
Kamienie  szlachetne  czyli oszustwo  diamentowe i dorobiona legenda na  potrzeby  
jubilerstwa w  stolicy  diamentowej Amesterdamie.

Zakupiłam na  Allegro  przepiękne naszyjniki z  kamieni szlachetnych dosłownie za  parę  groszy
czyli za  bezcen,  zdjęcia poniżej.  Były  takie  tanie,  ponieważ  ludzie  nie znali się na  kamieniach
szlachetnych o sądzili, że  tylko diamenty  to są   kamienie  szlachetne a  inne  to  bezwartościowe
błyskotki a jest dokładnie na odwrót. Przeczytaj o  tym na  obszernej  podstronie oraz  skandal ze
znanym producentem  biżuterii Swarovskim .

                                                         Cena 14 zł 99  gr za  te  piękne naszyjniki ! 

Kryształowa czyli diamentowa  bransoletka cena 13.99                         Naszyjnik cena 29.99

Naszyjnik turmalin w srebrze  cena 55 zł



 Diament – to twardy  kryształ ,  nie  jakiś  wyjątkowy kamień, ale   kamień rzadki  i  minerał z
gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od starogreckiego ἀδάμας  adamas-  symbol
pierwszego człowieka  Adama - (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, dorobiony łaciński  diamentum)
- ‛niepokonany, niezniszczalny’ i nawiązuje do jego wyjątkowej twardości. Jest najtwardszą znaną
substancją  występującą  w  przyrodzie.  Antoine  Lavoisier  po  raz  pierwszy  spalił  diament  pod
szklanym  kloszem,  używając  promieni  słonecznych  skupionych  soczewką.  Udowodnił  w  ten
sposób, że diament to czysty węgiel. Ma  szerokie  zastosowanie w  różnych  technologiach.Po raz
pierwszy  obróbki  diamentu  w  celu  zwiększenia  efektu  optycznego  dokonano  w  XII  wieku.
Wcześniej znano tylko kamienie surowe, których ostre krawędzie niekiedy szlifowano, a płaskie
powierzchnie kryształu polerowano. 

Szlif  brylantowy –  najbardziej  znany  rodzaj  szlifu  jubilerskiego  stosowanego  dla  kryształu
zwanego potem jako diament, wynaleziony w XVII wieku, na potrzeby żydowskich  finansistów i
fałszowania  wartości  diamentów właśnie poprzez  ten szlif, który wyparł dotychczas stosowany do
obróbki    kryształów jako   diamentów   jako  szlif  rozetowy.  W handlu,  w języku potocznym
mianem brylantów określa się zwykle wszystkie oszlifowane diamenty.

Szlif  to dopasowanie, dopracowanie ale także – i tu jest sedno tego szlifu-  retusz. 

Podobnie jak diament, zostały wylansowane  rzadkie  kamienie  kolorowe  kryształy  jak rubiny ,
szmaragdy i szafiry.

Rubin − kamień szlachetny o barwie od różowej do krwistoczerwonej. Jest to rzadki minerał z
gromady tlenków (Al2O3), odmiana korundu. 

Właściwości

• Wzór chemiczny: Al2O3:Cr3+ – tlenek glinu domieszkowany trójwartościowymi jonami 
chromu. 

• Pleochroizm – silny, zmienny; obserwowane barwy: purpurowoczerwona – 
pomarańczowoczerwona. 

• Luminescencja – wyraźna, nadaje rubinom szczególnego kolorytu, podwyższając ich walory
estetyczne. Znane są okazy wykazujące fluorescencję o barwie jasnożółtej i kremowożółtej. 

• Inkluzje – liczne, ich rodzaj wskazuje na pochodzenie kamieni: np. dla rubinów birmańskich
charakterystyczne są krótkie igiełki rutylu; dla tajlandzkich – brak rutylu; pakistańskie 
zwykle zawierają kryształy flogopitu, chlorytu, monacytu, spinelu, rutylu, magnetytu i 
pirytu. Wrostki rutylu wywołują zjawisko asteryzmu – rubin gwiaździsty oraz efekt kociego 
oka.

Zazwyczaj tworzy kryształy o pokroju tabliczkowym, bipiramidalnym lub słupkowym o 
podstawie sześcioboku, czasami romboedryczne. Nasycenie barwy rubinu zależy od domieszek: 
czerwoną barwę wywołuje tlenek chromu, purpurową – wanad, brunatnoczerwoną – żelazo. 

Jako składnik w bogatych w glin skałach metamorficznych, także jako minerał kontaktowy w 
marmurach dolomitowych i kalcytowych. 

Miejsca występowania: Sri Lanka – Ratnapura, Rakwana, Tajlandia – Chanthaburi, Kambodża – 
Battambang, Pakistan – pakistańska część Kaszmiru, Tanzania – Longido, Winza, Kenia, Australia 
– Queensland, Mjanma – Mandalay, Mogok, Afganistan – okolice Jagdalak. 

Polska – w przeszłości, piaski złotonośne Dolnego Śląska w okolicy Złotoryi, pegmatyty k. 
Karpacza i w gnejsach izerskich. 



Uważany  podobnie  jak  diament za
jeden z najcenniejszych kamieni
szlachetnych w jubilerstwie. 

• Szczególnie poszukiwane są
kamienie wykazujące
asteryzm, powodowany
igiełkowatymi wrostkami
rutylu, które są niesłychanie
rzadkie. 

• Do wyjątkowej rzadkości należą kamienie wykazujące efekt kociego oka. 
• Najbardziej poszukiwane są kryształy o barwie czerwonej z delikatnym 

niebieskim odcieniem (tzw. „czerwień krwi gołębiej”).
• Zastosowania techniczne: 

• łożyska zegarkowe (XVIII w. John Harrison), w mechanice precyzyjnej, elektronice i
automatyce oraz jako element laserów rubinowych, 

• elementy narzędzi ogniotrwałych, 
• mały współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz twardość przyczyniły się do 

zastosowania tego kamienia w trzpieniach współrzędnościowych maszyn 
pomiarowych.

Efekt kociego oka – efekt optyczny polegający na pojawianiu się wąskiej smugi (pasma)
świetlnej  przypominającej  źrenicę  kociego  oka,  która  przemieszcza  się  po  wypukłej  i
wypolerowanej powierzchni kamienia w trakcie jego obracania. 

Efekt kociego oka ujawnia oraz znacznie potęguje odpowiednie oszlifowanie okazu w formie 
kaboszonu lub kuli. 

Wykazuje go wiele minerałów, zawierających różnego rodzaju wrostki oraz tworzących skupienia
włókniste, a niekiedy igiełkowe, bądź pręcikowe. W przypadku gemmologicznej odmiany zwanej
„tygrysim  okiem”,  czy  kocim  efekt  spowodowany  jest  pseudomorfozą  goethytu  po  ribekicie.
Robekit  występujący  w  tym  przypadku  w  formie  azbestowej  jest  „obrośnięty”  chalcedonem.
Goethyt FeOOH przybiera włóknistą formę poprzednika. Przejeżdżając strumieniem świetlnym po
kamieniu ustawionym pod odpowiednim kątem uzyskuje się opisywany efekt kociego oka. 

Efekt  kociego  oka  polega  na  odbijaniu  i  rozpraszaniu  światła  na  równolegle  układających  się
włókienkach lub igiełkowych inkluzjach, a także pustych kanalikach oraz płaszczyznach zrostów;
zjawiskiem  pokrewnym  jest  asteryzm.   Efekt  kociego  oka  stał  się  inspiracją  do  powstania
magnetycznych  lakierów  do  paznokci  (tradycyjnych  oraz  hybrydowych).  Za  pomocą  magnesu
trzymanego  nad  mokrym lakierem (lub  nieutwardzonym lakierem hybrydowym)  tworzy  się  na
paznokciu podobny efekt – smuga światła przypominająca źrenicę oka kota, która przemieszcza się
przy ruchu paznokci.

Szmaragd – odmiana berylu, minerału należącego do grupy krzemianów. Nazwa pochodzi
od  łac. smaragdus z  gr. σμάραγδος  smaragdos
‛zielony  klejnot’.  Nawiązuje  do
charakterystycznej  barwy,  wywołanej
podstawieniami jonów chromu, rzadziej wanadu
i żelaza. 



Występowanie

Szmaragd związany jest ze skałami metamorficznymi (łupki mikowe, przeobrażone wapienie), 
występuje też w żyłach pegmatytowych granitów oraz w piaskach i żwirach złóż wtórnych. 

Występuje  w Austrii  (dolina  rzeki  Habachtal,  okolice  Salzburga,  Mittersill,  Felbertal),  Australii
(Broken Hill, Aga-Kau, Emmaville, Vegesatle), Brazylii (rejony Bahia, Pernambuco, Minas Gerais,
Goiás), Egipcie (Dżabal Zabara – złoże znane od czasów antycznych), Indiach (prowincja Madras,
stany Pendżab i Radżastan), Norwegii (Eidsvoll),  Kolumbii (Gachala, Cosquez, Bogota, Chivor,
Muzo – miejsce pozyskiwania  szmaragdów o zabarwieniu  soczystej  zieleni),  Libii  (Ghadamis),
Madagaskarze (Kianjavato), Mozambiku (Morrho, Melala), Pakistanie (góry Hindukusz), Federacji
Rosyjskiej  (Ural,  Zabajkale,  Półwysep Kolski),  RPA (rejon Transwal) USA (Karolina Północna,
Maine), Tanzanii (rejon jeziora Manyara), Zimbabwe (Filabusi, Bikita, Belinque, Mweza), Zambii
(Kafubu, okręg Miku Kitwe) 

W Polsce występują szmaragdy  jako jasnozielone słupki do kilku centymetrów długości w skałach
pegmatytowych. Znajdowane są na Dolnym Śląsku w okolicach Strzelina i Strzegomia. 

Bardzo poszukiwany, jako cenny kamień kolekcjonerski i jubilerski. Jest stosowany w jubilerstwie
od czasów starożytnych. Największy szmaragd o wartości jubilerskiej wydobyto w Kolumbii, miał
masę  7025 ct.  W tym  rejonie  bywają  większe  okazy,  jednak  spękane,  największy  miał  masę
16 020 ct. Z Brazylii pochodzi kryształ o ponad 10 cm długości i wadze 6399 ct. Szczególnie duże
bywają szmaragdy wydobywane na Uralu w obwodzie swierdłowskim (pole Małyszewskoje(ros.));
w roku 2018 poinformowano o wydobyciu okazu o wadze 1,6 kg (8000 ct) i wymiarach 7 × 14 cm.
Prawdopodobnie  największym  wyrobem  wykonanym  z  jednego  kryształu  jest  ciemnozielona
rzeźbiona waza o wysokości 10 cm i masie 2681 ct, która znajduje się w Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu.  Obecnie szmaragdy są również produkowane syntetycznie. Od naturalnych różnią się
kształtami inkluzji, co pozwala na ich odróżnienie od naturalnych. Stosuje się również kamienie
naturalne, ulepszone poprzez wygrzewanie w olejach dla ukrycia skaz, rys i pęknięć. 

Kryształ górski (gr. κρύσταλλος – krystallos
= lód) – bezbarwna, przezroczysta odmiana
kwarcu. Znane są kryształy górskie o masie
wielu ton, lecz kamienie warte oszlifowania
zdarzają się dość rzadko. 

Nieskazitelna czystość, silny połysk sprawiły,
że został  on zamieniony na  z diament;  jak:
diament alaskański, bohemiński, islandzki,
herkimer, meksykański lub marmora. Jest minerałem nadzwyczaj odpornym na działanie kwasów i 
zasad. Roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym. 

Niekiedy występują w kryształach inkluzje obcych
minerałów: goethytu (kwarc gwiaździsty), złota,
pirytu, rutylu, turmalinu. Sławne są małe,
przezroczyste jak woda kryształy z marmurów
Carrary (Włochy) i tzw. diamenty z Herkimer (okręg
Herkimer w stanie Nowy Jork – USA). Jego średnica



nie przekracza 1 cm. Jedna z najpospolitszych odmian kwarcu tworząca się m.in. w warunkach 
hydrotermalnych. Ważny minerał skałotwórczy magmowych, metamorficznych, i osadowych, w 
pegmatytach. 

Miejsca występowania: Przełęcz Furka w Alpach, Brazylia, Francja, Birma, USA. 

Polska –  Dolny Śląsk, okolice Strzelina (zwłaszcza w Jegłowej), w Karkonoszach, w Górach
Izerskich mniej w Tatrach i w Górach Świętokrzyskich. Zdarzają się także podróbki wykonane ze
specjalnego szkła hybrydowego. Na pozór są nie do odróżnienia. Specjalista od minerałów może
rozpoznać strukturę kryształu za pomocą magnetycznej przystawki do mikroskopu elektronowego. 

Dzięki  specjalnej  obróbce  uzyskiwano  w  kamieniach  doskonałe  efekty  optyczne  i  świetlne.
Wykonywano rzeźby, wazy, ozdoby, przedmioty kultu religijnego. Obecnie wykorzystuje się do
wyrobu taniej biżuterii. Stanowi poszukiwany kamień kolekcjonerski, bywa stosowany do wyrobu
ozdób i artystycznej biżuterii.  

Są to  kamienie  szlachetne- do  których należą  uważane  za  tandetę    inne  piękne  kamienie.

Kamienie  szlachetne,  kamienie  jubilerskie  –  wartościowe  i  rzadko  spotykane,  czyste,
jednorodne  i  przezroczyste  odmiany  niektórych  minerałów  i  skał.  Kamienie  te  odznaczają  się
silnym  połyskiem,  efektownym  zabarwieniem  (lub  są  zupełnie  bezbarwne),  dużą  trwałością  i
twardością powyżej 7 w skali Mohsa. Stosuje się je w jubilerstwie, oprawia w złoto, srebro i inne
metale szlachetne. 

Przykładami kamieni szlachetnych mogą być: 

• diament (odpowiednio oszlifowany nosi nazwę brylantu) 
• szmaragd 
• rubin 
• szafir 
• topaz 
• opal 
• aleksandryt 
• akwamaryn 
• heliodor 
• morganit 
• turmaliny 
• biksbit 
• beryl 
• goshenit 
• cymofan 
• skapolity 
• spinel 
• jadeit 
• tanzanit

• jaspis

•  agat

•  malachit 



• lapis lazuli. 

Obróbka  barwnych  kamieni  szlachetnych 

 
Podstawowe szlify: spiczasty, płaski (tablicowy), pojedyncze dobro, podwójne dobro, potrójne 
dobro, starszy szlif brylantowy

Obróbka kamieni szlachetnych dzieli się na następujące dziedziny: 

• gliptykę – sztukę rzeźbienia i rytowania w kamieniach 

• szlif kulisty 
• szlifowanie w bębnach 
• wiercenie w kamieniach szlachetnych i ozdobnych 
• obróbkę diamentów.

W praktyce nie istnieje na ogół ścisły podział na te dziedziny. Osoby zajmujące się szlifowaniem
kamieni szlachetnych nazywane są szlifierami. Często specjalizują się oni w obróbce określonych
rodzajów kamieni  i  dzięki  temu potrafią  najlepiej  wydobyć  ich  własności,  takie  jak  twardość,
pleochroizm, głębię barwy. 

Najstarszym  sposobem  obróbki  kamieni  szlachetnych  i  ozdobnych  jest  grawerowanie  na  ich
powierzchni figur, symboli, znaków. Początków szlifowania kamieni należałoby szukać szukać w
Indiach.  Do  około  1400  r.  w  przypadku  przezroczystych  kamieni  szlachetnych  i  ozdobnych
obrabiano zwykle tylko naturalne powierzchnie kryształów lub powierzchnie łupliwości po czym je
polerowano. Dzięki temu zyskiwały one silniejszy połysk i większą przejrzystość.

 Na początku   tzw. ery nowożytnej rzemiosło szlifierskie diamentów przeniosło się do Amsterdamu
i Antwerpii. 

Najczęściej  spotykane  szlify  to:  markiza,  gruszka,  szlif  fantazyjny  schodkowy,  bagiet  i
poduszkowy.  Najbardziej  znaną  oraz  efektowną  formą  szlifu  kamienia  jest  szlif  fasetkowy,
upowszechniony prawdopodobnie w XV wieku. Początki tego szlifu nie są znane. Prawdopodobnie
pierwszy diament fasetkowy oszlifowano około 800 r. w Wenecji. Przez długi czas technika szlifu
fasetkowego była pilnie strzeżoną tajemnicą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Diamond_cut_history.png


Piękny  topaz z  rodziny  kolorowych  kryształów  i minerałów.

Topaz – minerał z gromady krzemianów, rozpowszechniony w wielu rejonach świata. 

Nazwa pochodzi  od gr.  τοπάζιος  (topázios)  =  poszukiwać lub  od sanskryckiego słowa topas  =
ogień, co nawiązuje do pomarańczowo-złotej barwy i blasku szlachetnych odmian tego minerału.

Tworzy  kryształy  słupkowe,  niemal  izometryczne,  także  beczułkowate  (znanych  jest  ok.  150
różnych jego postaci).  Występuje w skupieniach zbitych, ziarnistych słupkowych i pręcikowych.
Jest kruchy i przezroczysty, charakteryzuje się ogromnym bogactwem barw. 

W zależności  od  zabarwienia,  wykształcenia  i  pochodzenia  bywa  określany  różnymi  nazwami
regionalnymi,  zwyczajowymi, handlowymi i gemmologicznymi: t.  sherry,  hiacynt,  t.  imperial,  t.
szlachetny, t. syberyjski, t. safiras, t. royal, t. Peredell, t. taurydzki, szafir brazylijski, szafir wodny,
rubin brazylijski, diament niewolników, pyknit. Często zawiera domieszki żelaza, chromu, wanadu,
tytanu. Okazy niebieskie i żółtopomarańczowe wykazują niekiedy efekt kociego oka. 

Występuje w kwaśnych skałach magmowych: granitach, pegmatytach,  w skałach kontaktowych:
grejzenach. Współwystępuje z turmalinem, kasyterytem, fluorytem, muskowitem. 

Miejsca  występowania to  głównie:  Brazylia  –  Minas  Gerais  (kryształy
kilkudziesięciocentymetrowe o wadze 150–300 kg: największy okaz znaleziono w 1986 r. mierzył
2x1,8 m i ważył 5 ton), Sri Lanka, Pakistan, Ural, Nigeria i Madagaskar, Mozambik (znaleziono
kryształ o długości 1 m i wadze 2,5 t), Indie, Japonia, Rosja, Czechy, Niemcy, Norwegia (żółty
kryształ o wadze 80 kg), Ukraina. 

W Polsce występuje  na  Dolnym Śląsku w Górach Izerskich, Karkonoszach oraz okolicach 
Strzegomia i Strzelina. 

Zastosowanie

• Jest stosowany przy produkcji materiałów ogniotrwałych i ściernych 
• bardzo atrakcyjny kamień kolekcjonerski 
• stosowany w jubilerstwie – stosuje się szlif fasetkowy.

Tanzanit (tanganit) – przezroczysta, niebieska w odcieniach odmiana
zoisytu. Rzekomo nieprawidłowo nazywany „szafirem Meru” – pierwsi
jego odkrywcy mylnie uznali go za szafir  - ale jest  to prawdziwy
szafir. Nazwa pochodząca od Tanzanii, gdzie minerał ten został
odkryty, została wprowadzona przez firmę jubilerską Tiffany z Nowego
Jorku.  



Do gemmologii został wprowadzony dopiero w 1967 r. przez hinduskiego poszukiwacza drogich 
kamieni Manuela de Souza. Kamień stał się znany przede wszystkim dzięki biżuterii noszonej przez
aktorkę Elizabeth Taylor.    Tworzy kryształy o pokroju słupkowym z wyraźnym pionowym 
prążkowaniem. Zawiera domieszki wanadu, strontu, chromu. Jest kruchy, niektóre okazy po 
oszlifowaniu wykazują efekt kociego oka. 

Turmaliny – szereg minerałów należących do grupy krzemianów. Oprócz szerlu, należą do 
minerałów rzadkich lub bardzo rzadkich. Nazwa pochodzi od słowa  „tōramalli”, który odnosi się 
do kamieni szlachetnych karneoli  .

Chociaż obecnie bardziej powszechnym terminem „karneol” jest   to zniekształcenie XIV-
wiecznego słowa „kornelian” (i związanych z nim ortografii corneline i cornalyn). Krwawnik, 
pokrewny z podobnych słów w kilku językach romańskich , pochodzi od średniowiecznej 
łacińskiej corneolus sama pochodzi od łacińskiego słowa Cornum , z wiśni dereń , którego 
półprzezroczyste czerwone owoce przypominają kamień. Oxford English Dictionary nazywa 
„krwawnik” wypaczeniem „krwawnik” autorstwa późniejszego analogię z łacińskiego słowa Caro 
carnis , ciało. Według Pliniusza Starszego, Sard wywodzi swoją nazwę od miasta Sardes w Lidii od
podania, a według innych, ostatecznie może być związane z perskiego słowa سرد Sereď , czyli żółto 
czerwony. Sarx po grecku oznacza „ciało”, a inne kamienie mają podobne nazwy, takie jak kamień 
onyksowy w sardonyksie.

Jest to  chalcedonit . Nazwa  została  wyrugowana,  aby nie było żadnych  nawiązań  do    tak 
zwanej starożytności a w  ogóle  jest to  jaspis.

Chalcedonit  to  minerał, odmiana skrytokrystalicznej krzemionki (SiO2) o włóknistej strukturze, 
zbudowanej z kwarcu i moganitu. Nazwa pochodzi od miasta Chalkedon położonego nad 
Bosforem. Tworzy wiele barwnych odmian o zastosowaniu gemmologicznym.

Nazwy chalcedonitu

Znanych jest wiele odmian chalcedonitu , np. mleczny, żółty lub niebieski, a także noszących 
własne nazwy, np. agat, agat mszysty, chryzopraz, praz, heliotrop, karneol, onyks, sard, sardonyks, 
plazma, damsonit.   Występuje w skałach wulkanicznych – melafirach, bazaltach, ryolitach, 
andezytach, dacytach. Stanowi produkt wietrzenia serpentynitów, niekiedy powstaje w wyniku 
przekrystalizowania opalu. 

Miejsca występowania: Urugwaj, Brazylia – Rio Grande do Sul, Urugwaj. Indie – Wyżyna Dekan,
Bombaj, Arabia Saudyjska, Jemen, Rosja – Kaukaz, Ural, Zabajkale, Sachalin, Kamczatka, 
Kazachstan, Mongolia, Kanada – Nowa Szkocja, Ontario, USA – Floryda, Oregon, Arizona, 
Kolorado, Idaho, RPA, Botswana, Słowacja, Islandia, Niemcy, Rumunia. 

