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Szanowni
Czytelnicy
itam Szanownych Czytelników na łamach Diamonds Review, nowego i specjalistycznego 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 graﬁczną.
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), Hoge Raad voor Diamant
(Antwerpia, Belgia) czy International Gemological Institute (Antwerpia, Belgia), redaktora
naczelnego lub jego zastępcy periodyków jubilerskich: Polskiego Jubilera, Zegarków i biżuterii, RynkuJubilerskiego.pl i Gems&Jewelry oraz autora książek: Diamenty jubilerskie, Encyklopedia diamentów, Brylanty 4C, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich, Atlas klas czystości
brylantów czy Magia diamentów.
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 ﬁzycznych diamentów, charakterystyki
diamentów barwnych naturalnych i syntetycznych, metod produkcji i identyﬁkacji diamentów syntetycznych, metod modyﬁkowania i identyﬁkacji diamentów poprawianych, handlowych aspektów obrotu diamentami, trendów modowych, cen, popytu, podaży etc.
Magazyn Diamonds Review jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką diamentów – studentów i naukowców z dziedziny geologii lub mineralogii, osób
z szeroko pojętej branży jubilerskiej, głównie jubilerów, złotników, kupców diamentów, handlowców, właścicieli lombardów, kantorów, hurtowni i sklepów jubilerskich, a także artystów
plastyków, antykwariuszy i hobbystów.
Redakcja ma nadzieję, że prezentowane treści merytoryczne oraz efektowna szata graﬁczna wydawnictwa sprawią, że zdobędzie ono grono swoich wiernych Czytelników.
Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z Czytelnikami wiedzą na temat diamentów jubilerskich do współpracy z magazynem Diamonds Review.
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WSPÓŁPRACA MEDIALNA

EKOLOGICZNE DIAMENTY

J

ak wynika z raportów, dotyczących obowiązujących międzynarodowych
standardów ekologicznych, wydobycie diamentów nie powoduje zatrucia środowiskabowiem nie używa w procesie produkcyjnym żadnych chemikaliów, a szkody górnicze są usuwane a tereny pokopalniane rekultywowane.
Spółki górnicze są ściśle monitorowane przez rządy i społeczności lokalne. Firmy wydobywcze pracują nad projektami
zmierzającymi do uzyskania statusu
przemysłu neutralnego pod względem
emisji dwutlenku węgla. Ślad węglowy
oszlifowanego jednokaratowego naturalnego diamentu jest mniejszy niż przy
produkcji większości syntetycznych diamentów CVD podobnej wielkości.

www.dpa.com

WYDAWCA
TOMASZ SOBCZAK

aukowcy z Massachusetts Institute of Technology (USA), we współpracy
ze specjalistami z Hongkongu, Korei i Singapuru, opracowali proces produkcji diamentów przypominających elastyczną gumę. Syntetyzowane ekstremalnie małe i przypominające igłę kryształy diamentów (fot.), mają zdolność do wyginania i rozciągania się,
po czym są w stanie powrócić do
pierwotnej postaci. Elastyczne diamenty w skali mikro mogą uzyskać
stopień wygięcia równy poziomowi
9%. Dokonane odkrycie ma wielkie znaczenie w praktycznym zastosowaniu, które znacząco może
przyczynić się do rozwoju urządzeń
opartych na elementach diamentowych. Przykładem zastosowania
może być: przechowywanie danych,
biokompatybilne obrazowanie in vivo (obrazowanie wewnątrz żywych organizmów) czy optoelektronika. Szczególnie interesujące zdaje się wykorzystanie
elastycznych diamentów w nowoczesnej medycynie. Zespół badawczy zastanawia się nad metodą dostarczania przez mikroskopijne diamentowe igły leków do jąder komórek rakowych.

www.tetex.com
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CZOŁO ZA 24 MLN USD

JEST PATRONEM
MEDIALNYM TARGÓW
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aper Liz Uzi Vert jest autorem najlepiej sprzedającego się hip-hopowego
krążka w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że muzyk mógł
sobie pozwolić na ekstrawaganckie ozdoby
i osadził sobie brylant we własnej skórze na
środku czoła. Różowy brylant o kształcie
markizy kosztował 24 mln USD, a motywacją
o jego wszczepieniu była obawą przed zagubieniem klejnotu. W obecnej sytuacji może go
strzec jak… oka w w głowie.
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www.hiphollywood.com
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10 MLN ZATRUDNIONYCH
W PRZEMYŚLE DIAMENTOWYM

ROCZNA
PRODUKCJA
DIAMENTÓW

B
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bjętość odpowiadająca rocznej
produkcji diamentów o masie
jednego karata równa jest objętości
dwóch piłek do koszykówki, o masie
dwóch karatów objętości piłki do futbolu, a o masie pięciu karatów objętości piłki tenisowej.

www.dpa.com

www.dawn.com

ranża diamentowa zatrudnia ok. 10 milionów ludzi
na całym świecie, w tym 1,5 miliona rzemieślników i drobnych
górników w Afryce i Ameryce
Pd., którzy zapewniają 15% dostaw diamentów na świecie, a ich
utrzymanie zależy od popytu na
diamenty. Odkrycie diamentów
w Botswanie zmieniło kraj z jednego z najbiedniejszych na świecie w kraj o średnim dochodzie, gdzie każde
dziecko otrzymuje bezpłatne nauczanie do 13 roku życia. W indyjskim stanie
Gujarat sektor diamentów zatrudnia około miliona osób i finansuje szkoły
i szpitale.

DIAMENT 393,50 KARATÓW
SEWELO

W

www.lucaradiamond.com.tif

www.papaan.com

sierpniu br. spółka Lucara Diamond pozyskała 393,50 karatowy diament ze swojej kopalni Karowe w Botswanie (nazwa Karowe oznacza
w języku tubylców „kamień szlachetny”). Jest to już siódmy w tym roku diament o masie ponad 300 karatów. Diamenty wydobywane są z południowego
obszaru wydobywczego M/PK(S), znanego z pozyskiwania dużego i cennego
surowca typu IIa, czyli wysokiej jakości białych (bezbarwnych) diamentów.
Wcześniej w styczniu br. z tego obszaru pozyskano diamenty o masie 341,00
i 378,00 karatów, również wysokiej
barwy i czystości. Wydobycie tak licznych dużych diamentów skłoniło zarząd firmy do przyspieszenia prac budowlanych w ramach rozbudowy kopalni Karowe, szczególnie w jej części
podziemnej.
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zybki postęp technologiczny w syntezie diamentów doprowadził do zauważalnego wzrostu liczby bezbarwnych diamentów syntetycznych diamentów w wolumenie sprzedaży kamieni
szlachetnych. Obawy rynku diamentów koncentrują się na tym, że diamenty wyhodowane w laboratorium nie są odpowiednio oznakowane lub
sprzedawane jako kamienie naturalne. Przykładem może być diament HPHT
o szlifie brylantowym, masie 1,76 ct, barwie F i czystości VS1, na rondystę
którego naniesiono numer rzeczywistego certyfikatu GIA wydanego w 2015
roku. Starszy raport dotyczył diamentu naturalnego o szlifie brylantowym
i parametrach: 1,74 ct, barwa D, czystość VVS1.

www.gia.edu.com

PODRABIANE INSKRYPCJE LASEROWE GIA

om mody Louis Vuitton kupił trzeci największy diament
na świecie Sewelo (nazwa oznacza „rzadkie znalezisko”, pochodzi
z języka Tswana plemienia Bantu). Czarny diament Sewelo o masie 1758 karatów, został znaleziony
w kwietniu 2019 roku w kopalni Karowe (Bostwana). Diament zostanie
oszlifowany w firmie HB Company
(Antwerpia), przy czym analiza surowca określi czy powstanie z niego
ok. 904-karatowy diament o szlifie
poduszkowym (cushion) lub 891-karatowy o szlifie owalnym. Rozważana jest możliwość oszlifowania kilku mniejszych kamieni o masie ok.
100–300 karatów.
Opracowanie Tomasz Sobczak
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„Zawsze bardziej cenne
jest posiadanie szacunku
innych, zamiast podziwu.”
Jean-Jacques Rousseau
Postanowiłem wejść na temat
nieco ﬁlozoﬁczny i zadać sobie
pytanie: dlaczego większość
osób prywatnych, jubilerów,
ﬁrm jubilerskich etc., nie ceni
polskich ekspertyz diamentowych lecz woli ekspertyzy zagraniczne, które są preferowane w obrocie diamentami
w naszym kraju?

PROSTE ODPOWIEDZI
● Po pierwsze – bezhołowie na
rynku rzeczoznawstwa, brak
uporządkowania spraw rzeczo-

dr inż. Tomasz Sobczak
Ekspert diamentów GIA, DGemG,
HRD, IGI, PTGem. Gemmolog
dyplomowany GG, FGG, GDP
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BRYLANTY W POLSCE WYCENIAJĄ NAWET
PRZEDSTAWICIELE BRANŻY SPOŻYWCZEJ.
znawstwa na poziomie ustawodawczym.
Osobami spełniającymi wymagania dotyczące przeprowadzania
rzeczoznawczych wycen diamentów dla sądów RP są biegli sądowi.
Na komercyjnym rynku jubilerskim
rzeczoznawstwem diamentów mogą
zajmować się wszystkie osoby, nie
spełniające żadnych wymagań merytorycznych, prowadzące działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej
(wg PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyﬁkowana). Skutki są
takie, że brylanty w Polsce wyceniają nawet przedstawiciele branży spożywczej, dla których niebieski diament ma barwę H (ﬁg. 1).
● Po drugie – brak zaufania
klientów do wystawianych ekspertyz.
Vide punkt pierwszy oraz dodatkowo brak znormalizowanego druku
certyﬁkatu. Każdy wyceniający ma
swój certyﬁkat, w wielu przypadkach
niezgodny nawet z nieprzystającą do
obecnych wymogów międzynarodowych, ale obowiązującą w Polsce normą diamentową z 2002 roku PN-M17007:2002. Sytuację na rynku można opisać trawestując słowa znanej
piosenki „Wyceniać każdy może, trochę
lepiej, lub trochę gorzej”… Wyceniający
nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za wypisywane bzdury – ani zawodowej ani karnej. Dla takiego przypadkowego rzeczoznawcy czarny nieprzezroczysty diament ma np. czystość P3 (ﬁg. 2). Częste są przypadki
zawyżania parametrów jakościowych
diamentów i podawania ceny detalicznej z olbrzymią marżą, od której
pobiera się procentową opłatę (casus znanej pani ekspert z Krakowa,
o której pisano już wielokrotnie w różnych pismach branżowych). Dlaczego

