych 

typu Allegro). Ponieważ sprzeda-

wane wyroby są również podrabia-

ne (pozłacane srebro zamiast złota, 

cyrkonie zamiast diamentów), wielu 

z nich ma z tego powodu duże nie-

przyjemności, z odwiedzinami policji 

włącznie. 

Wydawałoby się, że obecnie naj-

bardziej skutecznym zabezpiecze-

niem przed fałszowaniem lub podra-

bianiem dokumentów są hologramy. 

Znaki holografi czne nie dają się bo-

wiem fałszować za pomocą znanych 

technik komputerowych i kserogra-

fi cznych. Są one bowiem sprawdzo-

nym instrumentem w walce z nie-

uczciwą konkurencją gwarantując 

oryginalność pochodzenia produk-

tów oraz oczekiwaną przez klienta 

jakość. 

W załączeniu publikujemy wzór 

oryginalnej okładki druku eksperty-

zy (fi g. 1), oryginalnego hologramu 

PTGem (fi g. 2) oraz przykład stoso-

wanej podróbki (fi g. 3).

Podobnie podrabiane są pieczątki 

Rzeczoznawców PTGem. W załącze-

niu publikujemy wzór oryginalnej 

pieczątki, która powinna zawierać 

imię i nazwisko, numer uprawnień 

i napis „RZECZOZNAWCA DIAMEN-

TÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

GEMMOLOGICZNEGO” (fi g. 4).

FAŁSZOWANIE EKSPERTYZ I PIECZĄTEK 
EKSPERTÓW PTGem

Tekst: Tomasz Sobczak, Przewodniczący PTGem

Fig. 1. Oryginalna okładka certyfi katu 

PTGem. 

Fig. 2. Oryginalny 

hologram PTGem. 

Fig. 4. Oryginalna 

pieczątka rzeczoznawcy 

PTGem. 

Fig. 3. Porównanie 

oryginalnego i podrobionego 

hologramu PTGem.
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