Polska – Dolny  Śląsk - okolice Szklar (chryzopraz), Złotoryi i Lwówka (agat), Wałbrzycha 
(karneol), Inowłódz (chalcedonit spongiolitowy). 

Chalkedon, Chalcedon (gr. Χαλκηδών Chalkēdṓn, łac. Chalcedonia) – starożytne miasto portowe 
założone przez greckich kolonistów z Megary w roku 676 p.n.e. nad azjatyckim wybrzeżem 
Bosforu w krainie Bitynia. Miasto znajdowało się na półwyspie Chalkedońskim u wejścia do 
cieśniny Bosfor prawie dokładnie naprzeciw starożytnego Byzantionu – późniejszego 
Konstantynopola.   Chalkedon należał do przodujących ośrodków handlowych oraz religijnych 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnelian


Starożytnej Grecji. Znajdowało się tam, między innymi, sanktuarium Apolla, w którym 
przepowiadała przyszłość wyrocznia. 

 
Bitynia jako prowincja cesarstwa
rzymskiego w 120 n.e.

W roku 74 p.n.e. miasto, wraz z całą
Bitynią, znalazło się we władaniu
państwa rzymskiego, któremu swoje
włości zapisał w testamencie ostatni
król Bitynii Nikomedes IV. W tym
samym roku pod Chalkedonem
rozegrała się bitwa lądowo-morska
(Bitwa pod Chalkedonem), w której
król Pontu Mitrydates VI Eupator
pokonał armię rzymską dowodzoną
przez konsula Aureliusza Kottę. 

    Na początku tego stulecia dotarli do niego Persowie, a w 673 zdobyli je Arabowie pod wodzą 
Moawiji. W 1075 zdobyli i zniszczyli je Seldżucy, ale już w kilkanaście lat później udało się je 
odzyskać dzięki sukcesom I krucjaty. W 1182 miasto stanowiło bazę dla cesarza  bizantyjskiego 
Andronika I Komnena w jego zwycięskiej walce o tron. Od 1204 znajdowało się przejściowo w 
granicach Cesarstwa Łacińskiego, aby powrócić pod zwierzchnictwo Bizancjum niecałe 60 lat 
później. Turcy osmańscy zdobyli miasto na początku XIV wieku. Od tego momentu miasto zaczęło 
ustępować znaczeniem pobliskiemu Chryzopolowi. 

Na podstawie wykopalisk archeologicznych wiadomo, że już 8000 lat temu wyrabiano z 
chalcedonu  narzędzia. W starożytności wykonywano z niego pieczęcie i portrety (kamee). Jest 
atrakcyjnym i cenionym kamieniem kolekcjonerskim i ozdobnym, wykorzystywanym do produkcji 
wyrobów jubilerskich. Znajduje także zastosowanie w mechanice precyzyjnej, jako kamień 
okładzinowy oraz surowiec do wyrobu moździerzy, kul do młynów kulowych i in. 

Nazwa chalcedon pochodzi od łacińskiego chalcedonius (zamiennie pisane calchedonius ) i 
prawdopodobnie pochodzi od miasta Chalcedon w Azji Mniejszej .  W wydaje nazwa w Piliniusza 
Elder jest Naturalis Historia jako warunek dla rodzaju prześwitujące z Jaspis . 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:REmpire-29_Bithynia.png


 Kolejne odniesienie do klejnotu o nazwie kalkedon ( χαλκηδών ) znajduje się w Księdze 
Objawienia (21:19); jednak jest to legomenon hapax, którego nie ma nigdzie indziej w Biblii, więc 
trudno powiedzieć, czy drogocenny klejnot wspomniany w Apokalipsie jest tym samym, co minerał
znany dziś pod tą nazwą .
 

Jaspis   to agregat mikroziarnistego kwarcu /  chalcedonu oraz innych faz 
mineralnych,  jest nieprzezroczystą , nieczystą odmianą krzemionki , zwykle w kolorze czerwonym,
żółtym, brązowym lub zielonym; i rzadko niebieski. Wspólna czerwona barwa jest 
spowodowana wtrąceniami żelaza(III) . Jaspis przełamuje się gładką powierzchnią i służy do 
zdobnictwa lub jako kamień jubilerski . Może być bardzo wypolerowany i jest używany do 
przedmiotów takich jak wazony, pieczęcie i tabakierki . Ciężar Jasper wynosi zazwyczaj od 2,5 do 
2,9. Zielona odmiana z czerwonymi plamkami, znana jako heliotrop (krwawnik) , jest jednym z 
tradycyjnych kamieni narodzin marca. Jaspillite to skała z formacji żelaza, która często ma 
charakterystyczne pasma jaspisu. 

Nazwa oznacza „kamień nakrapiany lub nakrapiany” i pochodzi 
od starofrancuskiego jaspre (odmiana anglo-normańskiego jaspe ) 
i łacińskiego iaspidem (nom. iaspis ) z greckiego ἴασπις iaspis (rzeczownik żeński)  z języka 
afroazjatyckiego (  hebrajski ישפה jaszpeh , akadyjski jaszupu ).

 Uważa się, że ta semicka etymologia jest powiązana z etymologią angielskiego imienia Jasper , 
które jest pochodzenia perskiego . 

Zielony jaspis był używany do wykonywania wierteł łukowych w Mehrgarh między IV a V 
tysiącleciem p.n.e. Jasper znany jest z tego, że był ulubionym klejnotem w starożytnym 
świecie; jego nazwa pochodzi z perskiego,asyryjskiego, greckiego i łacińskiego . 

Na Krecie minojskiej jaspis został wyrzeźbiony do produkcji pieczęci około 1800 rpne, o czym 
świadczą znaleziska archeologiczne w pałacu w Knossos .

Chociaż termin jaspis jest obecnie ograniczony do nieprzezroczystego kwarcu, starożytny jaspis był
kamieniem o znacznej przezroczystości, w tym nefrytem . Starożytny jaspis był w wielu 
przypadkach wyraźnie zielony, gdyż często porównuje się go ze szmaragdem i innymi zielonymi 
przedmiotami. Jasper jest określany w Nibelungenlied jako jasny i zielony. Starożytny jaspis 
prawdopodobnie zawierał kamienie, które teraz należałoby zaliczyć do chalcedonu , a podobny do 
szmaragdu jaspis mógł być podobny do współczesnego chryzoprazu . 

Czyli ten  chalcedonit  JASPIS a  potem Karneol (również orkisz dereń  ) jest brązowo-
czerwonym minerałem powszechnie używanym jako  kamień szlachetny . Podobnie jak karneol jest
to  sard , który jest generalnie twardszy i ciemniejszy (różnica nie jest sztywno zdefiniowana, a obie
nazwy są często używane zamiennie). Zarówno krwawnik i Sard   są  to odmiany 
krzemionki mineralnej chalcedonów .

Czerwona odmiana chalcedonu była znana jako koraliki od wczesnego neolitu w Bułgarii. Pierwsze
fasetowane (ze stałymi 16+16=32 fasetkami po każdej stronie koralika) koraliki   chalcedonu są 
opisane z nekropolii chalkolicznej w Warnie (połowa V tysiąclecia p.n.e.)  jako   wiertła  do 
wiercenia otworów  w 4 do 5. millennium BC.

  Chalcedon  został wydobyty z warstw minojskich z epoki brązu w Knossos na Krecie w formie, 
która zademonstrowała jego zastosowanie w sztukach dekoracyjnych; to użycie datuje się na około 
1800 rpne.



Był powszechnie używany w czasach rzymskich do wykonywania grawerowanych 
klejnotów do sygnetów lub pierścieni pieczęci do odciskania pieczęci woskiem na korespondencji 
lub innych ważnych dokumentach. Gorący wosk nie przykleja się do karneolu.  Sard był używany 
do wyrobu asyryjskich pieczęci cylindrycznych , egipskich i fenickich skarabeuszy oraz 
wczesnych klejnotów greckich i etruskich. 

W kolekcji zachodnioazjatyckich pieczęci Muzeum Brytyjskiego znajduje się neoasyryjska pieczęć 
wykonana z karneolu, która przedstawia Isztar  jako gwiezdną boginię. Trzyma pierścień władzy 
królewskiej i zasiada na tronie. 

W swojej książce River Kings, archeolog Kat Jarman opisuje swoje odkrycie koralika karneolu, 
który został wykopany w Repton w Anglii w 1982 roku. Koralik został znaleziony w miejscu 
pochówku masakry Wikingów zimą 873-874 w królewskim klasztorze Repton. Doprowadziło to do 
8-letniej podróży przez nią w celu zbadania wschodnich wypraw Wikingów.

  Karneol / chalcedonit / jaspis  intaglio z królową Ptolemeuszów , 

  ozdoba  hellenistyczna, Cabinet des Médailles 

Powszechnie spotykane gatunki i odmiany:

Gatunki Schorl:  Brązowo- czarny do czarnego— schorl ,

Gatunki dravite: z okręgu Drave w Karyntii:  Ciemnożółty do brązowawo- czarnego – drawit   ale 
sam  nazwa  karneol  pochodzi z  Karyntii. 

Gatunek Elbaite: nazwany na cześć wyspy Elba , Włochy

Czerwona lub różowoczerwona — odmiana rubelitu ,

Jasnoniebieski do niebieskawo zielony – brazylijska odmiana indicolite (od indygo ),

Zielony Verdelite lub brazylijski szmaragd   jako odmiany,

Bezbarwna – odmiana akroitowa (od greckiego „άχρωμος” oznaczającego „bezbarwny”).

Dravit, zwany także brązowym turmalinem, jest elementem końcowym turmalinu bogatego w sód i 
magnez. Dla porównania Uvite to turmalin wapniowo-magnezowy. Dravit tworzy wiele serii, z 
innymi członkami turmalinu, w tym schorlem i elbaitem. .



Nazwa drawite została po raz pierwszy użyta przez Gustava Tschermaka (1836-1927), 
profesora mineralogii i petrografii na Uniwersytecie Wiedeńskim , w swojej książce Lehrbuch der 
Mineralogie (opublikowanej w 1884) dla określenia bogatego w magnez (i sód ) turmalin ze 
wsi Dobrowa koło Unterdrauburga w dorzeczu Drawy , Karyntia , Cesarstwo Austro-
Węgierskie . Dziś ta turmalinowa miejscowość (typowa lokalizacja dla drawitu) w Dobrovej 
(koło Dravogradu ), jest częścią Republiki Słowenii .

 Tschermak nadał temu turmalinowi nazwę dravite, dla obszaru rzeki Drawy, który jest obszarem 
wzdłuż rzeki Dravy (po niemiecku: Drau , po łacinie : Drave ) w Austrii i Słowenii. Skład 
chemiczny podany przez Tschermaka w 1884 roku dla tego drawitu w przybliżeniu odpowiada 
wzorowi NaMg 3 (Al,Mg) 6 B 3 Si 6 O 27 (OH), który jest zgodny (pozazawartością OH ) z 
końcowa formuła drawitu, znana dzisiaj. Odmiany drawitu obejmują ciemnozielony drawit 
chromowy i drawit wanadowy.

 Właściwości – borokrzemiany sodu, wapnia, glinu, litu, magnezu, żelaza, manganu. Niekiedy 
zawierają też: chrom, nikiel, tytan, wanad, itr. 

• Układ krystalograficzny – wszystkie krystalizują w układzie trygonalnym 
• Twardość w skali Mohsa – 7 do 7,5 
• Łupliwość – niewyraźna, brak 
• Rysa – biała 
• Przełam – muszlowy, nierówny 
• Gęstość – 2,90 do 3,26 g/cm³ 
• Barwa – wyjątkowo duża różnorodność barw 
• Połysk – szklisty, czasami żywiczny 
• Współczynniki załamania : n o = 1 , 669 {\displaystyle n_{o}=1,669}  i n e = 1 , 638 {\

displaystyle n_{e}=1,638}  (długość fali ~ 590 nm)

Cechy charakterystyczne – magnetyczny, zmienność barw polichromatycznych i zmienność 
pleochroniczną. 

Zazwyczaj tworzą kryształy o pokroju słupkowym, pręcikowym, igiełkowym a na ścianach 
kryształów wykazują charakterystyczne zbrużdżenia zgodne z wydłużeniem słupów. Występują w 
skupieniach zbitych, ziarnistych, pręcikowych, igiełkowych i promienistych (tzw. "słońce 
turmalinowe").  Są kruche, przezroczyste, wykształcają kryształy wrosłe i narosłe.
Część turmalinów ujawnia optyczny efekt kociego oka (turmalinowe kocie oko istnieje w różnych 
barwach), pleochroizm i "efekt aleksandrytu" – w świetle naturalnym są żółtawozielone, w 
sztucznym – pomarańczowoczerwone.  Turmalin łatwo elektryzuje się (jest piro- i 
piezoelektryczny), przyciąga kurz, skrawki papieru. Ze względu na to zjawisko turmaliny należy 
czyścić częściej niż inne kamienie.

Wskutek podgrzania do temperatury 450–650 °C u niektórych turmalinów może nastąpić zmiana 
barwy. Turmaliny przefarbowane promieniami gamma nie mają trwałej barwy.
Syntetyczne turmaliny służą tylko do celów badawczych. Kamienie oferowane jako syntetyczne 
turmaliny są w rzeczywistości syntetycznymi spinelami o barwie turmalinu. 

Największe kryształy osiągają wielkość 3-5 metrów 



Nomenklatura handlowa  chalcedonitu 

• achroit (gr. achroos = bezbarwny) – bezbarwna odmiana turmalinu, bardzo rzadki, 
występuje na Madagaskarze, w Brazylii i w USA. Zdobiony szlifem brylantowym lub 
rozetowym. By uzyskać bezbarwny turmalin często podgrzewa się turmaliny różowe. 

• rubelit – czerwona odmiana turmalinu, tzw. "turmalin syberyjski", "turmalin bordeaux". Z 
Brazylii pochodzi druza kryształów rubelitu ważąca 4 tony, pojedyncze osobniki osiągały 
wielkość 40 cm. Najczęściej stosuje się szlif tabliczkowy lub szlif schodkowy. 

• drawit (dravit) – żółtobrunatny, brunatnozielony, brunatnoczerwony, nazwa od rzeki Dravy 
lub od okręgu Drave w Austrii. Rzadkość stanowią niebieskie kryształy dravitu z Chin. 
Rzadko stosowany w jubilerstwie. 

• indigolit (indikolit) – ciemnoniebieski turmalin. Bywa często podgrzewany by rozjaśnić 
barwę i uzyskać bardziej atrakcyjny wygląd kamienia. Występuje w Rosji – na Syberii, na 
Madagaskarze, w USA i w Brazylii. 

• verdelit – zielona we wszystkich odcieniach odmiana turmalinu, ładne kryształy do 10 cm 
pochodzą z Brazylii (największy kryształ mierzy 1m i ma 20 cm grubości "The Rocket". 
Najczęściej stosuje się szlif tabliczkowy lub szlif schodkowy. 

• schörl (szerl, szerlit, skoryl) – czarny. Używany był  niegdyś  czasem do wyrobu biżuterii 
żałobnej – stosowany w jubilerstwie. 

• syberyt – fioletowoczerwony do fioletowoniebieskiego; niekiedy używany jako synonim 
rubelitu. Nazwa pochodzi od występowania na Uralu.

Nomenklatura mineralogiczna

• buergeryt (turmalin żelazowy) – ciemnobrunatny lub czarny 
• elbait (turmalin litowy) – wielobarwny (niektóre kryształy zawierają nawet 15 różnych 

barw i odcieni), tzw. "turmalin arbuzowy" (wyjątkowo ceniony i atrakcyjny kamień 
kolekcjonerski), nazwa od wyspy Elby we Włoszech. W Brazylii w Minas Gerais znaleziono
w 1978 r. kryształy o długości 1 metra 

• drawit (dravit) (turmalin magnezowy) – żółtobrunatny, brunatnozielony, 
brunatnoczerwony, nazwa od rzeki Drawy 

• liddicoatyt (turmalin wapniowy) – wielobarwny, nazwa od nazwiska amerykańskiego 
gemmologa. Został odkryty na Madagaskarze. Od elbaitu odróżnia się większą zawartością 
wapnia 

• szerlit (schörl, szerl, skoryl) – turmalin żelazawy – czarny.Kryształy pochodzą z Brazylii, 
USA, Kazachstanu (ponad 1m długości), Ukrainy i Norwegii – ponad 3 × 1 m 

• tsilaisyt (turmalin manganowy) – ciemnożółty lub zielony, nazwa od lokalnej nazwy na 
Madagaskarze. Wydobywa się go z pegmatytów w Nepalu i Mozambiku, otrzymany został 
na drodze syntezy 

• uwit (uvit) (turmalin magnezowy) – zielony, ciemnobrunatny lub czarny; nazwa od 
prowincji Sri Lanki (Cejlon)

Występowanie

Stanowią składnik granitów, pegmatytów, żył kwarcowych. Czasami tworzą niemal monomineralne
skały (turmalinit).   Miejsca występowania: Brazylia – Minas Gerais, Paraiba, USA – Kalifornia, 
Maine, Rosja, Finlandia, Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Namibia, Madagaskar, Włochy – Elba. 



                            W Polsce – występuje czarny szerl na Dolnym Śląsku. 

Zastosowanie:  w jubilerstwie do wyrobu  biżuterii 

• w przemyśle optycznym i radiotechnicznym 
• są używane do produkcji ciśnieniomierzy 
• cenione i bardzo poszukiwane kamienie kolekcjonerskie

Szerl - turmalin  to krystaliczny minerał z krzemianu boru 

Turmalin –  inaczej   buergeryt (burgeryt) – żelazowy  minerał z gromady krzemianów, zaliczany 
do grupy turmalinów.  Nazwa pochodzi od nazwiska krystalografa Martina Juliana Buergera (1903-
1986). Jest minerałem bardzo rzadkim. 

Krzemiany – sole kwasu krzemowego. Są najliczniejszymi przedstawicielami minerałów: 

• ponad 90% skał tworzących skorupę ziemską to krzemiany (60% stanowią skalenie, 12% 
kwarc, 15% oliwiny, pirokseny i amfibole, a 3% to miki i inne krzemiany). 

• prawie 10% stanowi reszta minerałów – przeważnie tlenki (4%), oraz węglany (3%).



Krzemiany są popularnymi minerałami skałotwórczymi.  W przyrodzie występuje około 500 
rodzajów krzemianów, z których 40 to minerały bardzo częste.  Pozostałe   czyli większość 
spotykane są rzadko. Krzemiany stanowią około 25% wszystkich znanych rodzajów minerałów. 

Przykłady krzemianów

• krzemiany wyspowe: willemit, oliwiny, granat, cyrkon, andaluzyt, sylimanit, dysten = 
kyanit, topaz, staurolit, sfen – tytanit 

• krzemiany grupowe: hemimorfit, zoisyt, epidot, wezuwian, prehnit 
• krzemiany pierścieniowe: aksynit, beryl, turmalin, dioptaz 
• krzemiany łańcuchowe: enstatyt, diopsyd, spodumen, rodonit, wollastonit, 
• krzemiany wstęgowe: antofyllit, tremolit, hornblenda 
• krzemiany warstwowe: serpentyn, talk, muskowit, biotyt, kaolinit, illit, montmorillonit 
• krzemiany szkieletowe: kwarc, opal, skalenie, ortoklaz, plagioklazy, skaleniowce, nefelin, 

leucyt, lazuryt, zeolity, natrolit, heulandyt.

Cyrkon  - stąd  nazwa  podróby  cyrkonii.

Cyrkon – minerał z gromady krzemianów wyspowych.
Skład chemiczny minerału stanowi głównie krzemian cyrkonu. Nazwa nawiązuje do wyglądu 
zewnętrznego i pochodzi od perskiego zargun (zar ‘złoto’, gun ‘barwa’) czyli „złocisty”. 

Zastosowanie

• ważne źródło otrzymywania pierwiastka cyrkonu, także toru, 
hafnu, itru i niobu, 

• jest stosowany do produkcji materiałów żaroodpornych i 
ognioodpornych, 

• do produkcji ceramiki i szkliw, 
• w stomatologii, jako alternatywa dla stopów metali, 
• do produkcji materiałów ściernych i włókien, 
• wykorzystywany w przemyśle chemicznym, 
• stosuje się go również do produkcji farb i pigmentów, 
• w reaktorach nuklearnych, 

• służy do oznaczania wieku bezwzględnego skał metodami radiometrycznymi, 
• należy do bardzo cenionych kamieni kolekcjonerskich i jubilerskich.

W jubilerstwie prawidłowo oszlifowane cyrkony dzięki bardzo dużej dyspersji są konkurencją dla 
diamentów. Trudność w uzyskaniu właściwego szlifu sprawia duża kruchość. Tym należy 
tłumaczyć obserwowane często lekkie zaokrąglenie rondysty kamieni oszlifowanych. Cyrkony o 
zabarwieniu niebieskim lub złotym uzyskuje się przez obróbkę cieplną ciemnoczerwonych okazów 
z Tajlandii. Stanowi rozpowszechniony składnik skał magmowych (granity, gnejsy, syenity) oraz 
osadowych (piaski cyrkonowe, żwiry). Współwystępuje z biotytem, kwarcem, skaleniami, 
granatami, monacytem, ksenotymem. Miejsca występowania: Sri Lanka, Indie, Kambodża, 
Australia, Rosja, USA, Kanada, Brazylia, Francja, Norwegia.  



 W Polsce występuje  na  Dolnym Śląsku  w okolicach Szklarskiej Poręby, nad rzeką Kwisą i 
Izerą. Znaczne ilości występują w piaskach plażowych nad Bałtykiem. 