w innych krajach [GIA (USA), HRD
i IGI (Belgia)] opłata za GRADING
REPORT zależy jedynie od wielkości
wycenianego kamienia? Na przykład
w IGI grupy cenowe za raport obejmują masy: do 0,49 ct, 0,50–0,99
ct, 1,00–1,99 ct, 2,00–2,99 ct, 3,00–
3,99 ct, 4,00–4,99 ct i powyżej 5,00 ct.
● Po trzecie – funkcjonowanie
rzeczoznawców „starej daty”.
Na polskim rynku jubilerskim
nadal funkcjonują rzeczoznawcy diamentów tzw. „starej daty”. Jest to
specyﬁczna grupa niereformowalnych osób które:
● Ukończyły szkolenia z dziedziny
diamentów w XX wieku i od kilkudziesięciu lat nie uaktualniali
ani nie pogłębiali swojej wiedzy,
kończyli kilkudniowe kursy w Zakładach Doskonalenia Zawodowego lub są samoukami.
● Od wielu lat handlują diamentami nie wiedząc na przykład, że
w 2015 roku zmieniły się przepisy
dotyczące parametrów jakościowych diamentów (czystość, szlif).
● Nadal piszą kolor diamentu zamiast barwa, waga zamiast masa,
skrót jednostki masy kt lub kr
zamiast ct, barwę oznaczają nie
symbolami literowymi (D, E, F…)
lecz nie stosowanymi od wielu lat
symbolami Old Terms (River, Top
Wesselton, Wesselton…).
● Identyﬁkują (sprawdzają) diamenty utwardzanym pilnikiem.
● Wyceniają, wydają bzdurne opinie jednak jedynie ustnie, robiąc
potencjalnemu klientowi mętlik
w głowie (podają wysoką wartość

Fig. 1. Brylanty w Polsce wyceniają nawet przedstawiciele branży spożywczej.

Fig. 2. Czarny nieprzezroczysty diament czystości P3!

OPŁATA ZA CERTYFIKAT DIAMENTU POWINNA
ZALEŻEĆ JEDYNIE OD JEGO MASY.
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RZECZOZNAWCĄ NIE ZOSTAJE SIĘ DZIĘKI DYPLOMOWI LECZ NABYTEJ WIEDZY, WIELOLETNIEJ PRACY W ZAWODZIE I DOŚWIADCZENIU, FACHOWOŚCI, WIARYGODNOŚCI, RZETELNOŚCI, UCZCIWOŚCI ETC.
diamentu nie mającą potwierdzenia na rynku).
● Wystawiają certyﬁkaty, których
zawartość merytoryczna pozostała na poziomie lat 90. XX wieku (brak symetrii szlifu, ﬂuorescencji itp.).
● Po czwarte – funkcjonowanie
rzeczoznawców „nowej daty”
(vide ramka).
Wiele osób z Polski jedzie na
szkolenia do Antwerpii do uznanych
instytucji HRD lub IGI – to bardzo
dobrze. Jest jedno ALE… „Świeżo
upieczonym” absolwentom szkoleń
wydaje się bowiem, że są ekspertami
z najwyższej półki, a zagraniczny dyplom upoważnia ich do zarobkowego
wystawiania certyﬁkatów.
Powszechnie znany jest wysoki
poziom szkoleń z dziedziny diamentów jubilerskich organizowanych
przez GIA, HRD czy IGI, dziwi natomiast wartość merytoryczna certyﬁkatów wystawianych przez niektórych absolwentów tych szkoleń.
Taka „radosna twórczość” prowadzi
do wniosku, że albo ich autorzy nie
rozumieli co się do nich na szkoleniu
mówiło lub nie za bardzo przykładali
się do nauki, wychodząc z założenia,
że jak się zapłaci to i tak otrzyma się
dyplom. Z powyższego wynika konkluzja, że kilkunastodniowe szkolenia zagraniczne powinny być traktowane jako dokształcające a nie jako
podstawa do wykonywania zawodu
rzeczoznawcy. Rzeczoznawca jest

przedstawicielem zawodu zaufania
publicznego, a nie „świeżo upieczonym” absolwentem kilkudniowego
szkolenia. Rzeczoznawcą zostaje się
nie dzięki dyplomowi lecz nabytej
wiedzy, wieloletniej pracy w zawodzie i doświadczeniu, fachowości,
wiarygodności, rzetelności, uczciwości etc.
Tytuł Certyﬁkowanego Eksperta
Diamentów z dyplomem Instytutu
Gemmologicznego – HRD Antwerpia zobowiązuje do myślenia a nie
tylko brania pieniędzy. W opisanym
przypadku ewidentnie występuje
albo brak wiedzy i doświadczenia
albo zwykła chęć zysku. Nie wiesz,
nie umiesz, sytuacja cię przerasta –
odpuść sobie, nie kompromituj się.
● Po piąte – brak państwowych
(lub pod auspicjami instytucji państwowych) laboratoriów
gemmologicznych.
Większość krajów europejskich
(nie tylko należących do UE) ma
własne „państwowe” laboratoria
gemmologiczne podlegające pod ministerstwa ﬁnansów, izby skarbowe,
urzędy celne, urzędy probiercze czy
uniwersytety. W niektórych krajach
współpracuje się z laboratoriami prywatnymi (IGI) lub o kapitale mieszanym państwowo-prywatnym (GIA,
HRD). W każdym kraju certyﬁkat
takiego niezależnego laboratorium
jest powszechnie uznawany i nie
ma wtedy podejrzeń o jakąkolwiek
stronniczość czy korzyści materialne

SZACUNEK DO SIEBIE – TO POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI, ASERTYWNOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ.
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płynące np. z zawyżonych wycen. Laboratorium określa parametry jakościowe diamentu a nie jego wartość
(vide „po drugie”).
● Po szóste – brak szacunku do
samych siebie.
Stare powiedzenie mówi, że jak
się sami nie będziemy szanować to
i nas nie będą szanować. Szacunek
polega na postrzeganiu siebie jako
równego innym pod względem wartości, a to wymaga to własnej akceptacji i poczucia własnej wartości. Szacunek do siebie (akceptacja
i uznanie),wyrażający się poprzez postawy i działania, posiada trzy główne cechy: poczucie własnej wartości,
asertywność i autentyczność.
Poczucie własnej wartości oznacza posiadanie o sobie dobrej opinii,
nie mającej nic wspólnego z narcyzmem. Asertywność jako bezpośrednia konsekwencja poczucia własnej
wartości jest umiejętnością obrony
swoich praw i wyrażania własnych
opinii. Autentyczność odnosi się do
tendencji do utrzymywania naszej
wartości i przekonań poprzez świadomości wartości własnej osoby.

PODSUMOWANIE
Przekonajmy się kto ocenia cechy jakościowe diamentów jubilerskich, np. w IGI, HRD czy GIA. Nie
widzę podstaw, żeby nasi prawdziwi
eksperci – mający ukończone szkolenia na liczących się w świecie instytutach czy ośrodkach gemmologicznych (np. GIA, HRD, IGI, DGemG),
praktykę oraz wieloletnie doświadczenie – byli gorsi od Belga, Hindusa, Żyda czy Amerykanina, który
ukończył szkolenie w którymś z w/w
ośrodków lub instytutów gemmologicznych i pracuje w wymienionych
instytucjach jako ekspert. Zdarza
mi się w praktyce kupować diamenty
z certyﬁkatami wymienionych instytucji, których rzeczywiste parametry
jakościowe nie mają nic wspólnego
z opisanymi w dokumencie.
A więc szanujmy się! Nie bierzmy przykładu z opisanego obok
przypadku.

WYCENA ODPADÓW
DIAMENTOWYCH

Fig. 3. Certyﬁkat
diamentu P1.
Fig. 4. Diament
opisany jako P1
(certyﬁkat z ﬁg. 3)
opisany przez IGI,
jako odpad (Reject).
Fig. 5. Certyﬁkat
diamentu P3 z wyceną na 12 000 zł!

Pani rzeczoznawca (rzeczoznawczyni) otrzymała do
wyceny diamenty niskiej jakości, które zostały później
przekazane jako dar dla pewnej skromnej ale wykonującej dobrą robotę fundacji. Diamenty zostały wycenione
na kwotę kilkudziesięciu tys. zł., a rzeczoznawca pobrał
od tej wyceny odpowiednie wynagrodzenie. Jeden z tych
diamentów (w sumie najlepszy), którego czystość została
przez niego określona na P1 (masa 0,39 ct) (ﬁg. 3) został
dany do oceny w IGI. Kamień (masa rzeczywista 0,40 ct)
nie został przez IGI certyﬁkowany lecz uznany za ODPAD (Reject) (ﬁg. 4). Oznacza to, że pozostałe diamenty
certyﬁkowane przez naszego rzeczoznawcę, o określonej
przez niego czystości P2 i P3, to ODPAD do kwadratu.
Jak można w ogóle certyﬁkować coś co ma więcej pęknięć
i wrostków niż samego diamentu. Trzeba mieć wiele dobrej woli aby taki „gruz” w ogóle wyceniać. Dobrze również byłoby zapoznać się z deﬁnicjami diamentów klasy
P1, P2 i P3. Dodatkowo barwę zanieczyszczonego, ledwo
przeświecającego diamentu, o szarej do brązowej barwie
z widocznymi czarnymi wrostkami i pęknięciami, rzeczoznawca określa na F (z deﬁnicji Czysta biel+) (ﬁg. 3).

INSTRUKCJA ROBIENIA PIENIĘDZY
NA ODPADACH DIAMENTOWYCH
● Rzeczoznawca wycenia po kilkanaście tysięcy złotych diamenty niższej jakości niż uznane przez IGI za
ODPAD (ﬁg. 5, 12 000 zł za diament P3), biorąc od bardzo wysokiej kwoty wyceny honorarium. Oczywiście nie
jest zainteresowany zakupem wycenionych przez siebie
kamieni, bowiem wie, że pisze bzdury a podane na wycenach wartości są wyraźnie zawyżone.
● Właściciel bezwartościowych diamentów wycenionych na wysoką kwotę nie może spieniężyć.
● Właściciel bezwartościowych diamentów przekazuje je po pewnym czasie wybranej fundacji (z właściciela
staje się darczyńcą), a kwotę wyceny odpisuje sobie od
podatku.
● Obdarowany (fundacja) cieszy się, że otrzymał wysoką dotację, której także nie może spieniężyć bo jest nic
nie warta. Stara się więc sprzedawać pojedyncze diamenty (odpad) za symboliczną złotówkę.
● Urząd Skarbowy tylko czeka, kiedy obdarowany
sprzeda za grosze otrzymane diamenty, aby zapytać go
co stało się z otrzymanymi pieniędzmi, bowiem kwota
darowizny okreslona przez eksperta będzie przekraczała
kilkadziesiąt razy kwotę sprzedaży.
Rzeczoznawca zarobił, darczyńca zarobił, obdarowany ma kłopoty. Biznes się kręci…
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Od XV wieku przemysł diamentowy był domeną żydowską, a jidysz był
najpopularniejszym językiem używanym w obrocie diamentami. Jednak od początku
lat 80. XX wieku indyjscy kupcy, dzięki pracowitości, zaangażowaniu oraz niskim
kosztom szlifowania diamentów w Suracie (Indie), osiągnęli znaczne zyski i dołączyli
do belgijskich elit ﬁnansowych. Dodatkowo wprowadzenie przez nich sprzedaży
na kredyt i przedłużone terminy płatności, spowodowały opanowanie rynku
diamentowego kosztem społeczności żydowskiej.
8
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„Diamenty są najlepszym
przyjacielem Żydów”
Szlifowanie i handel diamentami były od XV wieku tradycyjnym
żydowskim rzemiosłem i zajęciem
w Antwerpii (Belgia). Antwerpia,
ﬂamandzkie miasto portowe, jest
jednym z najważniejszych centrów
handlu diamentami na świecie,
przez które „przepływa” ok. 80–90%
surowca diamentowego. Jest siedzibą ok. 1800 ﬁrm diamentowych,
kilku tysięcy niezależnych dealerów
oraz czterech giełd diamentowych
(z 23 na całym świecie). Jedna z najstarszych Beurs voor Diamanthandel, została założona przez Żydów
w 1904 roku. Społeczność chasydzka
w Antwerpii liczy ok. 22 000 Żydów,
w większości stanowią ją ortodoksyjni Żydzi Haredi (około 7% populacji
wszystkich Żydów na świecie).
Na początku XIX wieku w Antwerpii było ok. 700 żydowskich szliﬁerzy diamentów, z których większość przybyła tam z Europy Środkowej i Wschodniej. Jednak znaczny
napływ surowca diamentowego z belgijskich kolonii w Afryce (np. Kongo
Belgijskie) oraz solidarność i więzy
rodzinne, które istniały w globalnej
społeczności żydowskiej, sprawiły że
Antwerpia stała się szybko głównym
światowym centrum przemysłu diamentowego. Od tego czasu było ono
przez lata domeną i niemal „własnością” żydowską, czego potwierdzeniem może być fakt, że jeszcze do
niedawna jidysz był najpopularniejszym językiem używanym w obrocie
diamentami.
Przemysł diamentowy w Antwerpii jako całość jest reprezentowany

przez Światowe Centrum Diamentów w Antwerpii (Antwerp Word
Diamond Center, AWDC) i publiczno-prywatną spółkę Wysoką Radę
Diamentów Antwerpia (Hoge Raad
voor Diamant Antwerp, HRD Antwerp).

AWDC I HRD ANTWERP
W październiku 1973 roku rząd
belgijski i przedstawiciele przemysłu
diamentowego pochodzenia żydowskiego powołali Wysoką Radę Diamentów [Hoge Raad voor Diamant
(HRD)], której misją była ochron
a i promocja sektora diamentwego
w Belgii. HRD miała także oddział
komercyjny zajmujący się badaniem
cech jakościowych i certyﬁkacją diamentów. W 2007 roku Wysoka Rada
Diamentów została zrestrukturyzowana i podzielona na dwa byty biznesowe (przedsiębiorstwa): Antwerp
World Diamond Center (AWDC)
i Hoge Raad voor Diamant Antwerp
(HRD Antwerp).
Światowe Centrum Diamentów
w Antwerpii (AWDC) jest publicznoprywatną korporacją, oﬁcjalnie reprezentującą i koordynującą sektor
diamentów w Antwerpii. Odpowiada za reprezentowanie zbiorowych
interesów belgijskiego przemysłu
diamentowego w kraju i za granicą,
a jej dyrektorem generalnym jest Żyd
Ari Epstein. AWDC organizuje, kontroluje, nadzoruje i ułatwia import/
eksport diamentów, co realizuje poprzez kampanie marketingowe, usługi, konferencje, targi, misje ekonomiczne etc. Korporacja zrzesza ﬁrmy
wydobywające diamenty, szliﬁernie
i szliﬁerzy, indywidualnych sprzedawców diamentów, banki diamen-

SPADEK OBROTÓW FIRM
ŻYDOWSKICH W ANTWERPII (BELGIA)
REKOMPENSOWANY JEST WZROSTEM
OBROTÓW DUŻYMI DIAMENTAMI
WYSOKIEJ JAKOŚCI W USA.

tów, brokerów ubezpieczeniowych,
spedytorów, naukowców etc.
Wysoka Rada Diamentów Antwerpia (HRD Antwerpia), jest całkowicie niezależną od AWDC spółką
publiczno-prywatną zajmującą się
działalnością komercyjną handlowousługowo-naukową, której struktura organizacyjna składa się z sześciu
oddziałów zajmujących się badaniem
oraz certyﬁkacją diamentów i kamieni szlachetnych, badaniami naukowymi, innowacyjnością i produkcją
przyrządów gemmologicznych.

POWSTANIE
IZRAELSKIEGO PRZEMYSŁU
DIAMENTOWEGO
W późnych latach 30. XX wieku
garstka Żydów z Palestyny zaczęła otrzymywać wstępnie obrobione
diamenty z Antwerpii, co stworzyło
podstawy do zakładania własnych,
małych ﬁrm szliﬁerskich. Już w 1937
roku powstał „Diamentowy Klub Palestyny”, będący pierwszą organizacją zajmującą się profesjonalnie handlem diamentami w Palestynie.
Dzisiaj Izrael jest, poza Antwerpią i krajami Dalekiego Wschodu,
jednym z najważniejszych centrów
obróbki i handlu diamentami. W latach 70. XX wieku, sponsoring żydowskiego biznesmena Harry’ego
Oppenheimera, prezesa spółki
De Beers, pozwolił Izraelowi nawet
„przeskoczyć” Antwerpię, jako największe hurtowe centrum diamentów. W tym czasie diamenty były jedynym towarem eksportowym, którego Izrael był ﬁnalnym dostawcą.
Załamanie w branży w latach
1980–1982 zaskoczyło wiele izraelskich ﬁrm, które posiadały jedynie
niewielkie zapasy surowca i oszlifowanych diamentów. Rezultatem
tego była całkowita restrukturyzacja
przemysłu diamentowego w 1984
roku i utworzenie ok. 800 nowych,
małych zakładów produkcyjnych. Te
małe szliﬁernie już w połowie 1986
roku skoncentrowały się wyłącznie
na szlifowaniu diamentów, pozostawiając sprawy marketingu i sprzedaży giełdom: Israel Diamond Exchange
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Harry Oppenheimer (1908−2000) – wybitny południowoafrykański biznesmenem żydowskiego pochodzenia, przemysłowiec i ﬁlantrop, był zaliczany do
najbogatszych ludzi na świecie. Prezes Anglo American Corporation przez 25 lat i De Beers Consolidated
Mines przez 27 lat.

(ok. 2 000 członków) i Israel Precious Stones and Diamonds Exchange
(ok. 300 członków). Wprowadzona

Lev Leviev (ur. 1956 r.) – izraelski biznesmen, ﬁlantrop i inwestor żydowskiego pochodzenia, znany jako
„król diamentów”. Filantrop dla chasydzkich Żydów
z Europy Wschodniej i Izraela. Wspiera i inwestuje
w izraelski przemysł diamentowy i wydobycie diamentów w Angoli. Zaprzyjaźniony z W. Putinem, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Bukharian.

zmiana przełożyła się natychmiast
na sukces ﬁnansowy i wzrost obrotów handlowych całej branży. W la-

JIDYSZ (Z NIEM. JÜDISCH – ŻYDOWSKI) – JĘZYK ŻYDÓW ASZKENAZYJSKICH POWSTAŁY
W X–XII WIEKU JAKO MOWA POTOCZNA
Z POŁĄCZENIA JĘZYKÓW GERMAŃSKICH
I SŁOWIAŃSKICH Z DODATKIEM SŁOWNICTWA HEBRAJSKIEGO, ZAPISYWANY LITERAMI ALFABETU HEBRAJSKIEGO.
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tach 1982–1986 eksport diamentów
wzrósł netto z 905 milionów USD do
1,7 miliarda USD. Za całą „operacją”
stał obywatel Izraela Lev Leviev,
zajmujący miejsce w trzeciej setce
na liście Forbesa, drugi najbogatszy potentat z branży diamentowej,
o majątku wartości szacowanej na
ok. 4,5 miliarda USD. Naśladuje on
H. Oppenheimera (majątek szacowany na ok. 7,3 miliarda USD), sponsorując w pewnym sensie, izraelski
przemysł diamentowy, jednocześnie
czerpiąc z niego olbrzymie zyski. Leviev jest głównym sponsorem i udziałowcem Israel Diamond Institute (odpowiednik antwerpskiego HRD).