Niektóre odmiany jaspisu

•

Czerwony jaspis szorstki, Cave Creek, Arizona
 

•

Ciemnoczerwony jaspis żyłkowany białym kwarcem, chropowaty, proweniencja: niepewna - 
prawdopodobnie Krym lub Kirgistan
 

•

Brecciated czerwony jaspis obrobiony na gładko, 1 cal (2,5 cm)
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jasper_(32132824820).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jasper-poloski.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jasper.pebble.600pix.bkg.jpg


•

Czerwono-zielono-żółty jaspis cabochon , Cherry Creek, Chiny
 

•

Brecciated żółto-zielony jaspis cięty i polerowany, Kara Dag , Krym
 

•

Zbrekcjonowany żółty jaspis, cięty i olejowany
 

•

Zielono-żółto-pomarańczowy polerowany głaz jaspisowy, Tropical Parc, Musée des 
Mineraux, Saint-Jacut-les-Pins , Bretania
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cherry_Creek_Jasper_(China)_(40126258670).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jasper-brek4iya.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cut_and_oiled_yellow_jasper_3.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint-Jacut-les-Pins_-_Tropical_Parc,_mus%C3%A9e_des_min%C3%A9raux_(14).jpg


•

Zielono-czerwony kamyk jaspisowy z obszarami szarego, 
półprzezroczystego chalcedonu , prefektura Aomori , Shichiri Nagahama, Japonia
 

•

Cabochon z Tabu Tabu Jasper (skataklazowana, z kanciastych clasts cementuje szarym 
chalcedon) RPA
 

•

Jasper odmiana krwawnik , pochodzenie wątpliwe, ewentualnie Deccan Traps Indie
 

•

Wielobarwny, prążkowany jaspis szorstki, Montjuïc , Barcelona
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Green_and_Red_Jasper_IMG_9478.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tabu_Tabu_Jasper_(South_Africa)_(41889473312).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bloodstone_3_(49036281801).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jaspi_verd,_montjuic,_barcelona.jpg


•

Kalejdoskop szorstki jaspis,
 

•

Jaspis makowy  szorstki
 

•

Jaspis makowy:
 

•

„Ocean Jasper” (nie, ściśle, jaspis, ale wysoce silikonowany ryolit lub tuf ) Analalava 
District Madagascar , płyta polerowana
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaleidoscope_Jasper_from_Oregon.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Poppyjasper.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Poppyjasperpolished.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Freiberg,_Terra_mineralia,_Augenjaspis.JPG


•

„Jaspis oceaniczny”, 5 cm (2,0 cala), Dystrykt Analalava, Madagaskar
 

•

Jaspis Bruneau , Idaho (ten jaspis występuje w jajach gromu ), AE Seaman Mineral Museum
 

•

„Mookaite” ( radiolariańska czereśnia z formacji Windalia Radiolarite, Australia Zachodnia ), 
szorstki
 

•

Jaspis Biggsa 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jaspe_orbiculaire_Madagascar_1597B.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bruneau_Jasper_from_Idaho_Thundereggs.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mookaite_(Windalia_Radiolarite_Formation,_Lower_Cretaceous;_Western_Australia).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Biggs_jasper_on_carpet.jpg


•

" Jaspis dalmatyński " - wcale nie jaspis, ale forma skały magmowej Perthite . Czarne plamy 
składają się z rzadkiego amfibolu arfvedsonitu (a nie, jak często się twierdzi, z turmalinu). 

Kwarc (dawniej kwarzec) – minerał z gromady krzemianów przestrzennych zbudowany głównie z 
dwutlenku krzemu.  Nazwa pochodzi: od  słowa  kwardy = twardy (kwarda = kwarzec)  oraz gr. 
krystallos = lód.

Właściwości

Zazwyczaj  tworzy  kryształy  słupkowe  wykształcone  w  postaci  heksagonalnego  słupa  (o
sześciobocznym  przekroju),  zakończonego  ścianami  romboedrów  i  podwójnych  piramid.
Prawidłowo wykształcone kryształy są najczęściej spotykane w geodach, kawernach i szczelinach
skalnych, gdzie tworzą szczotki krystaliczne. Oprócz struktury krystalicznej kwarc może tworzyć
odmiany ziarniste, skrytokrystaliczne oraz naskorupienia i inkrustacje. 

Kwarc jest przezroczysty; może być bezbarwny i może tworzyć wiele barwnych odmian. 

Czysty, bezbarwny kwarc nazywany jest kryształem górskim lub skalnym. Samo słowo  kryształ
pochodzi od greckiego  krystallos (dawniej oznaczającego lód), nazwanie w ten sposób kryształu
górskiego wiąże się z wyglądem kryształów oraz faktem, iż wydają się one „zimne w dotyku”.
Wiąże się  to z wysokim przewodnictwem cieplnym, dziesięciokrotnie  wyższym niż dla  wody i
zarazem wysoką pojemnością  cieplną  kwarcu:  objętościowe  ciepło  właściwe jest  tylko  ok.  2,3
krotnie mniejsze niż analogiczna wielkość dla wody. Właściwość ta jest wykorzystywana często do
odróżnienia  kwarcu  oszlifowanego  idealnie  czystego  od  szkła  o  podobnych  właściwościach
optycznych. Kwarc często zawiera inkluzje gazowe, ciekłe oraz stałe. Inkluzje stałe, spowodowane
przez  różne  minerały  powodują  zróżnicowanie  barwy oraz  wywołują  ciekawe efekty  optyczne,
takie  jak:  asteryzm,  iryzacja,  opalescencja,  awenturyzacja.    Znanych jest  około  40  minerałów
tworzących wrostki; kwarce zawierające wrostki bywają określane odrębnymi nazwami np. kwarc
rutylowy, kwarcowe sokole oko. 

Odmiany kwarcu

W zależności od temperatury wyróżnia się: 

• Kwarc α – kwarc wysokotemperaturowy, heksagonalny, krystalizuje z magmy. Często 
występuje w postaci podwójnej piramidy heksagonalnej i słupa heksagonalnego. Po 
schłodzeniu do temperatury przejścia fazowego w 573 °C przechodzi w formę β. Spotyka 
się jego paramorfozy w skałach magmowych, gdyż po ochłodzeniu kwarc α przechodzi w 
kwarc β.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jasper_Dalmatian_(212237453).jpeg


• Kwarc β – kwarc niskotemperaturowy, trygonalny, powszechnie występujący na 
powierzchni Ziemi. Jest trwały w temperaturze do 573 °C[3]. Krystalizuje z par i roztworów
wodnych. Najdoskonalsze kryształy tej odmiany spotyka się w próżniach skalnych jako 
kryształ górski, czy kwarc zadymiony.Inne polimorficzne odmiany kwarcu to np. trydymit, 
krystobalit, coesyt, stiszowit, lechaterieryt – powstające w specyficznych warunkach, rzadko
spotykane. Sztucznie wytworzono także inne odmiany, nie występujące w przyrodzie, np. 
keatyt i moganit. 

Ponadto, w zależności od dodatków, zanieczyszczeń i warunków powstawania, spotykane są jego 
różne formy, np.: 

 

• kwarc makrokrystaliczny: 
• kryształ górski – przezroczysty, 
• ametyst – fioletowy, 
• kwarc różowy, 
• cytryn – żółty, 
• kwarc dymny – brązowy, 
• morion – czarny, 
• awenturyn – jasnozielony, 
• kwarc mleczny – biały, 
• kwarc niebieski – kwarc azurytowy, także: szafirowy, lazurytowy, krokidolitowy, 
• kwarc zielony, 
• prazjolit, 
• krystobalit;

• migotliwe odmiany kwarcu – obecność wrostków azbestu lub krokidolitu daje 
odpowiednio: 

• kwarcowe tygrysie oko, 
• kwarcowe kocie oko, 
• kwarcowe sokole oko, 
• kwarcowe bawole oko;

• kwarc skrytokrystaliczny (krzemionka): 
• chalcedon: 

• agat: 
• agat mszysty, 
• onyks, 
• sardonyks, 
• sard,

• ciemnozielony praz (prazolit), 
• zielony chryzopraz, 
• heliotrop, 
• jaspis, 
• karneol, 
• krzemień, 
• czert, 



• plazma (minerał);
• kwarc bezpostaciowy: 

• opal.

Występowanie

Kwarc jest najczęstszym minerałem   szlachetnym w skorupie ziemskiej. Jest składnikiem wielu 
skał magmowych przesyconych krzemionką, (granitów, granodiorytów, pegmatytów), osadowych 
(piasków, żwirów, piaskowców, zlepieńców) i metamorficznych (gnejsów, łupków łyszczykowych, 
kwarcytów). Często występuje w formie żył kwarcowych (kwarc mleczny). 

Miejsca występowania poszczególnych odmian kwarcu omówione zostaną na stronach 
dotyczących konkretnego rodzaju kwarcu, ale dobrze wykształcone, szczególne duże kryształy są 
spotykane w USA, Kanadzie, Brazylii, Urugwaju, Kazachstanie, na Ukrainie oraz na 
Madagaskarze. 

Zastosowanie

• wyroby z krzemienia (odmiana kwarcu) znane są od początku epoki kamiennej (starszego 
paleolitu) aż do końca neolitu; 

• przy produkcji materiałów ściernych; 
• w przemyśle ceramicznym, szklarskim, budowlanym; 
• ważny składnik sprzętu medycznego i naukowego – chociaż zastępowany jest kwarcem 

syntetycznym; 
• w przemyśle optycznym, w elektronice (piezokwarc, wyświetlacz ciekłokrystaliczny); 
• do wyrobu detergentów, farb, pasty do zębów; 
• w jubilerstwie jako kamień ozdobny i jubilerski – zastosowanie gemmologiczne; 
• odmiany są poszukiwane przez kolekcjonerów; 
• właściwości piezoelektryczne są wykorzystywane w elektronice (np. zegary kwarcowe) oraz

zapalniczkach gazowych; 
• surowiec, z którego pozyskuje się krzem polikrystaliczny.

Galeria zdjęć

•

kryształ kwarcu mlecznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kwarc1.jpg


•

ametyst z inkluzjami goethytu, Minas Gerais, Brazylia 

•

Guerrero Meksyk 

•

kwarc różowy 

•

kwarc 

•

ametryn 

Jadeit – minerał z gromady krzemianów łańcuchowych, zaliczany do
grupy piroksenów. Minerał należy do grupy minerałów rzadkich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ametyst2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Amethyse_de_Guerrero.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kwarc_r%C3%B3%C5%BAowy.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:QuartzUSGOV.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ametrine_cut.jpg


Wraz z egirynem i omfacytem tworzy szereg jadeitu. Nazwa pochodzi od wykonanych z jadeitu 
amuletów noszonych przez hiszpańskich konkwistadorów w celu ochrony przed dolegliwościami ze
strony nerek. Nazywali je piedra de ijada (kamień lędźwiowy) albo piedra de los riñones (kamień 
nerkowy). 

Czasami w stosunku do jadeitu oraz do często mylonego z jadeitem
nefrytu stosuje się nazwę żad. 

Niestety- jest to właśnie  NEFRYT! 

Ma znaczenie naukowe – wskaźnik warunków i charakteru przeobrażeń
skał. 

• stanowi poszukiwany, atrakcyjny i wysoko ceniony kamień kolekcjonerski 
• ceniony kamień dekoracyjny i ozdobny 
• wykorzystywany w jubilerstwie – kamienie o znaczeniu gemmologicznym pochodzą z 

Birmy i Gwatemali (duży stopień przezroczystości tzw. żad imperialny).

Ten minerał o znacznej twardości był ceniony przez wiele kultur, np. w starożytnych Chinach, w 
państwach Mezoameryki i przez ludy maoryskie (pounamu). Z jadeitu wyrabiano ozdoby oraz – ze 
względu na twardość – narzędzia i kosztowną broń. 

Skupienia mogą osiągać masę kilku ton, jednak materiał jubilerski należy do rzadkości. Kamienie 
przeważnie o szlifie kaboszonu rzadko przekraczają masę 5 kt. Jadeit jest cenionym materiałem 
rzeźbiarskim – o wartości decyduje nie tylko artyzm, lecz również jakość użytego materiału oraz 
jego barwa. 

Zabytkowe chińskie guziki z   nefrytu.

Agat – szlachetny minerał, wielobarwna, wstęgowa odmiana chalcedonu. Nazwa pochodzi od rzeki
Achates  (dzisiaj  Dirillo)  w  południowej  Sycylii  we  Włoszech,  gdzie  wydobywano  go  już  w
starożytności.  Agaty  powstają  w  geodach.  Zbudowane  są  z  wielu  różnokolorowych,
naprzemianległych,  (najczęściej  bladych)  warstw.  Powstawanie  pasm  było  prawdopodobnie
wynikiem zachodzących  procesów wielokrotnego  wydzielania  się  krzemionki  z  roztworów lub
cyklicznego wytrącania się pigmentu w żelu krzemionkowym. Zróżnicowana jest też barwa agatów
–  powodują  ją  bardzo  drobne  wrostki  różnych  minerałów  np.  chlorytów,  hematytu,  goethytu.
Przeważają  warstwy  szare,  różowawe  i  brunatne,  rzadko  występują  żywsze  barwy:  czerwone,
zielone, czarne. Stąd stosowane bardzo często sztuczne barwienie agatów. 



Odmiany agatu

• agat forteczny – wstęgi agatu o poszarpanych krawędziach, przypominających bastiony 
dawnych fortec, 

• agat mszysty – pasiasty 
• agat dendrytowy – bezbarwna lub białawo-szara, przeświecająca odmiana chalcedonu o 

"rysunkach" przypominających drzewa lub paprocie, zwanych dendrytami, 
• agat pejzażowy (krajobrazowy, obrazkowy) – agat dendrytowy, który ze względu na 

brązowe lub czerwonawe odcienie oraz wrośnięte dendryty tworzy coś w rodzaju pejzażu. 
Ponieważ nie jest pasiasty, nazwa agat nie jest usprawiedliwiona, 

• muszkowiec (agat muszkowy); a. dendrytowy, w którym dendryty tworzą niezwiązane ze 
sobą, kłębiaste zrosty, przypominające grupy siedzących much, 

• agat oczkowy – rysunek w kształcie pierścienia o punkcie centralnym przypominającym 
oko. Typ agatu kolistego, 

• agat ognisty – bardzo rzadka odmiana o budowie nerkowatej, nieprzezroczysty, zawierający
limonit, chalcedon warstwowy o zbliżonej do opala grze barw (iryzacja), która powstaje 
wskutek ugięcia i załamania światła na wrostkach żelaza, występuje w Meksyku i USA – 
Arizona, 

• agat sagenitowy, 
• enhydros – migdał agatu lub jednobarwna buła chalcedonu, niekiedy wypełniona wodą, 

przeświecającą przez ścianki. Po wyjęciu ze skały macierzystej ciecz zwykle wkrótce 
wysycha, 

• karneolonyks, 
• onyks – kamień warstwowy, biało-czarny (cenna odmiana agatu). Jest to też nazwa 

jednobarwnego chalcedonu np. czarny onyks, 
• sard – agat o koncentrycznych strefach zewnętrznych i pakiecie równoległych wstęg, 
• sardonyks (sardonik) – kamień warstwowy biało-czerwony (odmiana agatu). 
• agat warstwowy (szczelinowy) – powstają w szczelinach różnych skał. Warstwowanie tej 

odmiany agatu dosyć często bywa rozwinięte symetrycznie względem płaszczyzny symetrii 
szczeliny.

Występowanie

Wśród skał wylewnych w postaci geod, a także wśród skał osadowych. Tworzyły się w procesie
zastygania  lawy.  Powstające  pustki  wypełniały  się  stopniowo  roztworami  zawierającymi
krzemionkę.  Przerwy  w  dopływie  roztworów  i  ich  zmieniający  się  skład  chemiczny  stały  się
przyczyną zróżnicowanego zabarwienia poszczególnych warstw. 

Miejsca  występowania: Brazylia,  Urugwaj,  Indie,  Republika Malgaska,  Rosja,  USA, Namibia,
Czechy 

Polska – największe  i  najbogatsze  wystąpienia  agatów są  na Dolnym Śląsku,  na Pogórzu
Kaczawskim  i  Izerskim  (niecka  północnosudecka)  i  w  Górach  Kamiennych  (niecka
śródsudecka), przede wszystkim koło miejscowości Nowy Kościół i Płóczki Górne (zob. agaty z
Płóczek Górnych. Pomniejsze ilości są także w okolicach Tłumaczowa i Kamiennej Góry oraz w
regionie Przeździedza – Wleń. Występują tam w permskich skałach wylewnych – melafirach i ich
tufach. Agaty występują również w okolicach Krzeszowic (Rudno i Regulice) w Małopolsce. 



W Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się Muzeum Agatów (powstałe 12.11.2005), prezentujące 
ekspozycje agatów z Płóczek Górnych oraz z okolic Krakowa. 

W starożytności wykonywano z niego amulety i pieczęcie: pieczęcie babilońskie, perskie, 
sygnety rzymskie i greckie, kamee i gemmy, miniatury, ozdabiano nimi ołtarze, naczynia; 
brosze, wisiory wykonuje się do dnia dzisiejszego. 

• Agaty były powszechnie  wykorzystywane w sztuce baroku – puzderka, tabakierki, amulety,
sygnety, drobne przedmioty, nawet meble np. sekretarzyk króla Jana III wysadzany agatami 
(Wilanów). 

• Dziś są chętnie stosowane w jubilerstwie – kaboszony, paciorki (kulki), płytki, w 
rzeźbiarstwie artystycznym. Stosuje się także techniki barwienia agatów. W ezoteryce agat 
uznawany jest za minerał biznesmenów. 

• W pozłotnictwie do polerowania powierzchni, w celu uzyskania połysku w technice 
pulmentowej. 

• Obecnie stosowany w mechanice precyzyjnej, do wyrobu materiałów ściernych i polerskich,
łożysk, elementów wag, moździerzy, tłuczków.

• Przykłady agatów 

•

Agat z Płóczek Górnych 

•

•

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agate_from_P%C5%82%C3%B3czki_G%C3%B3rne_RN1.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agate_de_l%27Esterel.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agate3_hg.jpg


•

Agat z Rudaw 

•

•

Oszlifowany agat z wybrzeża jeziora Górnego w Minnesocie (USA) 

Malachit – minerał z gromady węglanów. Należy do minerałów
pospolitych,  szeroko  rozpowszechnionych  na  Ziemi.   Nazwa
pochodzi  od  greckiego  μαλάχη,  malache (malwa)  i  μαλακός,
malakos (miękki) – aluzja do zielonej barwy minerału .

Właściwości

Tworzy kryształy o pokroju słupkowym, igiełkowym lub włosowym; często występują 
zbliźniaczenia. Występuje w skupieniach zbitych, ziemistych, nerkowatych, groniastych tworzy 
naskorupienia i naloty, impregnacje i morfozy po azurycie, kuprycie, kalcycie, cerusycie. Malachit 
występuje zwykle w postaci ciemnobrunatnych (czarnych) nacieków lub skupień nerkowatych. Jest 
kruchy, przeświecający. Często wykazuje budowę pasiastą, wstęgową lub słojową. Tworzy zbite 
mieszaniny mineralne z azurytem – azurmalachit; chryzokolą, turkusem, pseudomalachitem – 
ejlatyt. Barwi płomień na zielono.   Malachit występuje jako minerał wtórny, w strefach utleniania 
złóż kruszców miedzi, razem z azurytem i kuprytem. 

Miejsca występowania: 

• Rosja (Ural) – ze złoża gumiszewskiego wydobywa się malachitowe bryły o masie 
dochodzącej do 60 t; ze złoża miednorudnianskiego do 1,5 t, 

• USA – w kopalni Bisbee w Arizonie pozyskiwano bloki do 4,5 t, 
• Zambia, Namibia, Demokratyczna Republika Konga, Australia, Kazachstan, Wielka 

Brytania. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agate_-_Krusne_Hory_-_Cerny_potok_Locality.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agate_23_(48609868172).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Agatesuperiorminnesota.jpg


• W Polsce w niewielkich ilościach w woj. świętokrzyskim (Miedzianka, Miedziana Góra) 
oraz  głównie  na Dolnym Śląsku.

Zastosowanie

• W jubilerstwie – wysoko ceniony kamień ozdobny, stosowany zwykle w postaci 
kaboszonów do wyrobu artystycznej biżuterii i ozdób. O atrakcyjności kamieni stanowi 
bogata, wzorzysta budowa wewnętrzna, dobrze widoczna po wypolerowaniu. 

• od starożytności używano go do wyrobu kamei i gemm. 
• w średniowieczu do ozdoby insygniów monarszych, relikwiarzy i ksiąg. 
• szczególnie popularny był w klasycyzmie.

• W architekturze stosowany jako okładzina ścian, kolumn – np. sala malachitowa w Ermitażu
• Z malachitu wykonane były  kolumny świątyni Artemidy w Efezie. 
• W malarstwie malachitu używa się jako pigmentu, tzw. zieleń malachitowa. 
• W sztuce zdobniczej i rzeźbiarstwie artystycznym, czego przykładem są wazy, lichtarze, 

zastawy stołowe i inne. 
• Jako źródło otrzymywania miedzi (ok. 57% Cu)

•

malachit – kaboszon 

•

wnętrze soboru św. Izaaka z malachitowymi kolumnami 

•

malachit w Muzeum Mineralogicznym im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Malachit,6_Kongo.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Inside_St._Isaac%27s.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Malachite,_Wroc%C5%82aw.jpg


Akwamaryn (łac.  aqua marina -  "woda morska") –  minerał;  błękitny lub niebieskozielony (w
zależności od ilości domieszek związków żelaza) kamień szlachetny, będący przezroczystą odmianą
berylu -  czyli, że  jest   to  BERYL.

Nazwę akwamaryn wprowadził w 1609 Anselmus de Boodt w swoim dziele Gemmarum et 
Lapidum Historiia. 

Właściwości

• inkluzja – inkluzje w postaci długich, równolegle ułożonych do ścian słupa kryształu 
kanalików, często wypełnionych roztworem nadającym kryształom zabarwienie brązowe; 
zawierają także pęcherzyki powietrza. W niektórych kryształach mogą występować kropelki
cieczy ułożone w kształcie gwiazdy. Akwamaryn zawiera ponadto kryształy biotytu, 
flogopitu, rutylu, pirytu, hematytu, ilmenitu oraz turmalinu.

Cechą charakterystyczną jest jego wygląd na tle niemetalicznej powierzchni; w zależności od 
ustawienia kryształu może być niebieski lub bezbarwny (dichroizm – dwubarwność). 

Występowanie

Minerał związany ze skałami granitowymi, szczególnie z pegmatytowymi i hydrotermalnymi. 

Występuje w: Brazylii – (Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará – najcenniejsze), Pakistan – 
Ousso, USA (Maine, Karolina Północna, Kolorado), Rosja (Syberia- Mursińsk, Ural), Madagaskar 
– najlepsze ciemnoniebieskie kryształy akwamarynu, kraje Afryki Południowo-Zachodniej. W 
Polsce znany z Ptasich Gniazd w Karkonoszach  na  Dolnym Śląsku. 

Zastosowanie

Znany i stosowany przez Greków i Rzymian od III wieku p.n.e. Często wykonywano z niego 
intaglia – brosze wklęsłymi rzeźbionymi motywami zazwyczaj o tematyce morskiej (kamień ten 
miał jakoby chronić podczas podróży morskich – przesąd). 

Piękny kamień jubilerski ma zabarwienie od zielonawoniebieskiego do intensywnego błękitu. 
Cenny surowiec jubilerski. Szczególnie poszukiwane są kamienie niebieskie o masie powyżej 10 ct.
Z tego powodu większość kamieni, po oszlifowaniu, poddawana jest ogrzewaniu, w czasie którego 
kamienie zielone lub zielononiebieskie zmieniają barwę na niebieską. 