FELIETON

KONKURENCJA
ZE STRONY DŻINISTÓW
W latach 60. XX wieku, kiedy
Hindusi stawiali pierwsze kroki
w branży diamentowej w Antwerpii, ze względu na brak zasobów ﬁnansowych, byli bardzo małymi
graczami na rynku. Praktycznie
wszyscy z nich należeli do niezamożnej społeczności Jain (dżiniści)
z okolic miasta Palanpur w stanie
Gudźarat (znani jako Palanpuri Jains). Pomimo niesprzyjających okoliczności znaleźli jednak lukę asortymentową, stwarzając dla siebie
nowy obszar biznesowy w zakresie
obrotu melą diamentową i surowcem o niskiej jakości. Już w latach
80. XX wieku wielu indyjskich kupców dzięki pracowitości i zaangażowaniu, osiągnęło znaczne zyski
dołączając do belgijskich elit ﬁnansowych. Dodatkowo wprowadzenie
przez nich sprzedaży na kredyt lub
przedłużonych terminów płatności,
spowodowały opanowanie rynku
diamentowego kosztem społeczności żydowskiej.
Widząc utratę dominującej pozycji przez handlowców żydowskich,
koncern De Beers będący własnością
żydowskiej rodziny Oppenhaimerów
wprowadził kontrolę podaży i popytu diamentów. Działania te pozwoliły
jednak powstrzymać tylko na krótki
czas rynkową ekspansję dżinistów.
Ponadto odkryto manipulacje rynkowe De Beers i nadmierne gromadzenie surowca diamentowego. Koncern
poddano międzynarodowej kontroli,
a amerykański Departament Sprawiedliwości w końcu oskarżył go
o naruszenie amerykańskiego prawa
antymonopolowego. Rozstrzygnięcie pozwu antymonopolowy kosztowało De Beers 295 milionów USD
oraz zmusiło ﬁrmę do zmniejszenia
swoich zapasów poprzez wyprzedaż
diamentów, głównie kupcom hinduskim. Dzięki temu dżinowie z Palanpuri szybko przejęli rynek diamentów od Żydów Haredi. W zaistniałej
sytuacji, bez monopolu żydowskiego,
otworzył się rynek dla niezależnych
producentów, takich jak np. Petra

Diamonds (ﬁrma odkupiła kopalnie
diamentów od De Beers) i Patels Katiawadi (społeczność hinduska funkcjonujaca na zasadach rodzinnego
klanu).
Członkowie klanu Patels Katiawadi byli kiedyś robotnikami rolnymi,
którzy z powodu suszy i panującego
głodu przenieśli się do Suratu. Zaczynali jako prości pracownicy najemni
przy obróbce diamentów, ale szybko
awansowali i z czasem zgromadzili wystarczający kapitał, aby otworzyć własne szliﬁernie. Błyskawicznie nawiązali kontakty z dżinistami
antwerpskimi, zaczęli osiedlić się
w Antwerpii, rozwinęli handel diamentami, a obecnie dość skutecznie
z nimi rywalizują. Klan Pateli nie
przybył do Antwerpii z tak dużym
kapitałem ﬁnansowym jak dżiniści,
jednak obecnie większość właścicieli
i menedżerów szliﬁerni w Suracie należy do jego członków. Powoduje to,
że czują się w branży diamentowej
bezpiecznie, a ich pozycja na rynku
rośnie kosztem społeczności żydowskiej. W 2012 roku w wyborach do
Światowego Centrum Diamentów
w Antwerpii (AWDC), pięciu z sześciu
przedstawicieli wybranych do zarządu to dżiniści, a w 2014 roku dżiniski
biznesmen został mianowany wiceprezesem.

„KRWAWE” DIAMENTY
Pod koniec lat 80. XX wieku około 80–90% wszystkich surowych dia-

mentów dystrybuowała spółka De
Beers. Jednak kłopoty pod koniec
lat dziewięćdziesiątych z amerykańskim urzędem antymonopolowym
i konkurencja ze strony dżinistów
spowodowały, że na początku 2000
roku Australia, Kanada i Rosja zaczęły sprzedawać diamenty pomijając
sieć dystrybucji De Beers. De Beers
zareagowała kampaniami (z silnym
poparciem zdominowanego przez
Żydów Hollywood) przeciwko kupowaniu „konﬂiktowych” lub „krwawych” diamentów. Kampanie te miały zapewnić kontynuację monopolu
ﬁrmy De Beers, a de facto monopolu ﬁrm żydowskich na rynku obrotu
diamentami. W wielu z nich nawoływano i nalegano aby kupować tylko
diamenty certyﬁkowane w Procesie
Kimberley. Proces ten miał zapobiegać wykorzystywaniu dochodów
ze sprzedaży surowych diamentów
do wspierania reżimów, dyktatorów
lub zbuntowanych armii w Afryce
Zachodniej i Środkowej. Gwiazdy
rapu (Coolio), gwiazdy ﬁlmowe (Leonardo di Caprio), celebryci (Beyonce)
czy dziennikarze (Oprah Winfrey)
oraz artykuły prasowe i informacje
na stronach internetowych aktywnie ostrzegały przed zakupem tych
kamieniami. Spowodowało to, że
w owym czasie żaden świadomy
amerykański liberał nie odważył się
kupić „krwawego” diamentu. Jednak
mimo usilnych starań i poniesionych
przez De Beers olbrzymich kosztów
związanych z prowadzoną kampa-

Proces Kimberley – proces certyﬁkacji wprowadzony poprzez rezolucję 55/56
ONZ, której celem było
przerwanie związku pomiędzy nielegalnymi transakcjami surowcem diamentowym
a konﬂiktami zbrojnymi.
W dniu 5 listopada 2002
roku w Szwajcarii 36 krajów oraz Wspólnota Europejska podpisały deklarację zobowiązując się do stosowania międzynarodowego systemu
certyﬁkacji w obrocie nieoszlifowanymi diamentami zgodnie z dokumentem zwanym Kimberley Process Certiﬁcation Scheme (KPCS).
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nią, udało się jedynie przesunąć
w czasie nieunikniony koniec dominacji ﬁrm żydowskich na światowym
rynku diamentów.

OBECNE STATUS QUO
KONCERNU DE BEERS
Wyraźnie spóźniona kampania
dotycząca „krwawych” diamentów
nie zdołała zapobiec upadkowi impe-

rium De Beers, a jego udział w rynku szacowany jest obecnie na około 35%. Rodzina Oppenheimerów
zakończyła 85-letnie zarządzanie
spółką De Beers w 2012 roku, kiedy Nicky Oppenheimer sprzedał
swój 40-procentowy udział w koncernie wydobywczym Anglo American za 5,1 miliarda USD w gotówce.
Nie zbiedniał jednak bardzo, bowiem
obecnie zajmuje na liście Forbesa

miejsce na początku trzeciej setki,
a wartość netto jego majątku szacowana jest na 7,3 miliarda USD, przy
zachowaniu około 1,8% udziałów
w ﬁrmie.
Udziały w rynku wydobywczym
diamentów po De Beers, w tym pięć
źle zarządzanych przez koncern kopalni w RPA i Tanzanii (kopalnie Cullinan, Finsch, Koﬃfontein, Kimberley Underground i Williamson), kupiła i przejęła spółka Petra Diamonds
Ltd., osiągając duży sukces menedżerski i ﬁnansowy. Mimo niepowodzeń rzecznik prasowy De Beers
Philippe Mellier stwierdził, że kierownictwo koncernu wydaje się być
zadowolone z paującego status quo:
„Nie jesteśmy już kustoszem branży
diamentowej. Jesteśmy, według wartości, największym sprzedawcą surowca diamentowego z ponad jedną
trzecią światowej produkcji. Ale nie
jesteśmy już przytłaczającą siłą na
rynku”.

PODSUMOWANIE

Nicholas (Nicky) Oppenheimer (ur. 1945 r.) – syn Harrego
Oppenheimera, południowoafrykański miliarder, biznesmen i ﬁlantrop pochodzenia żydowskiego. Były prezes spółki De Beers i Diamond Trading Company oraz były wiceprezes koncernu Anglo American. W 2019 roku na liście Forbesa był jednym z najbogatszych
obywateli RPA.
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Spadek znaczenia koncernu De
Beers i rodziny Oppenheimerów,
opanowanie anterpskiego i światowego rynku przez dżinistów i hinduskie ﬁrmy z Suratu, rosnąca konkurencja ze strony rosyjskiej Alrosy
i korporacji szliﬁerskich z Chin oraz
handel internetowy – skutecznie
niszczą to, co od dziesięcioleci było
bardzo dochodowym żydowskim monopolem. Czy postępująca decentralizacja handlu diamentami oznacza
koniec żydowskiej dominacji w przemyśle diamentowym? Na to pytanie
odpowie najbliższa przyszłość, nigdy
bowiem nie należy lekceważyć, mimo
przejściowych problemów, wpływów
i olbrzymiego kapitału należącego
do narodowości żydowskiej (wbrew
twierdzeniom naszych ekonomistów
kapitał ma jednak narodowość).
Ograniczenie rynku diamentowego
i spadek obrotów ﬁrm żydowskich
w Antwerpii, na korzyść dealerów pochodzenia hinduskiego i chińskiego,
rekompensowany jest wzrostem obrotów dużymi diamentami wysokiej
jakości na rynku amerykańskim.

FELIETON

TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ
„DEUS VULT”, po łacinie „BÓG CHCE TO”, było zawołaniem rycerzy podczas ogłoszenia deklaracji pierwszej krucjaty przez papieża Urbana II na Soborze w Clermont w 1095 roku. Urban II
ogłaszając hasło wojny świętej zapoczątkował wyprawy krzyżowe. W związku z udziałem w krucjatach, wszyscy uczestnicy wyprawy mieli dostąpić odpustu zupełnego.

Fig. 1. Biały nominał VULT.
www.moneymetals.com

Rewolucyjna technologia VULT
zamienia diamenty w nowoczesną
grupę aktywów: płynnych, przenośnych i zawsze dostępnych. Po raz
pierwszy w historii osoby ﬁzyczne
mają dostęp do bezpiecznego, zasobnego i globalnego rynku diamentów
24/7 (24 godziny 7 dni w tygodniu).
Opatentowany sprzęt i oprogramowanie umożliwiają natychmiastowe
sprawdzanie diamentów certyﬁkowanych przez GIA i bezpieczny obrót z dowolnego miejsca na świecie.
Diamenty sprzedawane w systemie
VULT są diamentami inwestycyjnymi
– duże, dobrej czystości i barwy oraz
wysokiej jakości szliﬁe. Po pierwszej
komercyjnej ofercie diamenty VULT
będą sprzedawane na wolnym rynku, podobnie jak metale szlachetne.
Innowacyjny system VULT przewi-

duje 5 nominałów sprzedaży. Każdy
nominał ma własne, w 100% zabezpieczone przed manipulacją opakowanie typu certi card, oznaczone
odpowiednią do nominału barwą.
Przewidywane wartości każdego nominału VULT (model) to:
Biały – 10 000 USD.
Perłowy – 25 000 USD.
 Niebieski – 50 000 USD.
 Czarny – 100 000 USD.
Złoty – 250 000 USD.
Wszystkie opakowania (nominały) VULT mają rozmiar karty kredytowej o grubości kilku milimetrów.
Na przykład biały VULT dyskretnie
mieści się w kieszeni koszuli, a przedstawia równowartość około 6 uncji
złota. Można założyć, że diamenty
VULT będą stanowiły dla inwestorów
dobry dodatek do już posiadanych
aktywów materialnych. Przez 30 dni
po zakupie można odstąpić od transakcji otrzymując 100% zwrot pierwotnej ceny zakupu. Trzeba jednak
podkreślić, że ta bezprecedensowa
gwarancja jest udzielana w początkowym okresie oferty, a diamenty można nabyć online lub telefonicznie.
Oferowane nominały VULT zawierają najwyższej jakości diamenty
sortowane i certyﬁkowane przez Gemological Institute of America (GIA).

Fig. 2. Złoty nominał VULT.
www.hauteliving.com

Oferowane diamenty są w barwie
D-F, czystości od IF do VS1, doskonałym szliﬁe i oczywiście z laserową inskrypcją na rondyście będącą
numerem wystawionego certyﬁkatu. Opakowanie typu ceti card VULT
wykonane jest ze spiekanej cyrkonii z pokrywą z monokryształu szaﬁrowego. Można je przechowywać
w domu lub bezpiecznych skrytkach
bankowych na całym świecie.
Niezwykłą uwagę poświęcono
bezpieczeństwu nominałów VULT.
Każdy z nich ma unikalny wygrawerowany numer seryjny, a opatentowany proces uwierzytelniania wieloetapowego obejmuje podpis optyczny i zaszyfrowany odcisk palca. Został specjalnie zaprojektowany, aby
zapobiec zamianie sprzedawanych
diamentów w VULT. Wszystkie zabezpieczenia zostały rygorystycznie
przetestowane i niezależnie zweryﬁkowane przez czołowych ekspertów
z branży zabezpieczeń.
Przełomowa technologia VULT
tworzy scentralizowaną całodobową
wymianę lub zakup diamentów na
platformie cyfrowej, a wystarczy tylko pobrać i zainstalować odpowiednią aplikację VULT na dowolnym
smartfonie. Prywatni inwestorzy
mogą więc łatwo kupować, sprzedawać lub wymieniać się swoimi aktywami o każdej porze dnia i nocy,
w dowolnym miejscu na świecie.
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BARWA BIAŁA

TOMASZ SOBCZAK & MARIUSZ MAJ

Fig. 1. Kryształ diamentu białego z Indii.
www.therawstone.com

Diamenty o białej (mlecznobiałej)
barwie fantazyjnej, ze względu na
zawartość wodoru i submikroskopijnych
wrostków (inkluzji), należą do kamieni
rzadko występujących w naturze.
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Barwa biała nie jest barwą spektralną, lecz zrównoważoną mieszaniną barw prostych (barwy otrzymane
przez rozszczepienie światła białego
– od czerwonej do niebieskiej). Jest
najjaśniejszą z barw, która jest odbierana przez człowieka (w jego otoczeniu) jako najjaśniejsza odmiana
szarości (stopień jasności 0 według
skali szarości). Nie istnieje wyłącznie
jedna konkretna barwa biała, lecz pewien zakres odcieni od barwy bardzo
lekko żółtawej bieli do bieli bardzo
lekko niebieskawej, inaczej mówiąc
od bieli ciepłej do bieli chłodnej. Wrażenie czystej, neutralnej bieli jest odbierane indywidualnie przez każdego
człowieka,można więc powiedzieć,
że biel jest w pewnym sensie pozorna. Co prawda wszelkie zjawiska barwne są wrażeniami subiektywnymi,
bo powstającymi w ludzkiej psychice,
jednak szczególnie wyraźnie ten subiektywizm występuje w przypadku
odczuwania bieli oraz odcieni zbliżonych do szarości (tab.). Odcienie
bieli określa się za pomocą parametru o nazwie temperatura barwowa.
Poprzez odniesienie do temperatury
wyraża się ona w stopniach Kelvina
(temperatura 0 stopni Kelvina jest
równa temperaturze –273,15 stopni
Celsjusza). Na przykład temperatura
barwowa barwy białej wynosi 4000
stopni Kelvina. Pojęcie barwy ciepłej
lub chłodnej jest również umowne,
bowiem ta sama wartość temperatury barwowej może być określana
jeszcze jako barwa lekko ciepła, jako
barwa neutralna lub jako barwa już
lekko chłodna.

FELIETON

WYSTĘPOWANIE
Kryształy diamentów białych
(ﬁg. 1) pochodzą głównie z kopalni
Panna w Indiach.

TYP DIAMENTU
Diamenty o białej (mlecznobiałej) barwie fantazyjnej należą do diamentów typu IaB bogatych w wodór,
a ich mlecznobiała barwa jest praktycznie barwą szaro- lub brązowobiałą (ﬁg. 2).

PRZYCZYNY
WYSTĘPOWANIA BARWY
Określenie „diament biały” stosowane jest, w potocznym języku
branżowym, do bezbarwnych diamentów, które mieszczą się na skali
barw GIA w zakresie od D do Z. Diamenty z tego zakresu barw, zwanych
typowymi,nie są białe lecz mają odcienie od bezbarwnych do jasnożółtych, jasnobrązowych lub szarych.
Ponieważ diamenty białe nie są bezbarwne, dlatego też nie są klasyﬁkowane według skali barw GIA lecz
określane jako białe z odpowiednim
odcieniem (żółtym, niebieskim brązowym).
Diamenty białe są w rzeczywistości kamieniami bezbarwnymi, które
zawierają wysokie stężenie submikroskopowych wtrąceń. Wtrącenia
rozpraszają światło przechodzące
przez diament (efekt opalescencji), nadając im charakterystyczny,
przeświecający biały („mleczny” lub
„mroźny”) wygląd. Ze względu na
wykazywany efekt optyczny, dający
złudzenie niesamoistnego świecenia ośrodka rozpraszającego, określane są mianem „opalizujących”.
W diamentach białych (mlecznych)
jest on widoczny w postaci białej lub
mlecznobiałej poświaty. Natura submikroskopowych inkluzji wpływających na ich barwę nie jest znana,
chociaż uważa się, że są one wynikiem obecności azotu w strukturze
krystalicznej.

Tablica. Przykłady i opis bieli. www.pl.wikipedia.org

Nazwa

Przykład Opis

Biały

Najjaśniejsza barwa

Alabastrowy

Najczystsza biel (barwa minerału)

Kość słoniowa/mleczny

Żółto-biało-kremowy, śmietankowy

Chamois

Kolor specjalnego jasnożółtego papieru

Kremowy

Jasny beż, lekko wpadający w szary

Perłowy

Kolor masy perłowej

Porcelanowy

Kolor porcelany

WIELKOŚĆ, CENY
Jak dotąd nie są znane lub prowadzone statystyki dotyczące największych, najsłynniejszych czy najdroższych diamentów białych (mlecznobiałych). Bogatą ofertę tych kamieni
posiada na przykład ﬁrma Leibish&
Co., założona w 1979 r. w Ramat Gan
(Izrael), specjalizująca się w sprzedaży diamentów o barwach fantazyjnych. Firma oferuje diamenty
w ponad 90 odcieniach barw na 9
poziomach nasycenia barwą. Dla
przykładu cena diamentu o masie
1,82 karata pokazanego na ﬁg. 3 a, b
(certyﬁ kat) wynosi 7 000 USD.

Fig. 2. Diament biały o delikatnym odcieniu brązowym (markiza). www.gia.edu

Fig. 3. Diament biały o masie 1,82 ct: a – zdjęcie, b – certyﬁkat GIA.
www.leibish.com
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Fig. 1. Monstrancja Augustyna Kordeckiego.
Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

TOMASZ SOBCZAK
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Fig. 3. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
www.pl.wikipedia.org

Fig. 2. Sukienka diamentowa MBC. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

„Cudze chwalicie,
swego nie znacie.”
Jasnogórski Skarbiec jest najstarszą częścią
ekspozycji muzealnej na Jasnej Górze. W Skarbcu można
podziwiać bogactwo i urodę najcenniejszych wotów
– darów składanych w ciągu minionych wieków Matce
Bożej Jasnogórskiej. Należą do nich: wyroby złotnicze,
jubilerskie, tkackie i płatnerskie, sprzęt liturgiczny,
biżuteria, wota papieży, kardynałów i wiernych oraz
wota polskich królów, szlachty oraz bohaterów
walk narodowo-wyzwoleńczych. Do najcenniejszych
zalicza się diamentową sukienkę cudownego
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz ponad
metrowej wysokości złotą monstrancję Augustyna
Kordeckiego (Monstrancja Kordeckiego).
W niniejszym felietonie chciałbym przybliżyć
Czytelnikom wyżej wymienione arcydzieła polskiej
barokowej sztuki złotniczej.