Ciekawostki

• W British Museum w Londynie jest przechowywany kryształ niebieskozielony w formie 
nieregularnego graniastosłupa, przezroczysty, o masie 110,2 kg. 

• Znakomity kryształ ważący 61 kg był znaleziony w Brazylii w okolicy Belo Horizonte. 
• W muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku jest okaz ważący 4438 karatów – kamień 

jest oszlifowany fasetkowo w kształcie jajka. 
• Na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowane jest berło Stanisława Augusta 

Poniatowskiego wykonane około 1792 roku, zrobione z trzech oszlifowanych lasek 
akwamarynu, połączonych ze sobą złotymi oprawami w kształcie pierścieni, ze 
stylizowanymi złotymi liśćmi akantu.

Aleksandryt –  czyli  chryzoberyl-   minerał, kamień szlachetny, rzadka, przezroczysta rzekoma
odmiana  chryzoberylu.  W zależności  od  oświetlenia  zmienia  barwę:  w  świetle  dziennym  jest
zielony, w sztucznym oświetleniu – czerwony (zjawisko fluorescencji  spowodowane obecnością
metali chromu  i żelaza w kryształach aleksandrytu). Nazwany na cześć cara Aleksandra II  w 1842.
Został  odkryty  przypadkowo,  w  dolinie  rzeki  Tokowaja,  w  pobliżu  Jekaterynburga  na  Uralu,
podczas poszukiwania szmaragdów. 
Występuje w skałach metamorficznych i pegmatytach. Może występować w złożach okruchowych.
Najcenniejsze aleksandryty pochodzą ze złóż: 

• Na Uralu (Rosja), gdzie odkryto je w latach trzydziestych XIX wieku (1834). Złoża na Uralu
są obecnie prawie całkowicie wyeksploatowane. Tu znaleziono najpiękniejszą i największą 
grupę kryształów aleksandrytu – druzę składającą się z 22 kryształów o masie 5 kg. 

• Na Sri Lance – Latpandura. Tu znaleziono największy, pojedynczy kryształ, po przecięciu i 
oszlifowaniu zachował masę 66 karatów, przechowywany jest w Smithsonian Institution w 
Waszyngtonie). 

• W Brazylii – Minas Gerais, Bahia. 
• W Birmie – Mogok. 
• Na Madagaskarze – Tsarasatro, Ambatosoratra. 
• Na Tasmanii. 
• W USA.

Zastosowanie

• kamień jubilerski (łatwo pęka podczas cięcia i polerowania) 
• kamień kolekcjonerski

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii udało się wyprodukować syntetyczny aleksandryt, 
który jest wykorzystywany: 

• w laserach 
• do produkcji iluminatorów w statkach kosmicznych oraz sztucznych satelitach

W przestrzeni kosmicznej nie ma ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i 
innymi promieniowaniami kosmicznymi. Aleksandryt ma zdolności do odfiltrowywania różnych 
części widma światła. To właśnie ta właściwość wywołuje zmiany jego barwy. 



Chryzoberyl – rzadki minerał z gromady tlenków. Nazwa minerału wywodzi się od greckich słów
chrysos –  złoto  oraz  beryllos –  beryl.  WystępowanieStanowi  składnik  pegmatytów.  Często
współwystępuje  z  berylem,  turmalinem,  granatem,  spinelem,  skaleniem,  kwarcem,  topazem,
andaluzytem. 

Miejsca występowania: Sri Lanka – (odmiany ciemnooliwkowozielone) Matara, Ratnapura; 
Madagaskar, Rosja – (odmiany niebieskawe) okolice Czelabińska i Jekaterynburga, w Górach 
Ilmeńskich; USA – Connecticut, Kolorado, Maine, Dakota Południowa; Brazylia – Minas Gerais, 
Minas Novos (odmiany cytrynowożółte i jasnozielone); Indie, Birma – (odmiany bezbarwne), 
Australia, RPA, Kanada, Włochy, Norwegia. 

W Polsce – został stwierdzony na Dolnym Śląsku w druzach pegmatytowych w okolicach 
Strzegomia. 

Zastosowanie

• wysoko ceniony w jubilerstwie kamienie szlachetne
– wadą kamieni o szlifie brylantowym jest niska
dyspersja (czyli brak "ognia"). 

• kamień poszukiwany przez kolekcjonerów. 
• największy znaleziony kryształ ważył 8 kg (Brazylia

1828 r.) 
• Najpiękniejszy okaz chryzoberylu zwany

chryzoberylem Hope'a znajduje się w British
Museum.

Morganit – minerał, rzekoma odmiana berylu. Odkryty w 1911
r. w okręgu San Diego w Kalifornii (USA). Nazwa pochodzi od
nazwiska J.P.  Morgana (1837-1913) – żydowskiego bankiera,
finansisty i kolekcjonera minerałów. 

Właściwości

Morganit to różowa, ciemnoróżowa, przezroczysta odmiana berylu; zabarwiona domieszkami cezu, 
litu, rubidu, manganu. Możliwe inkluzje – wrostki zwykle jedno- lub dwufazowe, a także liczne 
wrostki biotytu, muskowitu, pirytu i rutylu (efekt kociego oka). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Alexandrite_26.75cts.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Chrysoberyl_cut.jpg


Występowanie

Jest spotykany w pegmatytach, i w skałach okruchowych. Bywa znajdowany w łupkach 
biotytowych i utworach hydrotermalnych. Współwystępuje z turmalinem.   Miejsca występowania: 
Brazylia – Cruzeiro, Alto do Gis, USA – Kalifornia, Utah, Maine, Rosja – Ural, Republika 
Malgaska – Anjanabonoina, Tsilazina (rekordowe okazy osiągają masę ok. 5 kg). Także: Mozambik,
Zimbabwe, Kazachstan, Pakistan, Afganistan, Chiny, Włochy. 

Zastosowanie

• bardzo poszukiwany i wysoko ceniony kamień kolekcjonerski, 
• kamień jubilerski (masa przeciętnych kamieni ok. 5 kr). Najpiękniejszy okaz morganitu 

(czerwonoróżowy, szlifowany schodkowo, o masie 598,7 ct) pochodzący z Republiki 
Malgaskiej znajduje się w Ermitażu.

Heliodor – minerał, przezroczysta odmiana berylu o barwie żółtej. 

Nazwa pochodzi od gr. helios = słońce i fr. doré = złocisty, jasnożółty;
aluzja do zabarwienia minerału. Został odkryty w 1910 r. w Namibii. 

Obecnie nazwa heliodor stosowana jest powszechnie do wszystkich
przezroczystych, żółtych odmian berylu (dawniej tylko do
południowoafrykańskich).   Zawiera niewielkie domieszki tlenku uranu
– wykazuje niewielką promieniotwórczość jest to przyczyną jego
pięknej złocistożółtej barwy. Okazy o odcieniu zielonkawożółtym
odznaczają się pewnymi zawartościami żelaza. 

Występowanie

Minerał związany ze skałami pegmatytowymi oraz pneumatoliczno–hydrotermalnymi. 

Miejsca występowania: Brazylia – Minas Gerais, Bahia (kryształy dobrze wykształcone o 
zabarwieniu zielonkawożółtym do głęboko pomarańczowego), Namibia – Otavi, Rossing, (żółte, 
żółtozłociste kryształy pod wpływem promieniowania ultrafioletowego wykazują niebieską 
fluorescencję), Stany Zjednoczone – Maine, Connecticut (kryształy małe, o wszystkich odcieniach 
barwy żółtej i żółtopomarańczowej), Rosja – Ural (liczne kryształy o zabarwieniu żółtym, RPA, 
Madagaskar, Ukraina – okolice Żytomierza Wołyń, Włochy. 

W Polsce –Dolny  Śląsk-  Góry Sowie i okolice Strzegomia. 

Zastosowanie

• bardzo wysoko ceniony kamień kolekcjonerski i jubilerski 
• do celów jubilerskich - poszukiwane są kamienie o zabarwieniu oliwkowym i 

żółtopomarańczowym;



 także okazy złociste oraz bardzo rzadkie i cenne kamienie złociste dające efekt kociego oka.
Przezroczyste i czyste kryształy zawierają czasami rurkowate, płynne wtrącenia z 
pęcherzykami gazu.

Masa kamieni oprawionych w granicach 3–5 ct; okazy większe są rzadkie. W British Museum 
(Londyn) żółty szlifowany heliodor o masie 82,3 ct; Royal Ontario Museum (Toronto) - żółty 
szlifowany schodkowo heliodor o masie 78,8 ct. 

Biksbit (nazywany  także  Bixbitem)  –  minerał,  "czerwonoagrestowa"
przezroczysta  odmiana  berylu.  Nazwa  pochodzi  od  nazwiska  Maynarda
Bixby, znanego mineraloga. Właściwości

• wpływ jonów manganu powoduje intensywne, różowoczerwone
zabarwienie tzw. czerwień agrestowa, 

• kryształy mogą osiągać długość do 5 cm, 
• są to kamienie słabo przezroczyste, 
• kryształy są najczęściej silnie spękane, co powoduje, że jest rzadko stosowany do wyrobu 

biżuterii.

Występowanie

Jest znany przede wszystkim z pustek law ryolitowych w Violet Claim w Górach Thomas w stanie 
Utah w USA.Współwystępuje z hematytem, topazem, spessartynem.Spotykany jest też w Meksyku.

Zastosowanie

• bardzo poszukiwany i wysoko ceniony kamień kolekcjonerski  [potrzebny przypis], 
• cenny kamień jubilerski – bywa szlifowany fasetkowo i kaboszonowo.

Goshenit –  minerał,  bardzo  czysta,  przezroczysta  odmiana  berylu.  Jego  kryształy  są  zwykle
znacznie mniejsze od pozostałych odmian.  Jego nazwa pochodzi od miejsca
występowania (Goshen w USA). 

Właściwości

Posiada ciekło-gazowe inkluzje, o nieregularnych kształtach lub w postaci rurek ułożonych 
równolegle wzdłuż ścian słupa. 

Występowanie

Głównie w pegmatytowych kawernach. 

Miejsca występowania: Brazylia, Chiny, Kanada, Meksyk, Rosja, USA – Goshen, Maine, 
Connecticut, Kalifornia. 



Zastosowanie

Mimo braku atrakcyjnej barwy goshenit znajduje duże zastosowanie w jubilerstwie. Służy często 
jako imitacja diamentu i szmaragdu, kiedy pod oszlifowany kamień podłoży się srebrną lub zieloną 
folię metalizowaną. Znany okaz oszlifowanego kamienia o masie ok. 62ct znajduje się w kolekcji 
Smithsonian Institution (Waszyngton). Bezbarwny beryl był niegdyś używany w szkłach do 
okularów. 

Cymofan (cymofanit, kocie oko, chryzoberylowe kocie oko) – odmiana chryzoberylu wykazująca
efekt  kociego oka.  Nazwa pochodzi  od greckich  słów  kyma =  fala  i  fainio = pokazuję  (faliste
refleksy świetlne przy obrocie kamienia). Nazwa „kocie oko” wskazuje na podobieństwo kamienia
do kociego oka. Niekiedy zamiast wzorcowego dla tego minerału efektu kociego oka wykazuje
asteryzm w postaci czteroramiennej gwiazdy. Charakterystyczne efekty optyczne spowodowane są
obecnością bardzo licznych i drobnych, wydłużonych kanalików (wypełnionych gazem), ułożonych
w sposób uporządkowany, równolegle do dłuższej osi kryształu. W przypadku ich krzyżowania się
powstaje efekt asteryzmu. 

Występowanie

Znajdowany jest w pegmatytach, skałach metamorficznych, w formie
otoczaków w skałach okruchowych. 

Miejsca występowania: Sri Lanka – Kuruwita, Ratnapura, Matara, Rosja –
Ural, Brazylia – Minas Gerais, Teofilo Otoni, Bahia, Chiny. 

Zastosowanie

Cenny kamień szlachetny. Używany do wyrobu drogiej biżuterii. Zazwyczaj są szlifowane w 
kaboszon; masa kamieni rzadko przekracza 2–10 karatów. Największy znaleziony kryształ miał 475
karatów. 

Skapolity – grupa   bardzo ciekawych minerałów zaliczana
do  gromady  krzemianów.  Należą  do  grupy  minerałów
rzadkich,  rozpowszechnionych tylko w niektórych rejonach
Ziemi. Nazwa pochodzi od gr. skapos = pręt (słup) i lithos =
kamień  (skała),  nawiązuje  do  wyglądu  kryształów  tych
minerałów. 

Właściwości

• Wzór chemiczny: glinokrzemiany sodu i wapnia 
• Układ krystalograficzny: tetragonalny 
• Twardość: 5-6 
• Gęstość: 2,54-2,80 
• Rysa: biała 
• Barwa: najczęściej bezbarwne, białe, szare, żółtawe, brunatnawe, 
• Przełam: nierowny 



• Połysk: szklisty, perłowy 
• Łupliwość: dobra

Tworzą szereg izomorficzny: marialit - dipyr - mizzonit - mejonit. 

Do grupy skapolitów należą też: 

• glaukolit - (niebieski, spotykany w okolicach J. Bajkał Rosja), 
• stroganovit - (zielononiebieski, spotykany nad rzeką Sludianką koło Bajkału), 
• petschyt - (purpurowy), 
• sarkolit - (jasnoczerwony, znaleziony w produktach działalności Wezuwiusza Włochy), 
• ussingit - (jasnofioletowy w odcieniach, znaleziony w pegmatytach na Grenlandii), 
• skapolit gwiaździsty

Najczęściej mają pokrój słupkowy – wykształcają słupy o przekroju kwadratu lub ośmiokąta (często
z poprzecznym prążkowaniem). Występują w skupieniach zbitych, włóknistych, w formie szczotek 
krystalicznych. Są kruche, przezroczyste, mają różne barwy. Niektóre po oszlifowaniu wykazują 
efekt kociego oka, czasami asteryzm. W promieniach ultrafioletowych wykazują silną, 
pomarańczową fluorescencję. 

Występowanie

Składniki skał metamorficznych powstałych w strefie przeobrażeń kontaktowych skarny, hornfelsy, 
gnejsy. Bywają spotykane też w pegmatytach. Współwystępują z diopsydem, hornblendą, 
granatami, epidotem, wezuwianem, kalcytem, muskowitem. 

Miejsca występowania: Madagaskar, Cejlon, Brazylia, USA, Rosja, Chiny, Australia, Finlandia, 
Szwajcaria, Hiszpania. 

W Polsce – na Dolnym Śląsku, w Masywie Śnieżnika, w Górach Sowich, Karkonoszach, 
Rudawach Janowickich. 

Zastosowanie

• wysoko cenione i poszukiwane kamienie kolekcjonerskie 
• interesują naukowców 
• czasami wykorzystuje się je w jubilerstwie do wyrobu bardzo atrakcyjnej biżuterii

Spinel (spinel właściwy) – minerał z gromady tlenków, zaliczany
do grupy spineli. Należy do grupy minerałów rzadkich. 

Spinele – grupa minerałów należąca do gromady V, tj. tlenków i
wodorotlenków typu M3O4 (M : O = 3 : 4). Ich nazwa pochodzi od
greckiego σπίθες (spithes) – iskra, od charakterystycznego blasku
przypominającego  blask  ognia  oszlifowanych  szlachetnych
odmian, a także z łacińskiego spinella – mały cierń, ze względu na
często spotykany ostrokrawędzisty kształt tych minerałów.



 Grupa ta obejmuje tlenki M3O4 krystalizujące w układzie regularnym. W sensie szerszym, nazwa
"spinele"  stosowana  jest  także  do  syntetycznie  otrzymanych  tlenków  o  wzorze  sumarycznym
AB2O4 o odpowiedniej strukturze krystalicznej. 

 Tworzy kryształy  izometryczne  (ośmiościany lub  dwunastościany rombowe),  często  występują
zbliźniaczenia.  Jest  kruchy  i  przezroczysty.  Niekiedy  wykazuje  asteryzm,  a  sporadycznie  efekt
kociego  oka.Teoretycznie  zawiera  28,2%  MgO  i  71,8%  Al
2O 3, obfite domieszki izomorficzne Cr, Zn, Fe, Mn powodują tworzenie wielu odmian różniących
się barwą: czerwony w odcieniach (s. rubinowy), niebieskawy (s. szafirowy), zielony (cejlonit),
brunatnawy (pleonast), żółtawy (rubicel), brunatnoczerwony (s. almandynowy), czarny (hercynit
–s.  żelazawy),  ciemnobrunatny (galaxyt –s.manganawy),  niebieskozielony lub żółty (gahnit –s.
cynkowy). Występuje w skupieniach ziarnistych oraz odosobnionych ziarn. 

Spinel i jego odmiany występują w utworach strefy kontaktowo-metasomatycznej, w zmienionych 
dolomitach i wapieniach zasobnych w tlenek magnezu. Powstają w wysokich temperaturach. 
Współwystępują z granatami, piroksenami, towarzyszą mu dolomit, magnetyt, cyrkon, korund. 

Miejsca występowania: Spinele jakości jubilerskiej spotyka się w Tajlandii (w okolicach Bo Ploi), 
Kambodży i Laosie. W USA spinele można znaleźć przede wszystkim w stanie Nowym Jorku 
(kryształy z Amita osiągają masę do 14 kg), New Jersey i Karolinie Północnej.
Także: Madagaskar, Birma, Afganistan, Kanada, Włochy. W Europie pojedyncze spinele pojawiają 
się w Norwegii (Akeru, kryształy ok. 3 cm), w Finlandii, Włoszech i Niemczech. 

W Polsce znaleziony  w piaskach złotonośnych okolic Złotoryi, w aluwiach Izery w 
Karkonoszach  na  Dolnym Śląsku,

Zastosowanie:  stosowane do produkcji materiałów ściernych 

• do produkcji łożysk, ruchomych części zegarów 
• ma znaczenie naukowe – wskaźnik warunków

przeobrażeń skał 
• poszukiwany, wysoko ceniony kamień kolekcjonerski 
• wiele odmian to cenne kamienie szlachetne o wartości

jubilerskiej, są wykorzystywane do wyrobu cennej
biżuterii.

Historia -  Spithes  nie  spinel   to  rubin. 

Spinele w starożytności łącznie z innymi czerwonymi kamieniami szlachetnymi nazywano 
„karbunkułami”. Współczesny podział wypracowano później, gdy poznano skład chemiczny 
kamieni. Jak dowodzą stare okazy biżuterii, w przeszłości spinel cieszył się dużą popularnością. 
Początkowo był on uważany za rubin, np. okaz w angielskich klejnotach koronnych („Rubin 
Timur” – 361 kr; „Rubin Czarnego Księcia” – 170 kr). W skarbcu koronnym szachów Iranu są dwa 
spinele rubinowe (500 kr i 270 kr). W Skarbcu Diamentowym na Kremlu w Rosji jest spinel 
rubinowy o wadze 399 kr. 

• Syntetyczny spinel jest wytwarzany od 1910 r, imituje nie tylko spinele, lecz wiele innych 
kamieni szlachetnych, zwłaszcza rubin.



Lapis lazuli –lazuryt - skała metamorficzna powstała w wyniku
przeobrażeń utworów węglanowych (wapieni i dolomitów) pod
wpływem  intruzji  granitów,  syenitów  lub  pegmatytów.  Jej
głównym  składnikiem  jest  lazuryt,  minerał  z  gromady
krzemianów, zaliczany do grupy skaleniowców. Nazwa pochodzi
od łac. lapis (kamień) oraz arab. azul i pers. lazhward = niebieski
(niebo), nawiązuje do barwy skały. 

Obok  lazurytu  (25–40%)  w  skale  występują  następujące
minerały: augit, kalcyt, diopsyd, piryt, hornblenda i mika. Lapis
lazuli  występuje  głównie  w  marmurach  i  skarnach.  Niekiedy
bywa spotykany w formie otoczaków w osadach aluwialnych,
przeważnie w żwirach i piaskach. 

Miejsca występowania

• Afganistan (w Hindukuszu – Badachszan, eksploatowane
ponad 6 tys. lat; najlepsze kamienie i źródło rodzimej
ultramaryny), wydobywa się bloki ponad 100 kg 

• Rosja (nad Bajkałem, odkryte w 1851 r. – jasnoniebieski
z domieszką pirytu), wydobywa się bloki ponad 60 kg 

• Chile (na północ od Santiago) 
• USA (Kalifornia – niebieskoszary z białymi plamkami, Kolorado – ciemnoniebieski) 
• Birma, Angola, Rwanda, RPA, Włochy

Lazuryt bywa mylony z lazulitem. 

Właściwości

• Odznacza się drobnoziarnistą i zbitą teksturą oraz bezkierunkową lub kierunkową strukturą. 
• Substancją barwiącą jest siarka. 
• W kamieniach najlepszej jakości barwa jest rozmieszczona równomiernie. 
• Wartość zmniejsza domieszka kalcytu (białawy lub szary) i dużej ilości pirytu – wywołuje 

niepożądany zielonkawy odcień. 
• Drobno rozdzielony piryt jest pożądany. 
• Polepszenie barwy jest możliwe po podgrzaniu lub przez barwienie.

Bardzo atrakcyjny, wysoko ceniony kamień: 

• kolekcjonerski 
• ozdobno-dekoracyjny 
• okładzinowy 
• inkrustacyjny 
• jubilerski (kamień półszlachetny) – obecnie stosowany do: pierścionków, naszyjników, 

drobnych rzeźb, przedmiotów artystycznych. Kamień wrażliwy na nacisk, temperaturę, 
kwasy, mydło. Pierścionki z tym kamieniem trzeba zdejmować do prac domowych 

• Stosowany po zmieleniu jako pigment przy produkcji farb − o nazwie ultramaryna w 
malarstwie olejnym i freskach. Dostawy skał z azjatyckich kopalni przypływały statkami do 
Europy, stąd nazwa ultramarinus. Jego użycie jako pigmentu w malarstwie ustało na 
początku XIX wieku, gdy wynaleziono barwnik syntetyczny.



Był stosowany jako materiał ozdobny od samego początku ery  zwanej  jako starożytna.  Ceniony w
starożytnym Sumerze, później w Akadzie, Babilonii i Asyrii. Wykorzystywany do ozdoby 
przedmiotów kultu, biżuterii, instrumentów muzycznych – m.in. harfy wydobyte z grobowców w 
Ur, tzw. "Sztandar z Ur". Używany w Egipcie za czasów faraonów (grobowiec Tutanchamona). 

Nazewnictwo

Większość autorów prac o minerałach, skałach, kamieniach jubilerskich i ozdobnych używa nazw 
lazuryt i lapis-lazuli zamiennie, pomimo faktu, że lazuryt jest minerałem, zaś lapis-lazuli skałą 
zawierającą lazuryt jako jeden ze składników. Takie rozumienie terminu pojawia się m.in. w 
następujących pracach: 

• K. Maślankiewicz – Kamienie szlachetne – Wyd. Geologiczne – 1982 
• N. Sobczak – Mała encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych – Wyd. Alfa – 1986 
• W. Schuman – Kamienie szlachetne i ozdobne – Wyd. Alma-Press – 2004 
• W. Schumann – Minerały świata – O. Wyd. Alma-Press 2003 
• R. Hochleitner – Minerały i kryształy – Muza S.A. – 1994 
• J. Bauer – Przewodnik Skały i minerały – Wyd. Multico 1997 
• Podręczny Leksykon Przyrodniczy – Minerały i kamienie szlachetne – Horyzont 2002

Minerał i skałę potraktowano oddzielnie w następujących publikacjach: 

• C. Hall – Klejnoty, Kamienie szlachetne i ozdobne – Wyd. Wiedza i Życie – 1996. 
• J. Żaba – Ilustrowany słownik skał i minerałów – Videograf II Sp. z o. o – 2003.

Szafir – bardzo twardy minerał z gromady tlenków – niebieska odmiana korundu. Jest minerałem
rzadkim.  Nazwa  pochodzi  od  stgr. σάπφειρος sappheiros,  w  starożytności  oznaczała  przede
wszystkim lapis-lazuli  czyli  lazuryt.  Szafir  to nazwa z  języka  hebrajskiego   sappir. 

Tworzy najczęściej kryształy o postaci pseudoheksagonalnych słupów (o przekroju 
sześciobocznym) i bipiramid. Na ścianach kryształów często wykazuje poprzeczne zbrużdżenia. 
Jest kruchy, przezroczysty, często wykazuje podzielność wykorzystującą płaszczyzny zbliźniaczeń. 

Spotykane są też szafiry o innych barwach: biały, bezbarwny (leukoszafir), jasnoróżowy, 
czerwonawy, pomarańczowoczerwony (paparadża tzw. hiacynt), purpurowy, fioletowy (ametyst 
wschodni), fioletowoniebieski (szafir kaszmirski), zielony (szmaragd wschodni), jasnoniebieski 
(akwamaryn wschodni), szary, brunatny, czarny.  Znane są też odmiany dwubarwne (szafir 
arbuzowy) oraz wykazujące asteryzm (szafir gwiaździsty). Barwę powodują domieszki żelaza, 

tytanu, magnezu, wanadu, chromu. Domieszka żelaza dwuwartościowego (Fe2+) lub 

trójwartościowego tytanu (Ti3+) nadaje szafirowi najbardziej typową barwę niebieską, 

trójwartościowe jony żelaza (Fe3+), zależności od ilości barwią go na żółto i zielono, jony chromu 

(Cr3+) na czerwono a dodatek wanadu (V4+) na fioletowo.   Niektóre odmiany wykazują 
pleochroizm, a nawet luminescencję. 

Występowanie

Jest spotykany w skałach magmowych, najczęściej w pegmatytach, i bazaltach. 



Miejsca występowania: Sri Lanka – największe znajdowane kryształy, do 20 kg, nie mają wartości 
jubilerskiej, Kambodża, Indie, Australia – największy oszlifowany żółty szafir o wadze 217,5 ct, 
Tajlandia, Tanzania, USA, Rosja (na płw. Kola znaleziono kryształ ponad 5 kg), Namibia, 
Kolumbia, RPA, Madagaskar, Birma – w 1966 r. znaleziono w Magoku kryształ szafiru 
gwiaździstego o wadze 63000 ct. (12,6 kg). 

W Polsce – tylko na Dolnym Śląsku, białe i przezroczyste szafiry występują w pegmatytach 
Kruczych Skał w Wilczej Porębie k. Karpacza, bywają też znajdowane w aluwiach rzeki Izery. 

Zastosowanie

• bardzo poszukiwany, wysoko ceniony, wyjątkowo atrakcyjny kamień kolekcjonerski. 
• kamień szlachetny stosowany w jubilerstwie – wykorzystywany do wyrobu drogiej biżuterii.
• w przemyśle precyzyjnym. 
• otrzymywany jest również syntetycznie. 
• domieszkowany tytanem jako ośrodek czynny nowoczesnych laserów 
• używany do produkcji igieł piezoelektrycznych do gramofonów 
• cienkowarstwowe elementy wykonane z szafiru są wykorzystywane do produkcji odpornych

na zarysowania powłok soczewek i dotykowych elementów optycznych urządzeń 
elektronicznych

Ciekawostki

• Szafir jest wymieniany w Biblii jako jeden z kamieni   wymyślonego pektorału Aarona (Wj 
24:10; Wj 28:18; Wj 39:11). 

Pektorał, napierśnik (z łac. pectus – pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na 
piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe 
duchowieństwo. W starożytnościOzdoby takie znane były już w czasach antycznych w starożytnym
Egipcie, Rzymie, Tracji czy u Persów. W starożytnym Egipcie, gdzie były noszone przez faraonów i
arcykapłanów, a także  przywłaszczone na zasadzie małpowania u arcykapłanów żydowskich oraz 
w starożytnym Rzymie pektorały były symbolem władzy. W egipskich pektorałach królewskich 
głównym elementem była złota płytka z cyzelowaną dekoracją figuralną i wprawionymi 
kamieniami szlachetnymi. Pektorały kapłanów, umieszczane w grobowcach na piersiach zmarłego, 
wykonane były ze srebra, srebra pozłacanego, brązu, a nawet drewna pozłacanego i przedstawiały 
najczęściej boga Horusa w postaci sokoła z rozpostartymi szeroko skrzydłami. 

W Ameryce prekolumbijskiej

Forma pektorału występowała również w sztuce prekolumbijskiej. W 2006 polscy archeolodzy 
odkryli w grobowcu jednego z władców Majów w Nakum w Gwatemali pektorał z jadeitu. 
Znaleziska takie zostały także odnotowane na terytorium Peru.

 



Pektorał Ramzesa II, zbiory Luwru                      Pektorał egipski zbiory Luwru 

DIAMENT  TO NAZWA  POCHODNA OD  DIADEMU  

Diadem (z fr. diadème od stgr. διάδημα diádēma, łac. dĭădēmă – przepaska, przewiązka) – ozdobna
opaska z drogiej  tkaniny lub obręcz ze szlachetnego metalu (złota,  srebra),  na ogół  dodatkowo
wysadzana  szlachetnymi  kamieniami (bądź  ich  imitacjami)  lub  innymi  klejnotami  (perłami,
cennymi gemmami) albo zdobiona w szczególny sposób.

Noszona  na  głowie  jako  oznaka  władzy  królewskiej  (książęcej,  cesarskiej)  lub  kapłańskiej
(pierwowzór korony).  Znana  od  czasów starożytnych;  od średniowiecza coraz  częściej  używana
jako ozdoba fryzury – zwłaszcza kobiecej, aż do czasów dzisiejszych.  W antyku nie tylko ozdoba
kobieca, lecz noszona i przez mężczyzn, m.in. jako oznaka zwycięstwa (por. Doryforos Polikleta), a
także  wyróżnik  stanu  kapłańskiego.  Od  czasów Aleksandra  Wielkiego przejęta  ze starożytnego
Wschodu (Persja)  jako  oznaka  godności  królewskiej,  z  szerokim  zastosowaniem  w epoce
hellenistycznej,  a  następnie przez Rzymian (wstęga biała,  natomiast  u  Persów purpurowa).  Jako
oznaka  władzy  zwierzchniej  (panującego)  nie  była  jeszcze  używana  we  wczesnym cesarstwie;
oficjalną  częścią  ubioru  cesarza  stała  się  dopiero  za Dioklecjana,  a  zwłaszcza  od
panowania Konstantyna  Wielkiego.  Przybrała  wtedy  formę  ozdobniejszą,  dekorowana  dwoma
sznurami pereł lub cennych kamieni.

Nowożytny (stylizowany antycznie) diadem cesarzowej Józefiny

Z cywilizacji rzymskiej został zapożyczony przez władców europejskiego średniowiecza. Zdobiony
perłami  diadem używany  był  przez  cesarzy  bizantyjskich  (przykładem mozaiki  z kościoła  San
Vitale w Rawennie) oraz przez królów i władców.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Nice,mus%C3%A9e_Mass%C3%A9na069,diad%C3%A8me_Jos%C3%A9phine.jpg


W czasach nowożytnych zatracił swą dotychczasową funkcję wyróżniającą godność. W XIX i XX
wieku używany przez kobiety, głównie pochodzące spośród szlachty i zamożnej burżuazji,  przy
uroczystych  okazjach,  stanowiąc  efektowne  uzupełnienie  stroju  i  urody  kobiecej.
Charakterystyczny dla modernistycznego zdobnictwa w stylistyce tzw. art déco i Jugendstil. W tej
funkcji używany do dziś.

W modzie staropolskiej rodzajem niewielkiego diademu kobiecego było tzw. czółko – opaska na
czoło,  która w uroczystym stroju ludowym miała  postać wyższego przybrania z dekoracyjnymi
wstążkami i kwiatami.

Mineralogia – nauka zajmująca się badaniem minerałów.

Głównym zadaniem mineralogii jest poznanie budowy wewnętrznej minerału, morfologii jego 
kryształów, genezy, występowania, asocjacji oraz chemizmu. Naukami wywodzącymi się z 
mineralogii są petrografia, petrologia, gemmologia, krystalografia i jej pochodne. Mineralogia 
dzieli się także na topomineralogię (nauka o występowaniu minerałów), mineralogię 
genetyczną oraz mineralogię opisową. Jest przede wszystkim nauką interdyscyplinarną, pełni 
istotną rolę w badaniach w zakresie chemii, fizyki, ochrony środowiska, astronomii, medycyny oraz
w naukach technicznych.

Działalność badawcza mineralogii zmierza w kilku kierunkach. Jeden z nich prowadzi w stronę 
poznania tych składników skorupy ziemskiej, które mogą być wykorzystywane w celach 
praktycznych (fizyka, medycyna, technika).

Przedmiot  badań  zbliża  mineralogię  do  nauk  geologicznych,  z  którymi  jest  silnie  związana,
natomiast  sposób  traktowania  przedmiotu  badań,  metody  stosowane  do  poznania  składników
skorupy ziemskiej oraz sposób wnioskowania zbliża ją do dziedzin fizyki i chemii.

Najstarsze  zachowane  wiadomości  o  minerałach  zapisane  są  w  papirusach  staroegipskich.
Starożytni Grecy jako pierwsi zaczęli tworzyć podstawy naukowego zajmowania się składnikami
skorupy  ziemskiej.  Najdawniejszą  zachowana  pracą  z  tego  okresu  jest  rozprawa
ucznia Arystotelesa i Platona, Teofrasta z Ersos (370–287 p.n.e.) O kamieniach (Περτ Αιδων).

Myśląc o historii mineralogii – nauki o minerałach, należy zastanowić się najpierw co można uznać
za  jej  początek.  Najważniejszymi  świadectwami  są  pozostałości  po    wielkich  starożytnych
kulturach,  pozostałości  materialne.  Mamy tutaj  na  myśli  zabytki  wykonane z  minerałów,  lub  z
zespołów minerałów – czyli skał. Przykładem mogą być malowidła na ścianach jaskiń wykonane
farbami mineralnymi, narzędzia pracy, kamienne i ceramiczne naczynia, części uzbrojenia, a nawet
budowle.  Po tym jak nasz przykładowy człowiek myślący nauczył się posługiwać wspomnianymi
kamieniami – poznał kowalność metali rodzimych i zaczął sporządzać wyroby kute z „kamienia”.
Przykładem mogą być zachowane do dziś staroegipskie wyroby kute ze złota rodzimego z okresu
Ambra (4400–4236 p.n.e.). Najdłużej ten sposób obróbki przetrwał na Grenlandii, gdzie jeszcze w
XIX  w.  odkuwano  przedmioty  codziennego  użytku  z żelaza  rodzimego wydobywanego
z bazaltów na  wyspie Disko.  Dalszym ogniwem w rozwoju  kultury  materialnej  człowieka  było
poznanie sposobów wytapiania metali z rud, co zapoczątkowało nieprzerwany rozwój hutnictwa,
które wycisnęło najsilniejsze piętno na dziejach ludzkości.



Początki  mineralogii,  podobnie  i  jak  wielu  innych nauk  przyrodniczych,  są  ściśle  związane  z
koniecznością  zaspokajania  bytowych  potrzeb  ludzkości.  Najdawniejsze  zainteresowania
mineralogią  mają  charakter  czysto utylitarny.  Najstarsze  zachowane  wiadomości  o  minerałach
zapisane są w papirusach staroegipskich. O zakresie tych zainteresowań i o wysiłku, jaki dawni
Egipcjanie  wkładali  w poznanie  świata  minerałów i  skał,  świadczą  ich narzędzia  znalezione  w
opuszczonych kopalniach złota rodzimego w Transwalu i Rodezji.  Wskazują one,  że staroegipscy
poszukiwacze  „żółtego  metalu”  docierali  tam  już  w epoce  brązu.  Spośród  licznych  ludów
wykorzystujących  minerały  i  skały  –  pierwsi  Grecy  poczęli  tworzyć  postawy naukowego
ujmowania zagadnień dotyczących składników skorupy ziemskiej. 

Wzmianki o minerałach znajdują się w pismach Arystotelesa (384–322 p.n.e.). pt. „O kamieniach”,
w której zawarty jest opis dość znacznej – jak na owe czasy – liczby minerałów. Znacznie więcej
wiadomości o minerałach zawartych jest w późniejszych pismach Dioscoridesa (ok. 50 p.n.e.), oraz
w  dziełach Strabona i Pliniusza  Starszego,  a  zwłaszcza  w  rozprawie  Pliniusza  Starszego  pt.
„Historia  naturalis”  (77  n.e.).  Z  naukowego  punktu  widzenia  jego  rozprawa  wykazuje  niższy
poziom,  niż  dawniejsze  prace  greckie  –  jednak  to Pliniusz  Młodszy dał  początek  nowej
nauce, wulkanologii, opisując sławny wybuch Wezuwiusza w 79 r. n.e. Warto też zwrócić uwagę, że
to Rzymianie doprowadzili do rozkwitu poszukiwanie, eksploatację i przeróbkę wielu surowców
mineralnych. Zainteresowania ich jednak miały charakter niemal wyłącznie praktyczny. Po wyżej
wspomnianym rozwoju nauki o minerałach, który trwał kilka wieków – nastąpił okres zastoju, a
nawet zapomnienia o dawnych osiągnięciach tej gałęzi wiedzy.

Na początku XI w. pojawiają się rozprawy   perskiego   lekarza  (980–1037), zwanego w Europie
Awicenną. Opracował on nie tylko oryginalną systematykę minerałów, ale zwrócił również uwagę
na  ich  warunki  powstawania.  Z  tego  okresu  pochodzi  również  rozprawa
uczonego astronoma Albiruni z Chorezmii (dziś Uzbekistan),  który  pierwszy zamieścił  w opisach
minerałów dane dotyczące ważniejszych stałych fizycznych. 

 Ważnych wydarzeniem w rozwoju mineralogii w Europie jest rozprawa Alberta Wielkiego pt. „De 
mineralibus”, napisana w II poł. XIII w. Silny wpływ na rozwój mineralogii wywarł Georgius 
(1494–1555) znany pod nazwiskiem Agricola, który zebrał materiały rozproszone w dawniejszych 
pismach, uzupełnił je wiadomościami uzyskanymi od górników saskich i czeskich, a po dopełnieniu
własnymi spostrzeżeniami ujął w kilku rozprawach.

 Wyjątkowe stanowisko w rozwoju nauki o minerałach zajmuje jego rozprawa z 1546 r. pt. „De 
natura fossilium”, gdyż od niej datuje się początek mineralogii jako nauki doświadczalnej. Ważną 
rolę odegrała też w podobnym czasie ogłoszona rozprawa Biringucciego, uwzględniajaca 
doświadczenia górników alpejskich, apenińskich, sycylijskich i sadryńskich.

Potem  wzięli się za  tę dziedzinę  żydzi  i wszystko   jak zwykle wypaczyli,  oraz  wymyślili
diamenty i inne  szlify. A  może  już początek  był od tych  nauk doświadczalnych.



Zamordowany  i  podmieniony Swarovski, sztuczna  lipa
imitująca  kamienie  szlachetne.
D.  Swarovski  KG –  austriackie  przedsiębiorstwo  zajmujące  się  produkcją  wyrobów  ze  szkła
ołowiowego,  zwanego szkłem kryształowym (lub  potocznie  „kryształem”),  takich  jak  biżuteria,
optyka  myśliwska,  akcesoria  dekoracyjne,  figurki  zwierząt  (znajdujące  kolekcjonerów),  a  także
dżety/cekiny,  które  mają  za  zadanie  ozdabiać  m.in.  ubiór,  biżuterie,  telefony  komórkowe  oraz
paznokcie (tipsy).  Przedsiębiorstwo tworzy również szkła kontaktowe i  większość (około 76%)
kryształków  montowanych  wewnątrz  odblasków  instalowanych  na  polskich  drogach.  Swoje
produkty dekoracyjne oraz biżuterię sprzedaje wyłącznie w monobrandowych butikach. 

Przedsiębiorstwo należy do rodziny Swarovskich od chwili założenia w 1895 roku przez Daniela
Swarovskiego. 

Grupa przedsiębiorstw jest własnością około dwustu członków rodziny. 

Największym  akcjonariuszem  jest  prawnuk  założyciela,  Gernot  Langes-Swarovski,  posiadający
TYLKO !   17% udziałów.  W czerwcu 2017 roku w Gdańsku otwarto  globalne  centrum usług
Swarovskiego. Jednostka ma zatrudniać kilkaset osób i będzie się zajmować usługami dla firmy z
zakresu  kadr,  płac,  księgowości  i  zakupów.  Marcel  Angst,  przedstawiciel  firmy  Swarovski,
powiedział, że o wyborze Gdańska zdecydowały: wykształcona kadra, warunki infrastrukturalne,
możliwości współpracy z lokalnymi władzami oraz kultura miasta zgodna z kulturą i wartościami
firmy.  W Polsce  znajduje  się  (stan  na rok  2016) 17  butików Swarovskiego:  w Warszawie  (3),
Krakowie (3), Gdyni (2), Łodzi (2), Poznaniu (3), Wrocławiu (2) oraz po jednym w Bydgoszczy,
Kielcach,  Gdańsku, Katowicach,  Szczecinie,  Rzeszowie,  Częstochowie,  Białymstoku i  Lublinie,
jednakże tylko w trzech pierwszych miastach działają butiki z pełną kolekcją marki. 

Swarovski należy do marek premium. W innych miastach europejskich (zwłaszcza stolicach) butiki
tej firmy są bardziej powszechne. W Brukseli znajduje się 5 oficjalnych sklepów. 

Rzekomy Daniel -   Swarovski (ur. 24 października 1862 w Jiřetínie pod Bukovou, w Czechach,
zm. 23 stycznia 1956 w Wattens, w Austrii) – mieszkający i działający w Austrii szlifierz szkła, z
pochodzenia  Czech.  Założył  przedsiębiorstwo  Swarovski,  które  stało  się  przodującą  w świecie
marką  szlifowanego  szkła  kryształowego.  W  roku  1892  opatentował  elektryczną  maszynę  do
szlifowania kryształu.
 I zaraz potem  już  nie żył  z rodziną .

 Obecnie firma D. Swarovski KG jest marką rozpoznawalną na świecie. 
Daniel Swarovski dorastał w małej wiosce położonej w północnych Czechach w Górach Izerskich,
w pobliżu Jablonca nad Nysą, w centrum regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii.
Był czeladnikiem u swego ojca, a także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się
szlifowania  szkła.  W  1892  roku  opatentował  maszynę,  która  po  raz  pierwszy  umożliwiła
perfekcyjną obróbkę kryształu. W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim
Tyrolu,  aby ochronić swój wynalazek przed konkurencją,  a  także po to,  by zaprząc płynącą w
okolicy wodę do wytwarzania energii dla jego fabryki. 



Kosztowna  lipa  i w dodatki tandetne  , pretensjonalne  wzory ! 

Pierścionek  cena  519 zł. 

                                                                Kolczyki  349  zł.

Rzekomo  ‘prawdziwe perły’  kosztują u tej   rodzinnej   mafii  około  800 złotych,  ale  prawdziwe
perły  kosztują dużo więcej.

Perły – wytwory małży (głównie perłopławów z rodzajów Pteria i Pinctada), rzadko ślimaków. 
Zbudowane są z tej samej substancji co wewnętrzna strona muszli (masa perłowa), której głównymi
składnikami są węglan wapnia (w postaci aragonitu) i rogowata substancja białkowa (konchiolina), 
która spaja mikrokryształy skupione koncentrycznie wokół jądra. Perły powstają najczęściej w 
wyniku reakcji organizmu na ciało obce, które przedostało się do muszli. W jubilerstwie perły 
definiuje się jako „produkty naturalne pochodzenia organicznego, powstałe w płaszczu muszli 
perłopławów perłorodnych lub innych mięczaków”. 

Pochodzenie nazwy "perła" nie jest pewne, być może zostało zapożyczone od gatunku małża 
(łac. perna) lub kulistego kształtu (łac. sphaerula). 

Właściwości

• Chemizm: wapń + węglan + substancja organiczna + woda. 
• Układ krystalograficzny: (rombowe) mikrokrystaliczne. 
• Twardość: 2,5–4,5 według skali Mohsa 
• Gęstość: 2,60–2,85 w g/cm³ 
• Rysa: biała. 
• Barwa: białe, białoróżowe, kremowe, różowe, żółte, szare, ciemnoszare i czarne z refleksem 

zielonym, niebieskim lub oberżynowym białawe lub biało-zielonawe o tęczowym połysku, 
czasem są żółtawe lub zielonkawe, a czasem zupełnie czarne. 

• Przełam: nierówny. 
• Łupliwość: brak.

• Pomimo stosunkowo niskiej twardości są odporne na zgniecenie. 
• Wielkość pereł waha się od główki od szpilki do gołębiego jaja. 
• Barwy pereł są różne i zależą od gatunku małży i rodzaju wody. 
• Przy nierównomiernym rozmieszczeniu konchioliny perła zyskuje plamistość.



Rodzaje pereł

1. Ze względu na barwę wyróżnia się: 

• perły białe – o barwie podstawowej białej lub zbliżonej do białej i bardzo słabym "oriencie" 
lub "overtonie". 