Stanisław Jachowicz
DIAMENTOWA SUKIENKA
CUDOWNEGO OBRAZU
MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej lub Obraz Czarnej Madonny)
przedstawia Maryję z Dzieciątkiem
w typie ikony (ﬁg. 3). Obraz nieznanego autorstwa otoczony jest szczególnym kultem religijnym wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego
oraz Cerkwi prawosławnej i uważany
za cudowny. Współcześnie jest jednym
z najlepiej rozpoznawalnych symboli
chrześcijaństwa w Polsce.
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Fig. 4. Fragment sukienki diamentowej MBC. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

Od początku istnienia sanktuarium pątnicy składali przed obrazem liczne wota. Zwyczaj składania
darów przed obrazem Matki Bożej
poprzedziła bizantyjsko-ruska tradycja przyozdabiania cudownych kon
drogocennymi ozdobami. Od początku XVIII wieku obraz przystrajano tzw. sukienkami, z których do
dziś zachowały się dwie: brylantowa
i rubinowa.
Każdego roku w Wielkim Tygodniu (Wielki Czwartek), paulini uroczyście dokonują obrzędu zmiany sukienki. Przy słowach Litanii loretańskiej śpiewanej po łacinie wyjmuje
się obraz, czyści i nakłada co roku kolejną, jedną z dwóch w/w sukienek.
Sukienka diamentowa (ﬁg. 2, 4)
została wykonana przez hafciarza
jasnogórskiego, brata zakonnego
Klemensa Tomaszewskiego (pracował w latach 1645–1686), a następnie przerobiona – zmiana kompozycji klejnotów z dodaniem nowych
wot – przez złotnika jasnogórskiego, brata Makarego Sztyftowskiego
(pracował w latach 1701–1740). Była
przeznaczona na największe uroczystości i święta kościelne. Mieni się
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setkami brylantów, emaliowanych
rozet, brosz, różnych zawieszeń.
Aplikowana (na nowe płótno) raz
w XIX wieku, drugi raz przez Siostry
Westiarki z Warszawy – ukończona
1 kwietnia 1966 roku. Nową srebrną blachę podłoża wykonał złotnik
Czyżewski. Prace konserwatorskie
zlecił o. Teoﬁ l Krauze, ówczesny
przeor Jasnej Góry.
Na zmianę z sukienką rubinową
była używana do sierpnia 2005 roku
do ozdabiania Cudownego Obrazu.

MONSTRANCJA
AUGUSTYNA KORDECKIEGO
Monstrancja jasnogórska Augustyna Kordeckiego została wykonana w 1672 roku w Warszawie, w pracowni Wacława Grottkego (ﬁg. 1).
Złotnik otrzymał zlecenie od paulina ojca Augustyna Kordeckiego,
jako wotum dziękczynne dla Matki Bożej za ocalenie sanktuarium
przed wojskami szwedzkimi króla
Karola X Gustawa podczas oblężenia w 1655 roku. Koszt monstrancji
szacowanej na 30 tysięcy ówczesnych złotych polskich wypłaco-

nych w złocie, całkowicie sﬁnansowano z darów złożonych przez
wiernych (czyli obecnie ok. 5 milionów złotych). Do wykonania monstrancji, oprócz barwnych emalii,
zostały użyto: ponad 12 kg złota,
2366 sztuk brylantów, 2208 sztuk
rubinów, 81 sztuk szmaragdów,
30 sztuk szaﬁrów i 214 sztuk pereł.
Monstrancja waży ponad 13 kg,
ma 103 cm wysokości, 44,5 cm szerokości (gloria), a stopa: 35,7 cm
długości i 25,7 cm szerokości.
Monstrancja Kordeckiego jest
monstrancją promienistą, składającą się z czterech części: stopy, trzonu, glorii i zwieńczenia.
Na stopie monstrancji, spełniającej rolę stojaka, umieszczono trybowane cztery ceny związane są
z dwoma wątkami: oﬁarą Chrystusa
(Oﬁara Abrahama i Pascha) i z ucztą
paschalną (sceny: Eliasza na pustyni
i Ostatniej Wieczerzy). Na odwrocie
stopy znajduje się wygrawerowana
łacińska inskrypcja wotywna.
Trzon (rączka) pełniący w monstrancji rolę uchwytu, składa się
z kilku pierścieni dekorowanych kamieniami szlachetnymi, który stopniowo przechodzi w gruszkowaty
nodus, czyli połączenie z kluczową
częścią monstrancji, glorią.
Gloria stanowi główną część
monstrancji, która składa się z owalnej, przezroczystej zaszklonej puszki, zwanej reservaculum, do przechowywania świętej hostii. Emanację
części centralnej monstrancji podkreślają promienie na całym niemal obwodzie jako porównanie do
blasku Słońca, który nawiązuje do
ewangelicznej sceny Przemienienia
Pańskiego. W dolnej części glorii
umieszczono ﬁgurki Aarona i Dawida ze snopami pszenicy w ręku.
Monstrancję zwieńcza królewska
korona ze sferą i krzyżem, w którą
zatknięty jest krucyﬁ ks z postacią
Ukrzyżowanego Chrystusa. Poniżej
korony znajdują się dwie postacie
aniołów, które podtrzymują monogram Chrystusa IHS.
Autor dziękuje Jasnogórskiemu
Centrum Informacji za przesłane
materiały.
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Fig. 1. Diament o masie 1 174 ct.
www.khaleejtimes.com

Fig. 2. Diament o masie 1 098 ct.
www.indianexpress.com

W maju 2021 roku botswańska ﬁrma
Debswana poinformowała o znalezieniu 1 098-karatowego diamentu,
jednego z największych diamentów
na świecie (ﬁg. 2). Kamień został
jednak „zdetronizowany” miesiąc
później przez nowe znalezisko – diament o masie 1 174 karata (ﬁg. 1).
Odkrycia dokonali pracownicy kanadyjskiej ﬁrmy Lucara, a diament
został przedstawiony rządowi Botswany w Gaborone. Znaleziony diament, trzeci największy na świecie,
umocnił Botswanę na liście krajów,
w których wydobywane są wielkie
diamenty – sześć spośród dziesięciu największych znaleziono właśnie
w Botswanie. Prezydent kraju Mokgweetsi Masisi z satysfakcją podkreślił, że diamenty to część dziedzictwa
kulturowego Botswany.

MĄCZKĄ PO OCZACH...

Tomasz Sobczak
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¸
Fig. 1. Pomarańczowożóły Flash eﬀect.
www.middiamonds.com

TOMASZ SOBCZAK

Diamenty poprawiane metodą Yehudy pojawiły
się na rynku jubilerskim w 1989 r., a jej twórcą
był Zwi Yehuda, stąd nazwa. Proces poprawiania
polega na wypełnianiu pęknięć w diamentach,
zwykle o czystości P (I), specjalną substancją
w temperaturze ok. 600°C pod ciśnieniem
ok. 5 MPa. W wyniku zastosowanego procesu,
polepszeniu ulega klasa czystości oraz zwiększa
się przezroczystość kamienia.
20

METODA
Powszechnie stosowaną metodą
poprawiania czystości diamentów
oszlifowanych jest metoda Yehudy
polegająca na maskowaniu pęknięć,
drobnych szczelin i defektów powierzchniowych.
Procedurze poddawane są diamenty o masie powyżej 0,50 karata,
choć ostatnio nie rzadkie są przypadki poprawiania czystości diamentów o mniejszej masie (od ok. 0,25
karata). Sama procedura maskowania polega na wypełnieniu wolnych
przestrzeni w diamencie substancją,
o współczynniku załamania światła

zbliżonym do współczynnika załamania światła diamentu.
Pierwsza udaną próbę poprawiania wad diamentu opracował
na początku lat 80. XX w. Zvi Yehuda (Izrael), stąd nazwa. Obecnie
diamenty poprawiane tą metodą,
z pewnymi modyﬁ kacjami, produkuje wiele ﬁrm, m.in. Koss & Schechter
Diamonds czy Clarity Enhanced

DIAMOND HOUSE
Metoda polega na wprowadzaniu
do pustek substancji wypełniającej
(szkło ołowiowo-bizmutowo-bromowo-chlorowe z dodatkiem boru,
potasu, sodu, wapnia, glinu lub krzemu) w temperaturze ok. 500–600ºC
i ciśnieniu rzędu 4–6 GPa. Zaletami
substancji wypełniającej jest wysoki współczynnik załamania światła zbliżony do diamentu oraz niska
temperatura topnienia, natomiast
wadami żółtawa barwa, wrażliwość
na podwyższoną temperaturę (palnik jubilerski, czyszczarka parowa),
działanie środków chemicznych
(kwasy, detergenty) oraz ultraﬁolet
(odbarwienie).

IDENTYFIKACJA
Dokonywane maskowania są coraz doskonalsze, przy czym ich rozpoznanie jest możliwe przy użyciu
powiększenia. W przypadku defektów maskowanych metodą Yehudy
dobrym sposobem rozpoznawczym
może być tzw. efekt błysku (ang.
Flash eﬀect), wywołany dyspersją
światła na granicy ośrodków substancja maskująca-diament. Obserwowany efekt polega na szybkiej
zmianie barwy substancji maskującej przy niewielkim ruchu kamienia
– najczęściej barwy pomarańczowożółtej (czerwonopomarańczowej)
na niebieską (ﬁoletową, ﬁoletoworóżową, różową) (ﬁg. 1–6). Podobny
efekt, choć znacznie mniej wyraźny, dają też diamenty poprawiane
przez inne ﬁrmy (ﬁg. 7–8). Aby efekt
błysku mógł być uznany za diagnostyczny, konieczne jest stosowanie silnej, skoncentrowanej wiązki

DYSPERSJA DIAMENTÓW – ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA OD CZĘSTOTLIWOŚCI FALI
ŚWIETLNEJ, KTÓREJ SKUTKIEM JEST TO, ŻE WIĄZKI
ŚWIATŁA O RÓŻNYCH BARWACH (DŁUGOŚCIACH
FAL), PADAJĄCE NA GRANICĘ OŚRODKÓW DIAMENT-INNA SUBSTANCJA POD PEWNYM KĄTEM,
ZAŁAMUJĄ SIĘ POD RÓŻNYMI KĄTAMI DAJĄC EFEKT
PODOBNY DO ROZSZCZEPIENIA ŚWIATŁA BIAŁEGO
NA BARWY TĘCZY NA PRYZMACIE.