• perły czarne (nazwa tradycyjna) – o barwie czarnej, prawie czarnej lub szarej: także 
brunatnej, ciemnoniebieskiej, niebieskozielonej lub zielonej i grafitowym połysku. 

• perły brązowe – odmiana pereł czarnych o barwie brunatnej i charakterystycznym 
intensywnym połysku. 

• perły niebieskie – odmiana pereł czarnych o barwie ciemnoniebieskiej do szaroniebieskiej, 
wywołanej obecnością warstewki konchioliny tuż pod zewnętrzną powierzchnią, 
domieszkami mikroskopijnych cząsteczek iłu lub obecnością domieszek w aragonicie o 
intensywnym połysku. 

• perły kremowe – o barwie podstawowej kremowej, modyfikowanej słabym "orientem" lub 
"overtonem" 

• perły kremowo-różowe – o barwie podstawowej kremowej i różowym "oriencie" 
• perły różowe – o barwie podstawowej różowej lub innej i intensywnym różowym "oriencie".
• perły "fancy" – o barwie podstawowej białej lub kremowej i różowym "oriencie" oraz 

nakładającym się na nie niebieskozielonym, fioletowym, purpurowym, niebieskim, a 
niekiedy zielonym "overtonem" 

• perły kremowo-różowe "fancy" – perły kremowe o intensywnym różowym "oriencie" z 
poświatą "overtonu"

2. Ze względu na pochodzenie rozróżnia się: 

• perły naturalne – powstałe w przyrodzie bez udziału człowieka zarówno w morzach jak i w 
wodach słodkich. Określa się je mianem pereł prawdziwych. Dzielą się na: 

• perły słonowodne 
• perły słodkowodne

• perły hodowane – rosnący popyt doprowadził do tego, że zaczęto masowo hodować 
perłopławy. Mimo że perły takie powstały przy współudziale człowieka, są produktem 
naturalnym, a nie imitacją. Podobnie jak perły naturalne, dzielą się na słono- i słodkowodne

3. Ze względu na kształt wyróżnia się: 

• perły okrągłe – okazy o typowym regularnym kształcie kuli lub lekko spłaszczone. 
• perły barokowe – okazy o bardzo nieregularnych kształtach. 
• perły w kształcie kropli – okazy o kształcie zbliżonym do kropli lub gruszki. 
• perły w kształcie guzika – okazy słabo wypukłe, jednostronnie płaskie. 
• perły w kształcie ziarna – drobne okazy, o masie poniżej 0,25 grana i asymetrycznym 

kształcie. 
• perły połówkowe – półwypukłe perły, jednostronnie płaskie. 
• perły ćwiartkowe – okazy w trzech czwartych owalne, w jednej czwartej płaskie. 
• perły inne: słodkowodne lub kolorowe.

W związku z dużą różnorodnością pereł występujących na rynku, istotnymi zagadnieniami są: 

• zastosowanie i ocena pereł 
• pielęgnacja pereł 



• odróżnianie pereł od ich imitacji 
• odróżnianie pereł naturalnych od hodowanych

Występowanie

Perły  tworzą  się  w  małżach  słonowodnych,  niektórych  małżach  słodkowodnych,  sporadycznie
również w ślimakach. Najczęściej stanowią reakcję na ciało obce, które wniknęło między muszlę
małża a jego płaszcz lub do wnętrza płaszcza. W XIII wieku w Chinach odkryto, że perły można
hodować, umieszczając w muszli ciało obce np. ziarenko piasku. Małż broni się, odkładając wokół
niego kolejne cieniutkie warstwy masy perłowej, którą wyścielona jest od wewnątrz muszla. Po
kilku latach powstaje drogocenna lśniąca perła. Produkcją pereł hodowanych na dużą skalę zajęli
się Japończycy na przełomie XIX i XX w. 

Już w 1761 r. szwedzki przyrodnik Karol Linneusz hodował małże słodkowodne dla ich okrągłych
pereł.  W XVI i XVII wieku znaczący ośrodek połowu pereł słodkowodnych istniał na Dolnym
Śląsku - pozyskiwany materiał pochodził z sudeckich populacji małża perłoródki rzecznej, gatunku
obecnie wymarłego na terenie Polski. 

Miejsca występowania: 

• Zatoka Perska – perły różowe i białokremowe; zwykle drobne od 12 granów. Najważniejszy
obszar eksploatacji pereł, pochodzi z niego 7/8 produkcji światowej. Ławice rozciągają się
wzdłuż całego Półwyspu Arabskiego, lecz najważniejsze są w Zatoce Perskiej u wybrzeży
wysp Bahrajn. Warunki połowów są w tym rejonie bardzo trudne i niebezpieczne. 

• Zatoka Mannar (między Indiami i Cejlonem) – perły białokremowe o pięknym niebieskim,
zielonym lub fioletowym "overtonie". Połowy pereł odbywają się pod kontrolą inspektorów
rządowych, którzy regulują wydobycie perłopławów, by nie dopuścić do ich rabunkowej
gospodarki. 

• wybrzeża Morza Czerwonego – perły białe i białokremowe 
• wybrzeża Madagaskaru, Birmy, Filipin, północnej Australii – perły srebrzystobiałe i 

srebrzystożółtawe, szczególnie duże. Ławice ciągną się wzdłuż południowych i północno-
zachodnich wybrzeży Przylądka Jork do Zatoki Shark i wzdłuż północno-wschodnich 
wybrzeży Queenslandu. Większe dochody pochodzą jednak nie ze sprzedaży pereł, lecz 
masy perłowej. 

• wybrzeża Haiti – perły okrągłe, duże o masie do 7100 granów białe i słabym "overtonie" 
oraz żółte, szare i czarne. 

• wybrzeża Florydy – główny obszar połowu pereł czarnych; także żółtych, zielonkawych i 
niebieskich. 

• wody przybrzeżne Ameryki Środkowej – Meksyk i Panama – perły drobne, 
małowartościowe i północne wybrzeża Ameryki Południowej. 

• wybrzeża Japonii – kilka niewielkich miejsc połowu prawdziwych pereł, białych z lekkim 
zielonkawym zabarwieniem; światowy potentat w produkcji pereł hodowanych.



Zastosowanie

Ocenia się, że perły wykorzystywane są do ozdoby od 6000 lat. Egzemplarze kuliste o pięknym 
połysku są bardzo cenione w jubilerstwie. Perły zawsze cieszyły się dużą popularnością; np. strój 
koronacyjny Barbary Radziwiłłówny był nimi wręcz obsypany. 

Ciekawostki

• W legendach opowiadano, że pierwsze perły były łzami aniołów. Potem wierzono, iż 
perłopławy, we wnętrzu których znajdowano cenne twory, były zapładniane przez tęczę 
dotykającą wód oceanu. 

• Staropolski naszyjnik z pereł nosił nazwę "kanak". 
• Perłom przypisywano ogromną moc leczniczą. Uważano, że sproszkowane perły leczą wiele

dolegliwości, np. serca i układu krążenia. Perła rozpuszczona w soku z cytryny lub z 
mlekiem uchodziła za skuteczny środek przeciwko zaburzeniom psychicznym. 

• Perły prawdziwe rzucone na szklana płytę z wysokości 70 cm odbijają się od niej na 
wysokość 30–40 cm, jeszcze wyżej odbijają się perły hodowane.

Zastosowanie i ocena pereł – perły należą do najwartościowszych kamieni szlachetnych; nie 
wymagają żadnej obróbki, w stanie naturalnym wykazują pełny połysk, pożądany orient. 

Zastosowanie

70% pereł nawleka się na sznurki i nosi jako "łańcuchy". Zwykle ich długość wynosi 40 cm – tzw. 
„kołnierz”, zaś łańcuchy dwukrotnie dłuższe noszą nazwę „opera”. Łańcuch pereł o jednakowej 
wielkości określa się mianem „garnituru”. Jeśli perły od największej pośrodku zmniejszają się ku 
końcom łańcucha, jest to „naszyjnik” lub „podziałka”. 

• Wyboru pereł na garnitury lub naszyjniki dokonuje się gołym okiem. 
• Otwory wierci się w miejscu wadliwym lub mniej ładnym, usuwając jednocześnie 

niedoskonałość perły. Średnica otworu powinna wynosić 0,3 mm. Pereł niebieskich nie 
należy wiercić (skłonność do zmiany barwy). 

• Perły plamiste lub uszkodzone można „obrać”, czyli pozbawić warstwy powierzchniowej. 
Odzyskują wówczas swą pierwotną urodę. 

• Bardzo wadliwe miejsca wycina się. Reszta perły w kształcie półkuli lub 3/4 zostaje 
sprzedana – nadaje się na kolczyki i broszki.

Pierwsze wzmianki o perłach znajdują się u Teofrasta – greckiego autora rozprawy „O kamieniach”.
W celach  zdobniczych  używano  pereł  w  starożytnym Egipcie  i  Grecji,  a  później  na  znacznie
większą skalę w Rzymie, gdzie za piękne perły płacono bardzo wysokie ceny. Sznury kosztownych
pereł otrzymywali zdobywcy wyścigów. W perłach kochał się Wschód, zwłaszcza Indie i Persja.
Wspaniałe perły używane do zdobienia uroczystych strojów, znajdowały się w skarbcach indyjskich
maharadżów. W perskim skarbcu koronnym znajdują się liczne ozdoby z pereł; m.in. korona szacha
perskiego. Przewożone do Europy ze Wschodu perły znalazły zastosowanie w zdobnictwie szat
kościelnych oraz strojów kobiecych. Najstarsza córka Kazimierza Wielkiego miała suknię ślubną
wyszytą  perłami.  Wielkie  ilości  pereł  znajdowały się  w posiadaniu  polskich magnatów. Sznury
pereł liczono nieraz na łokcie.



 Perłami przyozdabia się broszki, wisiorki, szpile, pierścienie

Ocena

Wartość pereł jest zawsze funkcją ich barwy podstawowej, połysku, przeświecalności, kształtu, 
charakteru powierzchni, wielkości (masy). W przypadku jednoczesnego stosowania kilku lub 
kilkunastu pereł (naszyjniki), istotnym dla oceny wartości staje się stopień wzajemnego 
dopasowania okazów. 

• kształt kulisty jest najbardziej ceniony
• perły różowe są najbardziej cenione w Europie i USA przez damy o jasnej karnacji. 

Ciemnowłose panie z krajów południowych preferują perły kremowe[potrzebny przypis]. 
• najwyższą cenę uzyskują perły różowe, później kremowe, białe i czarne na dalszych 

miejscach brunatne i inne.
• na podstawie barwy i połysku znawca może określić pochodzenie pereł. 
• ciężar pereł podaje się w granach (1 gran = 0,05 g = 0,25 karata), tylko bardzo małe perły 

mierzy się w karatach. 
• oceny wartości pereł dokonuje się stosując odpowiednie przeliczenia; dokonują tego 

specjaliści. 
• zależność ceny od masy jest ujęta regułą Taverniera – cena wzrasta z kwadratem masy 

wyrażonej w granach. 
• szczególnie duże i piękne perły nie podlegają regule szacunkowej (osiągają na rynkach 

nieraz bardzo wysokie ceny). 
• jednakowe perły w naszyjniku mają wartość znacznie wyższą
• perły ze sztucznej hodowli są oceniane niżej, a jeszcze niżej od nich perły japońskie.

Masa perłowa (albo macica perłowa) – wewnętrzna, silnie iryzująca warstwa (hipostrakum) 
muszli niektórych małżów np. perłopławów, ślimaków lub łodzików używana jako tworzywo 
dekoracyjne. Składa się z prostopadle ustawionych kryształów aragonitu i niewielkiej ilości 
konchioliny w szczelinach między kryształami aragonitu. Barwa biała, srebrzysta, kremowa oraz 
najbardziej cenione na rynku: niebieskawa, zielonkawa, różowa. Twardość w skali Mohsa waha się 
między 2,5 a 4,5. 

Producenci masy perłowej

Głównymi producentami najładniejszej masy perłowej wykorzystywanej na rynkach światowych są
morskie małże (zwłaszcza Pinctada, Pteria, Pinna, Placuna, Tridacna) i ślimaki (głównie Haliotis,
Trochus,  Strombus,  Turbo).  Ładną  masę  perłową  uzyskiwano  też  z  małży  słodkowodnych
(perłoródki  rzecznej,  Anodonta,  Unio)  i  łodzików.  Najczęściej  używa  się  macicy  perłowej
perłopławów (rodzaj Pteria), zatem głównymi dostawcami są farmy hodowlane pereł. Podstawową
barwą  jest  zwykle  biel;  dla  macicy  perłowej  z  Tahiti  –  naturalnie  ciemny  kolor.  Lśniąca
niebieskozielono  macica  perłowa  małża  uchowca  Haliotis  australis (zwanego  Paua)  z  Nowej
Zelandii  była przez Maorysów wykorzystywana do inkrustacji  mistycznych rzeźb.  Od pewnego
czasu macica perłowa tych małżów znajduje zastosowanie również w zachodnim świecie, przede
wszystkim do wyrobu modnej biżuterii.  Ze względu na podobne efekty barwne jak u opalu,  w
handlu nazywa się ją  opalem morskim.  Muszle o kolorowo zabarwionej masie perłowej (błękit,
zieleń)  należą  do  słuchotek  (ślimaków  z  rodzaju  Haliotis)  żyjących  wokół  Ameryki  i  Nowej
Zelandii.



Zastosowanie

W Chinach od XIII w. wkładano do wnętrza żywych małży słodkowodnych figurki (np. Buddy) lub 
inne przedmioty i wyjmowano je po okresie do 3 lat, gdy figurki zostały już otoczone przez małża 
masą perłową. Stosowana w Europie do wyrobu biżuterii, ozdób i sztuki użytkowej oraz inkrustacji,
wyrabia się z niej m.in. guziki, ale też kamee; popularna zwłaszcza w XVI–XVIII wieku.

Co wpływa na cenę pereł?

Rodzaj pereł

Na rynku mamy dwa główne gatunki pereł: słodkowodne i morskie.

 Perły słodkowodne są hodowane w jeziorach i rzekach. Dzięki temu ich hodowla jest znacznie 
łatwiejsza. Ponadto ilość pozyskanych pereł z jednego małża jest większa. Przykładowo w jednej 
małży słodkowodnej można znaleźć nawet do kilkudziesięciu pereł, a w morskiej zaledwie jedną 
perełkę. Między innymi dlatego słodkowodne są tańsze niż perły morskie.

Z kolei perły morskie dzielą się na trzy gatunki: perły Akoya, Tahiti i South Sea.

Akoya charakteryzują się równym kształtem oraz bardzo mocnym połyskiem.

Tahiti pochodzą z Polinezji Francuskiej, a ich cechą jest ciemna barwa (od srebrnej do grafitowej, 
zielona lub brązowa).

South Sea czyli perły mórz południowych to największe hodowane perły na świecie. Najbardziej 
popularne z tego rodzaju są perły o złotym odcieniu, które osiągają najwyższe ceny wśród 
wszystkich pereł.

Kształt perły

Choć perły kojarzone są głównie z okrągłym kształtem, ich różnorodność w przyrodzie jest o wiele 
większa. Oprócz okrągłych pereł mamy również perły owalne (ryż) lub w kształcie łezki, perły 
półokrągłe (¾ okrągłe), czyli o jednej części okrągłej, a drugiej płaskiej i tzw. perły barok 
(wszystkie inne kształty).

Najcenniejsze z nich są perły okrągłe i im bardziej ich kształt zbliżony jest do kuli, tym cena jest 
wyższa. Takie perły najczęściej wybierane są do naszyjników i bransoletek. Natomiast w złotych 
kolczykach, zawieszkach lub pierścionkach używane są najładniejsze, pojedyncze okazy.

Z uwagi na cenę pereł okrągłych, rzadko stosuje się je w wyrobach srebrnych. Warto zwrócić na to 
uwagę przy zakupie biżuterii srebrnej, czy nie jest to sztuczna perła.



Podgląd na różne rodzaje kształtu pereł - od lewej: barok, owalne, guzik, okrągłe

Drugie w kolejności są perły owalne (łezki), które najlepiej prezentują się w wiszących kolczykach 
i zawieszkach. Te mniejsze (do ok. 9,0 mm) często stosowane są w wyrobach srebrnych. Idealnie 
sparowane (dobrane) perły łezki pod względem kształtu potrafią kosztować nawet więcej od pereł 
okrągłych.

Perły półokrągłe (¾ okrągłe) ze względu na swoją mniejszą cenę są najpopularniejszym wyborem 
wśród całej kolekcji biżuterii srebrnej.

Baroki są zazwyczaj najtańszymi perłami, a ich zróżnicowana forma jest natchnieniem dla 
jubilerów artystów. Ponieważ przybierają nieraz fantazyjne kształty, zdolny jubiler potrafi zrobić z 
nich prawdziwe arcydzieło. Taka perła połączona ze złotem i kamieniami szlachetnymi, może być 
jednak cenna. Najczęściej z baroków wykonuje się zawieszki i broszki, rzadziej kolczyki.

Wielkość pereł

Wielkość podawana jest w milimetrach i ma bardzo duży wpływ na cenę. Same perły sortuje się w 
przedziałach co 0,5 mm. Perły słodkowodne występują od nawet 1 mm do ok. 15 mm. W 
mniejszych wielkościach różnice w cenie nie są duże – w granicach 20-30%. Natomiast od ok. 9,0 
mm te różnice są już znaczne.

Perły Akoya to przedział od 2 mm do ok. 10 mm. Powyżej 8 mm należy liczyć się z bardzo dużym 
skokiem wartości, nawet dwukrotnym.

Większe rozmiary występują w perłach Tahiti i South Sea. W Tahiti jest to ok 8-18 mm, a w miarę 
akceptowalne ceny mają te do ok. 12 mm. South Sea najczęściej występują w przedziale 10-20 mm.
Oczywiście pojedyncze perły mogą być jeszcze większe. Ciężko jednak o sznur takich pereł na 
rynku. Do wyhodowania dużych pereł potrzeba znacznie więcej czasu. Związane jest to ze sporym 
ryzykiem jej zniekształcenia i pojawiania się rożnego rodzaju niedoskonałości. Rzutuje to na 
rzadkość ich występowania i w znaczący sposób wpływa na cenę.



Jakość powierzchni pereł

Kolejnym kryterium do wyceny perły stanowi jej powierzchnia. Ponieważ perła jest naturalnym
dziełem  małża  bardzo  rzadko  bywa  idealna.  Na  jej  powierzchni  występują  różne  defekty,  po
których z łatwością można odróżnić prawdziwe perły od falsyfikatów, które zazwyczaj są idealne
gładkie.Na powierzchni pereł mogą więc występować swego rodzaju przerosty powstające przy ich
wzroście,  wgłębienia,  przerysowania  lub  przebarwienia.  Oczywiście  im  mniej  skaz,  tym  perła
droższa. W przypadku  pereł  w pełni  gładkich  bez  żadnych  skaz  ceny  potrafią  być  już  bardzo
wysokie.

Połysk pereł

Bardzo ważna cechą perły jest jej połysk, który istotnie wpływa na cenę. Często niedoceniona lub
omijana przy porównaniu cecha, która w mocny sposób wpływa na wygląd i wartość.

Różnica w cenie między perłami o słabym połysku lub nawet bez połysku, a tymi z bardzo silnym
połyskiem może być nawet  kilkukrotna.  Warto więc zwrócić uwagę również na ten aspekt.  Im
mocniejszy połysk, tym perła ma większą zdolność do odbijania przedmiotów wokół siebie. Jest to
cecha, którą jest bardzo ciężko ocenić i najlepiej zrobić to porównując sznury pereł między sobą.
Ocena połysku jest również mocno subiektywna, dlatego trudna i niewdzięczna do wyceny.

Barwa pereł

Przy określaniu barwy pereł bierze się pod uwagę: barwę podstawową (np. białą, ciemną, szarą itp.)
oraz poblask, czyli overton (odcień).

Ze względu na to, że jest to jedyna cecha, na którą człowiek może wpłynąć, kolor pereł (w 
przypadku słodkowodnych) nie jest aspektem wpływającym mocno na ich wartość. Perły 
słodkowodne bardzo często są barwione, a także odbarwiane do koloru białego. Najbardziej 
naturalnymi kolorami są kremowy i łososiowy.

W perłach słonowodnych barwa jest rzadziej zmieniana. Najcenniejsze Akoya będą białe z 
różowym poblaskiem. W Tahiti zielone, a South Sea intensywnie złote.

Dopasowanie pereł

Duże znaczenie w wycenie biżuterii z pereł ma dopasowanie ich względem siebie. Cenne kolczyki
czy naszyjnik będą charakteryzowały się dobrze sparowanymi perłami.

Perła jest jak odcisk palca i znalezienie identycznych jest praktycznie niemożliwe, ale mimo to w
najlepszych wyrobach perły powinny być bardzo podobne. Jest to oczywiście proces czasochłonny,
jednak podnosi wartość i prestiż takiej biżuterii.

W kolczykach najlepiej,  aby perły były praktycznie identyczne. W naszyjnikach i bransoletkach
kolor i kształt powinien być zbliżony. Dopuszcza się tutaj stopniowanie wielkości pereł, który przy
zapięciu są nieco mniejsze niż te na środku. Sznur identycznych pereł będzie więc znacznie bardziej
wartościowy niż pojedyncze perły, z których został wykonany.

Dlatego w apearl tak dużą uwagę przykładamy do odpowiedniego dopasowania pereł. W naszej
pracowni zajmuje to najwięcej czasu. Klienci jednak potwierdzają, że jest to jak najbardziej warte
naszej pracy.



Grubość powłoki perły

Perła jest  tym trwalsza im grubsza jest  jej  powłoka.  Perły słodkowodne pod tym względem są
lepsze, ponieważ ich powłoka jest praktycznie w całości z masy perłowej. Jądro perły, czyli element
który zapoczątkuje jej powstanie, jest wielkości ziarenka piasku.

Od niedawna hoduje się również perły słodkowodne jądrowe, które są znacznie tańsze. Rzetelny
sprzedawca  powinien  informować  o  rodzaju  pereł  jakie  sprzedaje.  U  nas  wszystkie  perły
słodkowodne są bezjądrowe, chyba że w opisie jest to wyraźnie zaznaczone.

Natomiast wszystkie hodowane perły morskie są już perłami jądrowymi, a więc powłoka samej
masy perłowej może być różna. W Akoyach jest to grubość od ok. 0,3 mm do 0,7 mm i takie uznaje
się za dobrej jakości. Jakościowe perły Tahiti i South Sea powinny mieć powłokę co najmniej 2
mm.

Wycena pereł podlega bardzo szerokiemu spectrum oceny. O ile pojedyncze perły można zakupić w
przystępnej cenie, to już naszyjnik o równych, sparowanych perłach, pozbawionych skaz i silnym
połysku będzie kosztował minimum kilkaset złotych za najmniejsze rozmiary i tysiące złotych za
większe perły

Informacje  ze   strony :    https://apearl.eu/blog/15_czy-perly-sa-drogie



Jak odróżnić perły prawdziwe od sztucznych - czyli jak nie kupić imitacji?

Z powodu rzadkości występowania i dużej wartości, perły od tysięcy lat były pożądanym klejnotem
wśród władców i osób o najwyższym statusie materialnym. Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na
taką biżuterię.Za sprawą zapoczątkowanej na dużą skalę w XX wieku hodowli pereł, ich cena 
uległa znacznemu obniżeniu, co w konsekwencji doprowadziło do wyparcia z rynku pereł 
naturalnie wyławianych na rzecz hodowanych.

Warto jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu 
perły w kształcie zbliżonym do kuli o dobrej 
jakości są bardzo drogie. Nic więc dziwnego, 
że na rynku istnieją sztuczne odpowiedniki, 
które imitują prawdziwą perłę.Nie byłoby w 
tym nic złego, gdyby falsyfikaty były 
odpowiednio oznaczane, a osoba która kupuje 
„sztuczne koraliki” była informowana o tym 
fakcie. Według międzynarodowych norm 
wszystkie imitacje prawdziwych pereł 
powinny mieć w swojej nazwie słowo 
„imitacja”.

Niedopuszczalna jest więc sprzedaż imitacji 
bez wyraźnego określenia - co jest niestety 
bardzo częstą praktyką wśród sprzedawców. 

Zazwyczaj w imitacjach spotykamy się z opisem „perła … (w miejscu kropek wstawiana jest 
dowolna nazwa własna, np. nazwa firmy czy miejsca produkcji), chociażby doskonale znana „perła 
Majorka”.Świat niestety nie jest idealny i wiele osób może celowo wprowadzać w błąd 
nieobeznanego klienta. Dobrze byłoby umieć się obronić przed nierzetelnym sprzedawcą i 
zasięgnąć trochę wiedzy o tych wspaniałych klejnotach. W tym artykule wskazujemy na co zwracać
uwagę, aby odróżnić prawdziwe perły od sztucznych odpowiedników.

Pomimo coraz to skuteczniejszych technik podrabiania, istnieje kilka podstawowych metod, dzięki 
któremu każdy z nas jest w stanie sprawdzić czy ma do czynienia z falsyfikatem czy prawdziwym 
wytworem natury.Na początku jednak dobrze jest wiedzieć co wpływa na wartość pereł, żeby móc 
już po samej cenie nabrać podejrzeń do autentyczności.



Waga i temperatura pereł

Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jest waga. Perły są dość ciężkie. Ich waga zbliżona 
jest do szkła czy marmuru. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku szklane kulki. Mniej więcej takiej 
ciężkości powinny być perły. Ponadto prawdziwe perły są zimne w dotyku. Jeśli więc weźmiesz do 
ręki naszyjnik, powinien być wyczuwalny chłód. Dopiero po kilku dobrych sekundach trzymania 
powinny nabrać ciepła. W przypadku większości sztucznych pereł, nie zauważymy takiego efektu. 
Falsyfikaty będą od razu ciepłe (jakbyśmy złapali coś plastikowego).

Kształt pereł

Prawdziwe perły prawie nigdy nie są idealnie okrągłe. W słodkowodnych perłach kulistość jest 
praktycznie niemożliwa. Morskie perły są zazwyczaj równiejsze, ale też nieidealne.

Nawet jeśli perła wydaje się być kulą, to przy dokładnym pomiarze zapewne okaże się, że ma jakieś
odchylenia. Do tego pomiaru najlepiej zaopatrzyć się w suwmiarkę. Różnice mogą być bardzo małe
np. 0,1 mm, dlatego pomiar musi być dokładny.

Należy jednak pamiętać, że perły (w przypadku naszyjnika) o takiej kulistości będą już drogie. Od 
ok. tysiąca przy mniejszych perłach do … - górnej granicy może nie być, ale będą to ceny na pewno
liczone w wielu tysiącach.

Połysk

Po samym połysku nie jest łatwo odróżnić prawdziwe perły od imitacji. Wiele sztucznych pereł jest 
produkowana w taki sposób, aby przede wszystkim imitować blask. Jednak w imitacjach ten blask 
jest „płytki”.

W prawdziwych perłach połysk wydobywa się z głębi. Jest tak dlatego, że perły utworzone są z 
warstw masy perłowej nakładanych jedna na drugą. Ponieważ warstwy te są lekko przezroczyste, to
kolejne również emitują blask, dając dzięki temu efekt głębi.

Różnica w połysku
prawdziwych pereł 



Wrzątek

Część podróbek pod wpływem gorącej wody może się odkształcić i zatracić swoją błyszczącą 
powierzchnię. Z tymi prawdziwymi perłami nic się nie stanie, nawet jak zostawimy je we wrzącej 
wodzie na dłużej.

Wykończenie biżuterii z pereł

Perły są cennym wyrobem i wykańcza się je odpowiednio do wartości. Przede wszystkim biżuterię 
z pereł wykonuję się w większości przypadków w srebrze lub złocie. Jeśli więc mamy przed sobą 
idealne kulki o pięknej powierzchni, ale zapięcie zrobione jest z taniego metalu, to powinniśmy być
szczególnie czujni.

Niska cena nie pasuje do takich pereł, a wykończenie tanim metalem w drogich perłach może być 
tylko kiedy jest to jeszcze półprodukt, który przeznaczony jest dopiero do przewiązania.

W przypadku naszyjników i bransoletek, warto jeszcze zwrócić uwagę czy są one supełkowane. 
Supełki między perłami dają podwójną ochronę – przed przecieraniem się pereł nawzajem i przed 
ich  rozsypaniem się w razie ewentualnego zerwania biżuterii. W falsyfikatach praktycznie się tego 
nie stosuje, ponieważ wymaga to większej pracy.

Znane imitacje prawdziwych pereł

Na rynku można znaleźć bardzo dużo imitacji wykonanych z różnych materiałów. Do najbardziej
znanych falsyfikatów na polskim rynku można zaliczyć te pod nazwą:

Majorka – bardzo popularne imitacje,  które niestety często mylone są z  prawdziwymi perłami.
Ponieważ jest to produkt regionalny i wytwarzany przez jedną firmę, zdarza się że sprzedawane są
również  z  certyfikatem,  co  dodatkowa  może  zmylić  co  do  ich  naturalności.  Powstają  jednak
wyłącznie ręcznie ze szklanych lub porcelanowych kulek, na które nakładane są kolejne warstwy.
Na początku nadaje im się barwę i  zabezpiecza ochronnym lakierem. Potem nakłada się wiele
warstw pasty wytworzonej z oleju i zmielonej rybiej łuski lub masy perłowej. Są bardzo równe i
mocno błyszczące.

Ciekawostka: nawet  imitacje  pereł  Mojorka  doczekały  się  swoich  podróbek.  A więc  mamy do
czynienia z podróbkami podróbek .

Shell (często nazywana również jako Seashell) - jest to sztucznie uformowana kulka z muszli (lub z
masy  wytworzonej  ze  sproszkowanej  muszli).  Cechą  charakterystyczną  tych  pereł  jest  idealna
kulistość i gładkość oraz bardzo niska cena.

Swarovski 

Swarovski   Elements – są to imitacje pereł wykonane z kryształu Swarovski, które 

pokryte są perłową powłoką. Występują w 29 kolorach, więc stosunkowo łatwo je poznać po 
identycznym odcieniu.

https://apearl.eu/blog/16_perly-prawdziwe-czy-sztuczne



Wszystko zaczęło się w 1895 roku, kiedy to wynalazca Daniel Swarovski przeprowadził się do
austriackiej miejscowości Wattens. Znalazł tam idealne warunki dla swojej nowej fabryki.

                               Dlaczego się przeprowadził  do jakiejś dziury ?  
W jaki  sposób  założył tam  fabrykę,  gdzie i czy miał środki finansowe na założenie  takiej  fab
ryki . Czym się  ta  fabryka zajmowała  ? 

 Właśnie wynalazł maszynę do cięcia i szlifowania kryształów stosowanych w biżuterii.

Ale  brak jest danych czy  zajmował się produkcją  biżuterii  czy  tylko wynalazł maszynę.

 Wynalazek  miał  dokonać  rewolucji  w  obróbce  kryształów.  Takiej  precyzji  cięcia  nie  mógł
dorównać nawet najlepszy mistrz ręcznej metody szlifowania. 

                   To były początki znanej teraz na całym świecie marki kryształów Swarovski.

                                                            TU JEST LUKA 

                    nie wiadomo co  było dalej i co  się  stało z Danielem  Swarovskim.

         Nagle pojawia się  firma i informacje o firmie   Swarovski ale bez  Swarovskiego.

Wattens – maleńka gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Tyrol, w 
powiecie Innsbruck-Land. Liczy współcześnie 7703 mieszkańców (1 stycznia 2015). ale w  
wieku XIX  liczyła  zapewne  kilkaset  domów , a  może  jakieś 100 domów  lub niewiele  
więcej.

 Leży ok. 13 km na wschód od Innsbrucka.W gminie znajduje się muzeum-wystawa 
kryształówSwarovski Kristallwelten. 

Daniel Swarovski (ur. 24 października 1862 w Jiřetínie pod Bukovou, w Czechach, zm. 23 
stycznia 1956 w Wattens, w Austrii) – mieszkający i działający w Austrii szlifierz szkła, z 
pochodzenia Czech. Założył przedsiębiorstwo Swarovski, które stało się przodującą w 
świecie marką szlifowanego szkła kryształowego. W roku 1892 opatentował elektryczną 
maszynę do szlifowania kryształu. Obecnie firma D. Swarovski KG jest marką 
rozpoznawalną na świecie.

Z  Wikipedii.

D. Swarovski KG – austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów 
ze szkła ołowiowego, zwanego szkłem kryształowym (lub potocznie „kryształem”), takich 
jak biżuteria, optyka myśliwska, akcesoria dekoracyjne, figurki zwierząt (znajdujące 
kolekcjonerów), a także dżety/cekiny, które mają za zadanie ozdabiać m.in. 
ubiór, biżuterie, telefony komórkowe oraz paznokcie (tipsy). Przedsiębiorstwo tworzy 
również szkła kontaktowe i większość (około 76%) kryształków montowanych wewnątrz 
odblasków instalowanych na polskich drogach. Swoje produkty dekoracyjne oraz biżuterię 
sprzedaje wyłącznie w monobrandowych butikach.
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Przedsiębiorstwo należy do rodziny Swarovskich od chwili założenia w 1895 roku 
przez Daniela Swarovskiego. Grupa przedsiębiorstw jest własnością około dwustu 
członków rodziny.

 Największym akcjonariuszem jest prawnuk założyciela, Gernot Langes-Swarovski - 

- Czech się  tak nazywa ?  posiadający 17% udziałów.

W czerwcu 2017 roku w Gdańsku otwarto globalne centrum usług Swarovskiego. Jednostka
ma zatrudniać kilkaset osób i będzie się zajmować usługami dla firmy z zakresu kadr, płac, 
księgowości i zakupów. Marcel Angst, przedstawiciel firmy Swarovski, powiedział, że o 
wyborze Gdańska zdecydowały: wykształcona kadra, warunki infrastrukturalne, możliwości
współpracy z lokalnymi władzami oraz kultura miasta zgodna z kulturą i wartościami firmy.

W Polsce znajduje się (stan na rok 2016) 17 butików Swarovskiego: 
w Warszawie (3), Krakowie (3), Gdyni (2), Łodzi (2), Poznaniu (3), Wrocławiu (2) oraz po 
jednym w 
Bydgoszczy, Kielcach, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie Rzeszowie, Częstochowie, Biały
mstoku i Lublinie, jednakże tylko w trzech pierwszych miastach działają butiki z pełną 
kolekcją marki.
Swarovski należy do marek premium. W innych miastach europejskich (zwłaszcza 
stolicach) butiki tej firmy są bardziej powszechne. W Brukseli znajduje się 5 oficjalnych 
sklepów.

Trzeba  by sprawdzić   patent  Daniela Swarovskiego  jak  wygląd  oryginał , w  czyim  
jest posiadaniu  i od  jak dawna.

Szkło  ołowiowe   — bezbarwna  i  przezroczysta  odmiana szkła stosowana  do  wyrobu
przedmiotów  dekoracyjnych,  zawierająca  pewną  ilość ołowiu wprowadzonego  w  postaci
tlenków  (glejty lub minii).  Ołów  występuje  w  gotowej  masie  szklanej  pod
postacią jonu modyfikującego Pb2+. Za szkło ołowiowe uważa się według norm takie szkło,
które zawiera ponad 18% tlenku ołowiu. Jego zawartość może sięgać nawet 80%.   Szkło
ołowiowe  jest  bardziej  miękkie  i  mniej  odporne  na  działanie kwasów,  przez  co  dobrze
nadaje się do rzeźbienia i trawienia. Dodatek ołowiu zmniejsza też lepkość masy szklanej i
ułatwia jej topienie, klarowanie oraz formowanie. W procesach produkcji tego szkła PbO
łatwo redukuje się  do  postaci  metalicznej,  powodując  jego  ciemnienie.  Stwarza  to
konieczność  utrzymywania  atmosfery utleniającej przy  topieniu,  a  także  stosowania
środków ostrożności przy obróbce szkła na palniku. 

Do wytwarzania szkła ołowiowego używa się:
•krzemionki z piasku,
•minii ołowiowej,
•saletry potasowej,
•arszeniku  jest  silnie  trujący 
•potażu.
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Krzemionka z piasku.
Ditlenek krzemu, krzemionka (nazwa Stocka: tlenek krzemu(IV)), SiO2 – nieorganiczny 
związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.
Zwykle jest krystalicznym ciałem stałym o dużej twardości. Występuje powszechnie 
na Ziemi jako minerał kwarc – składnik różnego rodzaju skał, piasku i wielu minerałów. 
Tworzy kamienie półszlachetne.

Z czystej krzemionki wytwarza się:
•szkło kwarcowe – całkowicie amorficzna krzemionka topiona[6] o wysokiej czystości; 
charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, w 
przeciwieństwie do innych szkieł nie pochłania promieniowania UV. Stosowane do wyrobu 
szkła laboratoryjnego i elementów optycznych
•żel krzemionkowy – kserożel uwodnionej krzemionki; stosowany jako środek 
suszący i faza stała w chromatografii
•aerożel krzemionkowy
Ditlenek krzemu w formie piasku (kwarcowego) jest stosowany do produkcji szkła, szkła 
wodnego, zaprawy murarskiej, cementu, wyrobów ceramicznych, emalii, form 
odlewniczych i innych. Jest również surowcem do otrzymywania krzemu i jego 
stopów. Silikażel jest stosowany jako środek suszący, katalizator, nośnik katalizatorów. 
Odmiany ditlenku krzemu są stosowane do wyrobów jubilerskich, a także do tworzenia 
przedmiotów ozdobnych, np. pucharów.
Kwarc oraz szkło kwarcowe są ważnymi materiałami stosowanymi 
w optyce, spektroskopii i elektronice.

Arszenik znany jest co najmniej od I w. n.e., kiedy to prażenie 
As 2S 3 opisał Pedanios Dioskurydes (w procesie tym powstaje As 2O 3). W V w. jego 
otrzymywanie zostało opisane przez Olimpiodora. Arszenik badał też Albert Wielki w XIII 
w. W średniowieczu arszenik i inne związki arsenu były często wykorzystywane przy 
sporządzaniu trucizn. 

Potaż produkowano z popiołu pochodzącego ze spalania drewna i węgla drzewnego, a także
przez wypalanie skał o znacznym stężeniu soli potasu. Potaż był od starożytności 
powszechnie stosowany przy produkcji mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia 
tkanin oraz jako nawóz.
Z potażu, w procesie kaustyfikacji, wytwarzany był potaż kaustyczny (potaż żrący), 
zawierający głównie wodorotlenek potasu.

Zastosowanie
•nawóz potasowy
•jako dodatek przy produkcji szkła
•w produkcji mydeł w płynie i pastach
•w produkcji szkła potasowego
•w produkcji farb
•w produkcji wywoływaczy fotograficznych
•w laboratoriach, jako środek suszący
•w piekarnictwie
•w konserwacji kakao
•jako regulator kwasowości w przemyśle spożywczym (E501)



•przy szybkim suszeniu rodzynek. Poprzez usunięcie za pomocą potażu naturalnej 
powłoki woskowej na winogronach, wyparowuje z nich szybciej woda.
•jako produkt wyjściowy innych związków potasu
•jako środek izolujący odlew od formy w rzeźbiarstwie przy odlewach gipsowych
•w ogniwach paliwowych ze stopionym węglanem
•jako dodatek umożliwiający zażycie niektórych narkotyków

Minia  ołowiowa 

Tetratlenek triołowiu (nazwa Stocka: tlenek diołowiu(II) ołowiu(IV), minia 
ołowiowa), Pb3O4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków mieszanych, w 
którym ołów występuje na II i IV stopniu utlenienia. Minia występuje zwykle jako 
pomarańczowo-czerwony proszek o dużej gęstości (około 9 g/cm³). Nazwa minia pochodzi 
od rzeki Miño w Hiszpanii, gdzie znajdowały się pierwsze eksploatowane złoża minii. 
W sieci krystalicznej minii stwierdzono obecność oktaedrów PbIVO6 oraz nieregularnych 
piramid PbIIO4
.
Minia stosowana jest jako pigment rdzo-ochronny (antykorozyjny) 
w farbach podkładowych. Zabezpiecza żelazo przed korozją utleniając je powierzchniowo z
wytworzeniem cienkiej warstwy tlenków żelaza (pasywacja). Używana jest również 
w hutnictwie szkła i do wytwarzania kitów. Jak każdy związek ołowiu jest trująca.
Pb3O4 można otrzymać przez utlenienie tlenku ołowiu (PbO, zwanego glejtą ołowiową) lub
ołowiu metalicznego.

Saletra  potasowa 

Nitrokalit (nitryt, niter, saletra indyjska, saletra potasowa) – minerał z gromady 
azotanów.Nazwa nawiązuje do składu chemicznego minerału; 
łac. nitrogenium = azot, kalium = potas; określenie saletra pochodzi z łac. sal petrae = sól 
skalna.Typowy minerał skał osadowych. Powstaje w klimatach pustynnych. 
Współwystępuje z nitronatrytem (saletrą 
sodową), halitem, mirabilitem, anhydrytem, gipsem.
Miejsca występowania: pustynia Atakama w Chile, Peru, Boliwia – Cochabamba, USA – 
dolina rzeki Amarogoza, Dolina Śmierci, 
Kalifornia, Egipt, Algieria, Iran, Włochy, Hiszpania, Węgry.

Zastosowanie
•służy do produkcji prochu strzelniczego (dymnego) – główny składnik,
•w przemyśle chemicznym,
•w rolnictwie – używany jako naturalny nawóz,
•interesuje niektórych kolekcjonerów,
•jest minerałem interesującym naukowców.



Daniel Swarovski dorastał  rzekomo w małej wiosce położonej w 
północnych Czechach w Górach Izerskich, w pobliżu Jablonca nad Nysą, w centrum 
regionu słynącego z produkcji szkła i sztucznej biżuterii. Był czeladnikiem u swego ojca, a 
także u innych miejscowych rzemieślników, gdzie nauczył się szlifowania szkła.

I  jako czeladnik miał pieniądze na założenie  fabryki  ? Jest to mało  prawdopodobne. 

 W 1892 roku opatentował maszynę, która po raz pierwszy umożliwiła perfekcyjną 
obróbkę kryształu. 

Dlaczego się  przeniósł do  jakiejś dziury  z  Czech do  Austrii, woda oraz  rzeki  płynęły  
także   w większych miejscowościach. 

W 1895 roku wraz z rodziną, przeniósł się do Wattens w austriackim Tyrolu, aby ochronić 
swój wynalazek przed konkurencją -  czyli, że  musiałby się  tam ukrywać  ?! 

a także po to, by zaprząc płynącą w okolicy wodę do wytwarzania energii dla jego fabryki.  
Wikipedia 

                       Gdzie są  ślady  lub pozostałości po tej  fabryce ? Nie ma .

A  może  został  zamordowany wraz z rodziną w  tej miejscowości  Wattens  lub   ukradziono mu  
wynalazek i po  latach dorobiono  legendę  ? 

Od tamtego czasu firma Swarovski wprowadzała kolejne nowatorskie rozwiązania, stając się 
wiodącym producentem najwyższej jakości kryształów, które znalazły swoje zastosowanie nie tylko
w jubilerstwie, ale także w modzie, oświetleniu i architekturze.

Biżuteria  z  kryształami  Swarovskiego  to  wyroby,  w  których  wykorzystano  najwyższej  jakości
kryształy  austriackiej  marki  Swarovski.  Do  oryginalnej  biżuterii  dołączony  jest  Certyfikat
Autentyczności  oraz  pieczęć  Swarovski  Seal.  To  najnowsze  zabezpieczenie  firmy Swarovski  z
unikatowym identyfikatorem, który można zawsze sprawdzić na stronie Swarovskiego. 

1862 Daniel Swarovski przychodzi na świat ze  strony  Swarovskich 

Założyciel firmy, wynalazca i wizjoner urodził się 24 października 1862 w Jiřetínie pod Bukovou, 
w Czechach.

 Przeczytaj więcej: Jak to się zaczęło?  LUKA o tym gdzie  żył  gdzie pracował – kim byli jego 
rodzice .

1892 Swarovski patentuje maszynę do szlifowania kryształów -  ale  jakich ?

Rewolucyjny wynalazek umożliwia perfekcyjne cięcie i obróbkę szkła kryształowego. Elektryczna 
maszyna pozwala szlifować kryształy z wyjątkową precyzją. O wiele lepiej niż przy obróbce 
ręcznej. Swarovski chce tworzyć diamenty dla każdego. Nowatorski pomysł przychodzi w 1883 
roku, kiedy młody Daniel zwiedza Międzynarodową Wystawę Elektryczności w 
Wiedniu. Fascynują go wynalazki Edisona i Siemensa. Przez dziewięć lat pracuje nad swoim 
nowatorskim dziełem. Wreszcie składa patent na wynalazek, który ma odmienić świat mody, 
jubilerstwa i architektury.
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1895 Powstaje firma Swarovskiego

Daniel Swarovski wraz z rodziną przenosi się do Wattens w austriackim Tyrolu. Z dala od licznych
rywali  w  Bohemii  łatwiej  jest  uchronić  swój  wynalazek przed  nieuczciwą  konkurencją.
Przedsiębiorca może się skupić na kolejnych innowacjach, a górskie potoki idealnie nadają się na
źródło taniej energii. „Zawsze udoskonalaj to, co dobre” – mówi wizjoner. Zakłada firmę, z której
powstanie znana na cały świat marka Swarovski. Współwłaścicielami zostają przyjaciele – szwagier
Franz  Weis  oraz  Armand Kosmann,  wczesniej  jeden  z  klientów w Paryżu.  Spółka  nazywa się
Daniel  Swarovski  & Co.,  a  znakiem firmowym staje  się  szarotka  alpejska  –  szlachetny kwiat,
podkreślający austriackie pochodzenie fabryki. 