Fig. 2. Czerwonopomarańczowy Flash
eﬀect. www.globagemology.com

Fig. 3. Fioletowy Flash eﬀect.
www.twed.club.com

Fig. 4. Fioletoworóżowy Flash eﬀect. www.solidediamonds.cz
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Fig. 5. Różowoﬁoletowy Flash eﬀect. www.trynotloughs.com

Fig. 6. Różowy Flash eﬀect. www.youtube.com

Fig. 7. Bardzo słaby różowy Flash eﬀect. www.gem-a.com

Fig. 8. Słaby i niewyraźny różowy Flash eﬀect. www.gem-a.com
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światła, prowadzeniu obserwacji
przy odpowiednim powiększeniu
i technice oświetlenia oraz kierunku obserwacji.
Duże znaczenie przy obserwacji zmian odcieni barw efektu błysku w badaniach mikroskopowych,
poza stosowanym oświetleniem
i powiększeniem, istotne znaczenie ma zastosowana technika
oświetlenia obserwowanego kamienia. Przy zastosowaniu techniki ciemnego pola (badany diament
oświetlany jest bocznym, rozproszonym światłem na tle czarnego,
nie odbijającego podłoża), efekt
błysku ma odcień pomarańczowy
(ﬁg. 9 a), natomiast przy technice
jasnego pola (bezpośrednie oświetlenie badanego kamienia), ma on
odcień zielony (ﬁg. 9 b).
Przy obserwacji diamentu poprawianego w kierunku równoległym do występującego pęknięcia,
efekt błysku obserwowany jest
w postaci tęczy niezależnie od
techniki oświetlenia ciemnego (ﬁg.
10 a) lub jasnego pola (ﬁg. 10 b).
Innymi cechami rozpoznawczymi maskowanych diamentów
mogą być pojawiające się w substancji wypełniającej, widoczne
jako drobne, wielokierunkowe spękania przypominające sieć pajęczą
(dobrze widoczne przy oświetleniu światłowodem), niecałkowite
wypełnienia defektu a niekiedy
niewielkie zmętnienia o kształcie
białych chmurek (ﬁg. 11); także
szkło podobny, łatwo zauważalny
charakter substancji wypełniającej oraz występujące w niej pęknięcia, ślady (szczeliny) łupliwości i pęcherzyki gazowe (dobrze
widoczne w oświetleniu ciemnego
pola). W obszarach, w których substancja wypełniająca ma znaczną
objętość można zaobserwować jej
jasnobrązową, brązowożółtą lub
pomarańczowożółtą barwę własną. W miejscach, w których rysy,
pęknięcia lub inkluzje stykają się
z powierzchnią kamienia, można
dostrzec obecność barwnej substancji impregnującej lub jej niezbyt starannie usunięte resztki.

Fig. 9. Odcień barwy efektu błysku
w zależności od techniki oświetlenia.
www.gia.edu

Fig. 10. Tęczowy efekt odbłysku obserwowany w kierunku równoległym do pęknięcia.
www.gia.edu

Fig. 11. Białe zmętnienia substancji wypełniającej.
www.globagemology.com

Fig. 12. Tęczowe barwy diamentów nie
poprawianych. www.texasindependentjewelryappraisers.com

UWAGI KOŃCOWE
Przy identyﬁ kacji diamentów
poprawianych należy zwrócić uwagę
na możliwość pomylenia ich z diamentami naturalnych i syntetycznymi wykazującymi spękania lub
dwójłomność anomalną.
Diamenty nie poprawiane mogą
wykazywać spękania wewnętrzne,
na granicach których występuje dyfrakcja i interferencja światła obserwowana w postaci tęczowych barw
(ﬁg. 12).
W diamentach naturalnych
dwójłomność anomalna występuje
w bryle kamienia w postaci różnobarwnych patchworkowych obszarów (ﬁg. 13). W diamentach HPHT
występują deformacje strukturalne
wywołujące dwójłomność anomalną, której wygląd przypomina wielobarwną mozaikę (ﬁg. 14).

DWÓJŁOMNOŚĆ ANOMALNA DIAMENTÓW – PSEUDOPODWÓJNE
ZAŁAMANIE ŚWIATŁA W DIAMENCIE SPOWODOWANE INTENSYWNYM NAPRĘŻENIEM WEWNĘTRZNYM, KTÓRE SPRAWIA, ŻE KAMIENIE
W POLARYSKOPIE PRZY SKRZYŻOWANYCH POLARYZATORACH WYKAZUJĄ BARWY INTERFERENCYJNE.

Fig. 13. Dwójłomność anomalna diamentów naturalnych. www.gems-inclusions.com

Fig. 14. Dwójłomność anomalna diamentów HPHT. www.jewellerybusiness.
com
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Odpowiedź na pytanie czy warto inwestować
w diamenty jest prozaiczna – warto, bo ich ceny
będą rosnąć coraz szybciej. Przy ciągłym wzroście
gospodarczym i zwiększonym popycie na dobra
luksusowe na całym świecie oraz spadku wydobycia
diamentów oczekuje się, że ceny naturalnych
diamentów będą rosły o około 6% rocznie. Z danych
statystycznych wynika, że chociaż ogólny stan
światowej gospodarki wpływa na ceny diamentów,
to mimo pewnych perturbacji związanych z kryzysami
ekonomicznymi z powodu np. pandemii koronawirusa,
diamenty powoli lecz systematycznie drożeją. Dane
pokazują, że ceny diamentów w ciągu ostatnich 10 lat
wzrosły o około 32–33%, co daje średnio 3% rocznie.
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KORZYSTNE
UWARUNKOWANIA
POCZĄTKU XXI w.
Diamenty naturalne zyskują na
wartości, ponieważ są jedynym kamieniem szlachetnym, który ma
względną standardową wartość odniesienia (próg cenowy), na podstawie której można ocenić jego realną
wartość. Dostępne i funkcjonujące
na rynku diamentów cenniki (np.
Rapaport, IDEX Online), znacząco
wpływają na ten wzorzec, stabilizują sytuację i stanowią pewien rodzaj
odniesienia na podstawie którego,
w każdej chwili, można określić wartość posiadanych kamieni. Cena diamentu oparta na parametrach zwanych 4C jest policzalna. Jeżeli chodzi
o inne naturalne kamienie szlachetne,
ich cena zależy praktycznie od barwy,
panującej mody na dany kamień czy
preferencji i upodobań klienta.
Sytuacja na rynku diamentów
zmieniła się na korzyść kupujących
od kiedy koncern De Beers przestał
kontrolować światową podaż diamentów, a jego udział w rynku sprzedaży
spadł z około 90% w latach 80. XX
wieku do prawie 30% obecnie. Jest to
dobra wiadomość dla inwestorów, ponieważ pokazuje że diamenty mogą
zachować swoją wartość, nawet jeśli
ich podaż nie podlega kontroli lecz
wyłącznie regułom wolnego rynku,
a dostawy kamieni nie są limitowane
w celu utrzymania wysokich cen.

CZY WARTO INWESTOWAĆ
W DIAMENTY?
W diamenty warto inwestować ponieważ ich ceny permanentnie rosną. poza tym są:
Łatwe do przechowywania i ukrycia.
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Łatwe do wywozu za granicę.
Odporne na czynniki chemiczne
i termiczne nie ulegają zniszczeniu w przypadkach klęsk żywiołowych.
 Realną lokatą kapitału w porównaniu do papierowych akcji czy
obligacji.
 Najprostszym sposobem międzypokoleniowego przekazywania
rodzinnego majątku bez płacenia
podatku od darowizny.
Środkiem płatniczym.
Lokatą kapitału, którą można nosić jako ozdobę na co dzień w postaci biżuterii.
Fig. 2. Kopalnia Mirnyj (Rosja). www.alrosa.ru

PRZYCZYNY WZROSTU
CEN DIAMENTÓW
Załączony do felietonu wykres
pokazuje stały wzrost uśrednionych
cen diamentów na przestrzeni ostatnich 60 lat. Ceny diamentów rosły
praktycznie niezależnie od występujących kryzysów ﬁnansowych
(tylko niewielkie spadki po ataku na
WTC w Nowym Jorku w 2001 roku
i na początku kryzysu światowego
w 2008 roku). Nie zaszkodziła im
wojna w Wietnamie w 1964 roku,
kryzys na rynku paliw w 1973 roku,
upadek muru berlińskiego w 1989
roku, wojna w Zatoce Perskiej w 1990
roku czy kryzys ﬁnansowy na rynku
azjatyckim w 1994 roku. Diamenty zawsze były uniwersalnym środkiem płatniczym, chociaż w wielu
przypadkach służyły „niedobrym
i złym” ludziom. Mam na myśli
sprzedaż czy kupno za diamenty
broni lub narkotyków.

Fig. 1. Spadek produkcji diamentów.
www.paulzimminsky.com

Ceny diamentów będę rosnąć
z kilku względów, a mianowicie:
Wzrostu popytu na dobra
luksusowe, w tym luksusową biżuterię – wartość rynku diamentów
oszlifowanych nieoprawionych wynosiła 24,7 mld USD w 2015 roku,
26,7 mld USD w 2019 roku, a prognozy na 2030 rok mówią o ok. 30
mld USD. Obserwuje się znaczny
wzrost popytu w krajach o szybkim
wzroście dochodu narodowego: Chiny, Hong Kong, Singapur, ZEA, Kuwejt, Arabia Saudyjska.
Dywersyﬁkacji portfeli –
coraz więcej osób prywatnych, ﬁrm,
instytucji ﬁnansowych i banków inwestuje w diamenty jako lokatę kapitału czy z zamiarem zwiększenia
kapitału realnego ﬁrmy.
Zamykania kopalni, spadku produkcji – następuje zamykanie kilku kluczowych dla branży kopalni (m.in. Argyle, Ekati, Diavik),
co oznacza spadek rocznej produkcji
do 2030 roku o około 33 milionów
karatów rocznie (ﬁg. 1). Należy podkreślić, że powstanie nowej kopalni
od momentu odkrycia złoża do uruchomienia produkcji wynosi ok. 8–
10 lat.
Wyczerpywaniu się złóż
– praktycznie wszystkie złoża diamentów na świecie zostały odkryte,
diamentów nie będzie przybywać.
Zasoby diamentów szacuje się obec-

Fig. 3. Wzrost cen surowca diamentowego. www.paulzimminsky.com

nie na ok. 1200 mln karatów, z czego
ok. 650 mln przypada na Rosję (np.
kopalnie Ajchał, Trubka Udacznaja,
Njurba, Mirnyj (ﬁg. 2).
Wzrostu cen surowca – permanentnie postępuje od wielu lat,
np. od 2004 roku ceny surowca wzrosły dwukrotnie (ﬁg. 3).
Spowolnieniu wydobycia
– spadek wydobycia związany jest
często z coraz trudniejszymi warunkami geologicznymi nowo odkrytych
złóż. Szacuje się, że obecna produkcja
diamentów w 2019 roku wynosząca
142 mln karatów rocznie spadnie do
ok. 110 mln karatów w roku 2030.
Spadku jakości i wielkości
wydobywanych diamentów – coraz trudniej o pozyskanie surowca
wysokiej jakości, który pozyskiwany
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Fig. 4. Wysokiej jakości surowiec rosyjski. www.alrosa.ru

jest głównie z kopalni rosyjskich (ﬁg.
4); coraz częściej wydobywane diamenty są małe, niekształtne i słabej
barwy.
Produkcji diamentów syntetycznych – produkcja tanich syntetyków przeznaczonych na biżuterię
o niższej wartości spowoduje wzrost
cen na kamienie naturalne, które
dają gwarancję zachowania wartości
zainwestowanych pieniędzy.

DIAMENTY O BARWACH
FANTAZYJNYCH
Obecnie notuje się olbrzymie zainteresowanie oraz wzrost popularności i sprzedaży atrakcyjnych diamentów o barwach fantazyjnych,
głównie ze strony inwestorów arabskich i azjatyckich. W latach 2006–
2014 barwne diamenty (niebieskie,
różowe, żółte) zyskały średnią aprecjację około 154,7%, a w tym samym
czasie diamenty bezbarwne (białe)
„tylko” 62,4%. Na rynku jubilerskim
Chiny (Hong Kong) i Arabia Saudyj-

ska są dominującymi nabywcami
diamentów barwnych, a zwiększony
popyt i rzadkość ich występowania
prowadzą do znacznego wzrostu cen.
Pomimo tego, duże kamienie oferowane na aukcjach znanych domów
akcyjnych Christie’s i Sotheby’s, są
sprzedawane od ręki za astronomiczne ceny – padają kolejne rekordy cenowe. Według statystyk prowadzonych przez Natural Color Diamond
Association, ceny np. naturalnych
diamentów niebieskich wzrosły
w ostatnich dwóch dekadach ponad
5-krotnie (ﬁg. 5).

RESUME
Analitycy Alrosy przewidują, że
po zamknięciu niektórych kopalni
może nastąpić chwilowy niedobór
diamentów na rynku wobec popytu.
Jak podkreśla Bloomberg, powołując się na dane Alrosy, do 2023 roku
może zabraknąć 11-35 mln karatów
diamentów. Według ekspertów z Rio
Tino sytuacja będzie jeszcze gorsza

WARTO INWESTOWAĆ W DIAMENTY
ZE WZGLĘDU NA PRZEWIDYWANY
SZYBKI I STAŁY WZROST CEN.
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w przypadku bardzo rzadkich diamentów barwnych – różowych, czerwonych, niebieskich i ﬁoletowych.
Ceny różowych diamentów w ciągu
ostatnich 10 lat urosły czterokrotnie, a zamknięcie Argyle zapewne
spowoduje dalsze i szybsze wzrosty
cen.
Wyniki analizy cen diamentów
w latach 1960–2020, przedstawione
na załączonym wykresie (ﬁg. 6), pokazują że uśrednione ceny diamentów rosną permanentnie od 1960
roku, a do 2020 roku wzrost ten wyniósł ponad 1160 procent. Wynika
z tego, że jeżeli klient kupi diament
z zaufanego źródła po cenie zbliżonej (lub poniżej) do ceny hurtowej
(np. cennika Rapaporta), staje się on
dobrą lokatą kapitału i jednym z najlepszych towarów, jakie może obecnie nabyć i posiadać (podobnie jak
złoto czy dzieła sztuki).

Fig. 5. Wzrost cen naturalnych diamentów niebieskich.
www.ncdia.com

Fig. 6. Uśredniony wzrost cen diamentów w latach 1960–2020.
www.ajediam.com

www.ptgem.org.pl

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.
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CENTRALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA GEMMOLOGÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO

wiedza | rzetelność | fachowość | wiarygodność

I N FOR MAC J E I Z APISY

e-mail: sobczakt@wp.pl
tel: 601 816 103
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TEKST i ZDJĘCIA: TOMASZ SOBCZAK

EGZAMIN NA TYTUŁ ZAWODOWY
RZECZOZNAWCA DIAMENTÓW PTGem
W dniu 20 lutego 2021 roku, w siedzibie PTGem w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 138, pięcioosobowa grupa
Znawców diamentów PTGem, zdała pomyślnie egzamin praktyczny z oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.
Podczas egzaminu zachowano wszelkie środki ostrożności związane z pandemią Covid-19 – odpowiedni dystans pomiędzy uczestnikami, używano maseczek oraz stosowano dezynfekcję. Tytuły zawodowe Rzeczoznawcy Diamentów PTGem
otrzymali:
GORLICKA SYLWIA/Mińsk Mazowiecki
KOTAPSKI KRYSTIAN/Suchy Las
KRIEGER DELFINA/Wrocław
SAŁAGA DARIUSZ/Stalowa Wola
SZWEJKOWSKA JUSTYNA/Gdynia
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AKTUALNA LISTA RZECZOZNAWCÓW PTGem 2021

PTGem informuje, że osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców PTGem 2021 nie posiadają uprawnień
PTGem do wykonywania zawodu Rzeczoznawcy diamentów. Towarzystwo nie ponosi także odpowiedzialności
za działalność osób podszywających się pod ekspertów PTGem z dziedziny rzeczoznawstwa diamentów jubilerskich (fałszywe certyﬁkaty, hologramy, pieczątki).
Zarząd PTGem oświadcza również, że używanie przez osoby nie wymienione na Liście Rzeczoznawców
PTGem 2021 pieczątek Rzeczoznawcy PTGem jest nielegalne, a wszystkie przypadki fałszerstwa lub nieuprawnionego używania pieczątek będą kierowane do prokuratury.

 Adamczyk Jarosław

 Kaźmierczak Radosław

 Rajski Krzysztof

 Adamski Patryk

 Klupczyński Aleksander

 Rakowicz Edward

 Bałwas Grzegorz

 Kolec Jarosław

 Rodź Artur

 Bartosiewicz Ryszard

 Kołodziej Maciej

 Rutczyński Jacek

 Batko Zbigniew

 Kostenko Natalia

 Sałaga Dariusz

 Biczak Filip

 Kotapski Krystian

 Sałek Robert

 Bielecki Krzysztof

 Krawicki Kamil

 Sawicka Izabella

 Brzuchowski Krzysztof

 Krieger Delﬁna

 Skok Robert

 Chobrzyński-Błaszczyk Marcin

 Kruk Łukasz

 Sobczak Tomasz

 Chojnacki Piotr

 Krzysteczko Dawid

 Sobolewska Karolina

 Chwała Marcin

 Kycia-Munz Lucyna

 Solka Krzysztof

 Cyganek Michał

 Lachowski Piotr

 Spinek Tomasz

 Cyganek Patrycja

 Maj Mariusz

 Szcześniak Paweł

 Czajkowska-Tyc Beata

 Majczak Wojciech

 Szlęk Iwona

 Dembowska Barbara

 Makieła Marian

 Szwejkowska Justyna

 Dworzyński Paweł

 Malinowska Anna

 Szymanowski Henryk

 Gawrońska Magdalena

 Michalski Krzysztof

 Szymczyk Kamil

 Girulski Robert

 Mosek Arkadiusz

 Szymczyk Marek

 Glewicz Magdalena

 Muraszkowski Mirosław

 Śliwowski Jakub

 Głos Grzegorz

 Nakonieczny Agnieszka

 Tomczak Arkadiusz

 Głos Zbigniew

 Olszar Krzysztof

 Tryjefaczka Marek

 Gorlicka Sylwia

 Orłowska Alicja

 Waleszkiewicz Ryszard

 Górski Dariusz

 Ożdżeński Justyna

 Witkowski Marek

 Jaracz Tomasz

 Ożdżeński Maciej

 Włodawiec Hubert

 Jasiński Seweryn

 Paluszkiewicz Jan

 Wojciuch Andrzej

 Jedynak Ignacy

 Patan Wisław

 Wojciuch Dorota

 Jung Andrzej

 Pawlik Henryk

 Wołowik Piotr

 Jurowicz Ewelina

 Pazio Bartłomiej

 Wójcik Zbigniew

 Karaszkiewicz Jan

 Radomska Jolanta

 Wyrzykowski Paweł
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WIARYGODNOŚĆ ∙ JAKOŚĆ ∙ NISKIE CENY
MT DIAMOND MARIUSZ MAJ
TEL. 501 327 515
E-MAIL: INFO@MTDIAMOND.PL
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