1913 Pierwsze kryształy Swarovskiego

W 1908 roku Daniel Swarovski rozpoczyna eksperymenty nad produkcją własnego szkła 
kryształowego. Dzięki temu planuje uniezależnić się od producentów z Bohemii. Rezygnuje ze 
specjalistów, żeby zapewnić poufność badań. Pomagają mu trzej synowie – Fritz, Alfred i Wilhelm, 
którzy w tym celu przerywają studia. 

Jakie  studia i gdzie ? 

Kto takie  rzeczy robi  , żeby  przerywać  studia i to wszyscy  trzej naraz  ? 

 

Pracują tuż w sąsiedztwie domu rodzinnego Villa Swarovski. W 1910 roku 
powstaje przedsiębiorstwo Glasfabrik D. Swarovski.  Musiał  świetnie znać  język niemiecki,

 W 1913 wychodzi pierwsza partia szkła. Skład chemiczny umożliwia precyzyjne szlifowanie. 
Nowe kryształy szybko zyskują popularność jako kamienie cięte z Tyrolu. Hasło „Pierres Taillées 
du Tyrol” pozostanie jeszcze na długo w reklamach firmy. Przepis na kryształy do dzisiaj jest 
najściślej strzeżoną tajemnicą.

https://www.arande.pl/blog/krysztaly-swarovskiego/           mocno  naciągana legenda 

 SVAR  jest  perskim  / irańskim zapożyczeniem, svar bowiem w sanskrycie oznacza blask, niebo,
światłość niebieską ..Słowami pokrewnymi w innych językach są np. staroangielskie andswaru (→

angielskie swear), staronordyjskie sverja ‘przysięgać’, czy sanskryckie svarati (स्वरति�) ‘śpiewać’,
‘brzmieć’, ‘chwalić’, Wacław Machek wskazywał na indyjskie svarāj (  ‘स्वराज niezależny władca’)
jako przydomek kilku bóstw najwyższych,  w  powiązaniu go z  łacińskim  rex,  indyjskim  rājan
(राजन)् ‘król’ oraz z irańskim xvar ‘słońce’ .

Bóg nieba

Na podstawie etymologii słonecznej i niebiańskiej Svar jest często interpretowany jako niebiańskie
bóstwo  stwórcze,  którego  rola  w mitologii  kultu  została  przeoczona.  Swar byłby  spadkobiercą
praindoeuropejskiego boga, którego imię zrekonstruowane zostało jako *Dyḗus. W tym przypadku
odpowiadałby on takim bóstwom jak wedyjski  Djaus  czy  bałtyjski  Dievs,  ale  także  greckiemu
Zeusowi czy rzymskiemu Jowiszowi .



Czescy historycy Martin Pitro oraz Petr Vokáč uważają, że Swar  jest bogiem, który po stworzeniu
świata zszedł na dalszy plan, ale jednocześnie jest niebiańskim kowalem oraz bogiem słońca. Swar
jako zeslawizowany Swarog  jest echem mitologemu Europy północnej: bóg-kowal w mitologiach
nordyckiej  i  bałtyjskiej  wykuwa  broń  dla  Gromowładnego,  a  w  mitologii  fińskiej  bóg-kowal
Ilmarinen jest twórcą Słońca, nieba oraz wielu cudownych przedmiotów. Bóg-kowal walczy także z
ciemnymi mocami chaosu i zła w obronie swojego dzieła. 

Prawdziwy (?) Daniel  (?)   Swarovski  czeladnik ?                       

                                                                                Swarovski: Making crystals for the world

CRYSTAL   znaczy  CZYSTY, pozbawiony jakiejkolwiek skazy. 

KRYSTALICZNY  :   błyszczący,  iskrzący,  jarzący  się,  jaśniejący  blaskiem,  lśniący,  lustrzany,
mieniący  się,połyskliwy,promienisty,  promienny,  rozświetlony,  skrzący,  szklisty,  świetlisty,
ażurowy, bez skazy, czysty, klarowny, niczym niezmącony, nieskażony, niezamglony, 

• przeczysty, przejrzysty, idealnie czysty, nieskazitelny, niezabrudzony, 
• niezmącony, ostry, żywy, bez domieszek, niezmieszany, transparentny, doskonały, 
• idealny, nienaganny, nieposzlakowany, pierwszy, przykładny, wyborowy, 

wzorowy,znakomity, 



Swarovski Amesterdam

Dzięki  perfekcyjnym  szlifom  oraz  spektakularnemu  blaskowi  wyroby  te  zyskały  ogromną
popularność i renomę na świecie ..a kamienie Swarovskiego wykorzystywane są dziś w świecie
mody przez takich projektantów jak: Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Gianni Versace, Gucci
czy Prada. 

Magię  kryształów  Swarovskiego  odkryli  również  projektanci  wnętrz,  którzy  coraz  częściej
wdrażają błyszczące elementy w swoje projekty w postaci żyrandoli, klamek, uchwytów do mebli,
gałek  do  rolet  i  wiele  innych  –  kreatywność  w  tej  dziedzinie  praktycznie  nie  ma
granic. Swarovski® prężnie działa  również w sferze użytkowej,  produkując szkła kontaktowe i
soczewki,  wykorzystywane  między  innymi  w  optyce  myśliwskiej,  a  także  w  odblaskach
instalowanych  na  drogach  (76%  odblasków  na  polskich  drogach  korzysta  z  soczewek
Swarovskiego). Wiodący  producent  kryształów  utożsamiany  jest  z  luksusowymi  kolekcjami  o
najwyższej jakości i nieskazitelnej precyzji, dzięki czemu kryształy lśnią zarówno w naturalnym jak
i sztucznym świetle. 

Kryształy  Swarovskiego  pojawiły  się  na  rynku  już  ponad  120  lat  temu i  od  tego  czasu
olśniewają  swoim blaskiem,  wywołują  zachwyt,  podziw i  pożądanie,  podbijając  serca  kobiet  i
artystów na  całym świecie  –  dodając  magicznego blasku nawet  najprostszej  stylizacji.  Szeroka
gama kolorów, kształtów i rozmiarów oraz regularne poszerzanie oferty – poprzez wprowadzanie
nowych produktów dwa razy w roku sprawia, że kolekcja tej marki staje się bajeczną skarbnicą
inspiracji  dla  projektantów z całego świata.  Marka słynie również z mistrzowskich innowacji  i
kreatywności, dzięki czemu to ona tworzy trendy (na rok do przodu) a nie podąża za nimi. Strategia
ta skutkuje współpracą z markami światowej sławy i projektantami mody, biżuterii,  akcesoriów,
architektami wnętrz i projektantami wyrobów oświetleniowych na całym świecie. Do najbardziej
rozpoznawalnych należą: Coco Chanel, Elsa Schiaparell, Christian Dior, Giorgio Armani, Jean Paul
Gaultier,  Yves  Saint  Laurent,  Roberto  Cavalli,  Emanuel  Ungaro,  Alexandre  Vauthier,  Gianni
Versace. 



Kreacje  ozdobione  w kryształy  Swarovskiego  nosiły  między  innymi:  Maria  Callas,  Marlene
Dietrich, Elżbieta II, Tina Turner, Madonna, Nicole Kidman, Rihanna, Lady Gaga i wiele  innych
idiotek  i idiotów  oraz  kretynów.

Tak czy owak wymagane byłoby jakieś  śledztwo w sprawie  Svarowskiego, nie chcę rzucać
oskarżeń na wiatr  ale   ich działalność  nie jest    taka  czysta i jednoznaczna , podobnie jak
biografia  Swarovskiego  wraz z nazwiskiem  zupełnie  nie czeskim.

Jest to nazwisko  polskie.  Swarowski.

Mógł się  być  może  nazywać  Swarczewski  albo  Swaradzki lub  Skwarczyński  jak w 
wykazie nazwisk szlachty polskiej. Czeskie nazwiska  są inne, nie  są  typowo  polskie a  
nieznaczna  zmiana nazwiska  na Swarovski   być może miała odwrócić  uwagę od  
prawdziwego nazwiska  wynalazcy polskiego. Imię Daniel  także  nie jest typowo  czeskie i 
w ogóle nie  występowało  w  czeskich imionach w  wieku XIX  -tym  ale za  to występuje 
współcześnie.
Najwięcej  jest   nazwisk  takich  jak   Sikora,  Heczko,  Novák,  Novákový.  Do
typowych nazwisk należą: Mojžíš, Pilát, Anděl czy Kral lub nawet polska wersja – Król,
dalej na ulicach możemy spotkać nazwiska: Květ, Lakomá, Ministrová, Motyl, Muškátová,
Myslivečková, Nitka, Osoba, Padělek a Pajtaš, Péro, Svěrák i Polka .

Urodził się 24 października 1862 w  wiosce Jiřetínie pod Bukovou, w Czechach.O ile w
ogóle tam się urodził  jakiś  genialny Polak.Nic  nie wiadomo o  jego rodzinie, o rodzicach,
czy miał rodzeństwo , jak się  nazywali jego rodzice i rodzeństwo.  Gdzie  i kiedy zmarli ? A
jego  żona?  Gdzie się podziała i  jak się nazywała oraz  ich dzieci ? 

Jiřetín  pod  Bukovou  - gmina w Czechach w  powiecie Jablonec  nad  Nysą w kraju
libereckim.1  stycznia  2017  liczyła  471  mieszkańców o  średnim wieku  47,6  lat.  A  ilu
mieszkańców liczyła w  roku 1862 ? 

Jablonec  nad  Nysą (cz. Jablonec  nad  Nisou,  niem. Gablonz  an  der  Neiße)  – miasto
statutarne w Czechach,  nad Nysą  Łużycką,  u  podnóża Gór  Izerskich.  Drugie  co  do
wielkości  miasto kraju  libereckiego,  siedziba powiatu  Jablonec  nad  Nysą.  Ośrodek
produkcji sztucznej  biżuterii (Jablonex, G&B beads –  szklane  perły), szkła (Preciosa –
producent szkła kryształowego) i elektroniki profesjonalnej (Jablotron) 

Wieś Jablonec (Gablonz) została założona w XIV wieku; pierwszy dokument pisany 
wzmiankujący o niej pochodzi z 1356. Nazwa miasta oznacza „miejsce, gdzie 
rosną jabłonie”.  W XVIII wieku powstała huta szkła i fabryka biżuterii – piszą, że  
sztucznej ale  takiej wtedy  nie było -  widać  tu  czyjąś czarną rękę - a jej pierwszy 
eksporter, J. F. Schwan, uczynił miasto znanym w Europie. Wieś Gablonz została 
podniesiona do rangi gminy przez cesarza Franciszka II Habsburga 21 kwietnia 1808, zaś 
prawa miejskie nadał jej cesarz Franciszek Józef I 28 marca 1866.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bi%C5%BCuteria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Jablonec_nad_Nys%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_liberecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Izerskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa_%C5%81u%C5%BCycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_statutarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_statutarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_czeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_liberecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_liberecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jablonec_nad_Nys%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina


W XIX wieku miasto rozwijało się. W latach 1870–1871 wojna francusko-pruska sprawiła,
że w krajach tych produkcja szkła i biżuterii upadła, zaś żydowscy kupcy z Gablonz przejęli
rynki  zagraniczne.  Produkcja  i  eksport  osiągały  niewiarygodnie  szeroki  zasięg  przez
następne 60 lat. Rozwój miasta szedł w parze ze wzrostem liczby ludności; pejzaż Jablonca
ulegał  dynamicznym  zmianom.  Wybudowano  wówczas  szereg  wystawnych  (w
tym secesyjnych) domów i całych dzielnic. 

Wybudowano  też  dwa  najbardziej  charakterystyczne  obiekty  w  mieście  –  kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa na Horní náměstí oraz ratusz miejski na Mírové náměstí.
W 1904 otwarto Muzeum Szkła i Biżuterii.
Tzw. czarny piątek 24 października 1929 oraz kryzys gospodarczy lat 30. przyniosły recesję
w  produkcji  szkła  i  biżuterii.  W  październiku  1938 Gablonz,  zlokalizowane  w Kraju
Sudetów,  zostało  zajęte  przez hitlerowską III  Rzeszę na  mocy  postanowień układu
monachijskiego,  jako  zamieszkane  w  większości  przez Niemców.  Po  1945  ludność
niemiecka  została wysiedlona,  zaś Czesi przesiedleni  do  miasta,  które  odtąd  znane  jest
jako Jablonec nad Nisou.

Jablonex produkował  naturalną  biżuterię !

Oto cytat ze  strony https://perla-bizuteria.pl/o-firmie/  

„PERŁA”  Maciaszek  Sp.  Jawna  to  firma  rodzinna,  której  początki  sięgają  lat  90.
ubiegłego   wieku.  Powstała  wtedy  spółka  specjalizującą  się  w imporcie  wysokiej
jakości,  naturalnej  biżuterii  czeskiej  firmy Jablonex z Jablonca nad Nisou.  Dodatki
wykonane  ze  szkła  i  kryształów  sprzedawane  pod  marką  Jablonex  stały  się
synonimem dobrego stylu, a jednocześnie podstawą codziennego uzupełnienia czy

wzbogacenia stroju kobiecego – zarówno biznesowego, jak i wieczorowego. 

Inne naszyjniki i bransoletki z  kamieni  szlachetnych dostępne na Allegro : 
                                         Cena zależała  jeszcze od  jubilera.

NASZYJNIKI

Naszyjnik z ametystu  
cena 69 zł                       Naturalny granat cena 49 zł            Turkusy Armenia  cena 60 zł
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Naszyjniki droższe , cena zależy od producenta : 

Perły  czarnomorskie         Perły morskie cena 150 zł          Ametyst srebro          Karneol srebro
Krym  Odessa  cena 140 zł                                                        cena 299 zł             cena 299 zł

               BRANSOLETKI 

Agat cena 169 zł              Sodalit  cena 159 zł         Jaspis cena 179      Kryształy i srebro 
                                                                                                                               cena 389 zł

Bransoletki  kryształy Swarovski
 409 zł.                                                     149 zł                                         475 zł



Naszyjnik Millenia Kryształy w szlifie ośmiokątnym, Fioletowy, Powłoka z rodu

2 800,00 zł

Inna  oficjalna biografia  Daniela  Swarovskiego.

https://de.wikipedia.org/wiki/D._Swarovski

Swarovski to austriacki producent szlifowanego szkła kryształowego o globalnej 
sprzedaży. Firma rodzinna założona przez Daniela Swarovskiego w 1895 roku ma siedzibę 
w Wattens w Tyrolu . Trzy spółki komandytowe D. Swarovski , Swarovski 
Optik i Tyrolit tworzą grupę firm , których obroty w 2012 r. wyniosły około trzech miliardów
euro. 

Swarovski produkuje w Tyrolu , w Księstwie Liechtenstein ( Triesen ), 
w Serbii ( Subotica ) , Chinach , Tajlandii i Indiach .

Od ok. 1965 do 2002 r . partnerem zarządzającym był Gernot Langes-Swarovski , który 
następnie przekazał swoje agendy swojemu synowi Markusowi .  Robert Buchbauer jest 
dyrektorem zarządzającym od marca 2020 r. 

Spadkobierczynią kryształów jest Victoria Swarovski 



Firma została założona w 1895 roku przez szklarza Daniela Swarovskiego pochodzącego
z Georgenthal  koło  Gablonz  w północnych Czechach . W tym czasie  szlifowane szkło
kryształowe ( naturalne nie ołowiowe)  było czasami jeszcze wykonywane w niewielkich
ilościach jako drugorzędna rola chłopska, biżuteria Gablonz jako potężna gałąź przemysłu
w Czechach powstała dopiero w połowie XIX wieku .

 Daniel Swarovski opracował mechaniczne urządzenie do mielenia, aby sprostać rosnącemu
zapotrzebowaniu, które opatentował w 1892 roku w Pradze  .

Mechanicznie polerowane kamienie  ( kamieei  czyli nie szkło  ołowiowe )  Swarovskiego
były wysokiej jakości i zostały przywitane przez lokalny i międzynarodowy rynek jubilerski
szybko  zaakceptowany  jako  „kamienie  szlachetne  nowej  jakości”  bez  wypierania
tradycyjnej produkcji. Rynek szybko domagał się coraz większych ilości tej nowej jakości,
których nie można było wyprodukować przy zaledwie pięciokonnej mocy wodnej dostępnej
w miejscu założenia. 

Ponieważ inne firmy próbowały naśladować proces produkcyjny, nowa lokalizacja firmy
powinna  mieć  nie  tylko  większe  źródła  energii,  ale  także  być  odosobniona. 33-letni
wynalazca przekonał swojego paryskiego klienta Armanda Kosmanna i jego szwagra Franza
Weisa, którzy brali udział jako cichy partner, do zainwestowania w taką ekspansję. Z tego
powodu nazwa nowo założonej w 1895 roku firmy brzmiała początkowo „A. Kosmann,
Daniel Swarovski & Co”,

Wyszukiwanie lokalizacji ujawniło kilka potencjalnie odpowiednich nowych lokalizacji 
firm w austriackich Alpach, a Swarovski ostatecznie zdecydował się na gminę 
Inntal Wattens , która leży u ujścia bogatego w wodę górskiego 
potoku Wattenbach . Decydujące znaczenie miała jednak prawdopodobnie opuszczona 
fabryka sukna i lodenu Rhomberg, która była dostępna w Wattens i można ją tanio wynająć, 
z istniejącą już elektrownią wodną o mocy 44 kW. 
Po zakończeniu  pięcioletniej  dzierżawy w Wattens  Swarovski  zagroził  emigracją,  ale  w
końcu udało mu się nabyć fabryki Rhomberga i związane z nimi prawa wodne za 24 000
guldenów  w  1900  roku. Swarovski  zbudował  następnie elektrownię
wodną Ausserachen w Wattental (oddana do użytku w 1906 r., moc 603 kW).

 Później – teraz radny w Wattens – zbudował dla swoich
pracowników nowe mieszkania zakładowe przy  Swarovskistraße; Zbudował  własny  dom
dla swojej rodziny z „Willą Swarovski”. Ze względu na poprzednie dobre lata biznesowe
był w stanie sprostać wszystkim tym zadaniom do 1907 roku.

Aby uniezależnić się od czeskiej konkurencji, Daniel Swarovski już w 1908 roku rozpoczął
w oficynie swojej willi próby produkcji surowego szkła. Jego trzej synowie Fritz, Alfred i
Willi, którzy przerwali studia w tym celu, udzielili poufnego wsparcia dla tego projektu bez
ekspertów. Kiedy jego własny wytop szkła zapowiadał się obiecująco,  w latach 1910/11
zbudował w dzielnicy Wattner w Au tzw. „laboratorium” i założył własną firmę pod nazwą
„Glasfabrik  D.  Swarovski”. Jego  intencją  było  „A. Kosmann  -  D.  Swarovski  &  Co
„kontynuować próby opracowania nowych metod produkcji i wytwarzania szkła surowego
we własnym zakresie. 



Już w 1913 roku mógł zaopatrywać w surowe szkło szlifiernię szkła w Oberdorfie, a nieco
później można było również w celu dostarczenia wymaganych kolorów. Wytop szkła, który
został wówczas opracowany we własnym zakresie, jest nadal jedną z najlepiej strzeżonych
tajemnic  fabrycznych  firmy  Swarovski. Konsekwencje  Wielkiego  Kryzysu  z  1929  roku
sprawiły, że obie firmy były trudne do pokonania. W 1934 doprowadzili do powstania firmy
„A. Kosmann – D. Swarovski & Co „musiał zamknąć swoje podwoje. 

W 1935 roku został wydzierżawiony przez firmę „Daniel Swarovski, Glasschleiferei und
Tyrolit-Schleifmittelwerke”, która po wznowieniu produkcji przekształciła główny zakład w
nowy zakład firmy II. że firma „A. Kosmann – D. Swarovski & Co „musiał zamknąć swoje
podwoje. W  1935  roku  został  wydzierżawiony  przez  firmę  „Daniel  Swarovski,
Glasschleiferei und Tyrolit-Schleifmittelwerke”, która po wznowieniu produkcji uczyniła z
głównego zakładu drugi zakład nowej firmy. że firma „A. Kosmann – D. Swarovski & Co
„musiał zamknąć swoje podwoje. W 1935 roku został wydzierżawiony przez firmę „Daniel
Swarovski, Glasschleiferei und Tyrolit-Schleifmittelwerke”, która po wznowieniu produkcji
uczyniła z głównego zakładu drugi zakład nowej firmy.

Po przyłączeniu Austrii do nazistowskich Niemiec w marcu 1938 r.  firma skoncentrowała
się  na  produkcji  uzbrojenia  dla Wehrmachtu :  produkcji  lornetek  i  okularów
optycznych. Swarovski  Optik  wyłonił  się  z  tego  w  1949  roku. Rodzina  Swarovskich,
zdeklarowana Narodowymi  Socjalistami i  już  w okresie  prohibicji  wstąpiła  do NSDAP ,
utrzymywała  dobre  kontakty  z Gauleiterem  Franzem  Hoferem ,  który  również  wspierał
firmę w rywalizacji z konkurentami z Czech.

 W czasie II wojny światowej firma otrzymała kontrakty zbrojeniowe. Pracownicy firmy 
byli pod presją dołączenia do NSDAP jeszcze przed 1938 r. z powodu nastrojów 
narodowosocjalistycznych rodziny Swarovskich. W 1943 r. ze względu na sytuację wojenną
zakazano produkcji kryształów.  Historię firmy w epoce nazistowskiej , bliskość rodziny 
Swarovskich z narodowym socjalizmem,  zyski wojenne, a w szczególności 
wykorzystanie niewolniczej siły roboczej były badane przez historyka gospodarki Dietera 
Stiefela od początku 2011 .  Już w 1994 roku ówczesny historyk Horst 
Schreiber przedstawił pracę:Firma Swarovski w czasach nazistowskich .

Po drugiej wojnie światowej firma wyrobiła sobie markę publicznie w Austrii dzięki 
swojej szlifierni szkła okularowego i na całym świecie dzięki precyzyjnym produktom 
optycznym. Zrezygnowano z produkcji elementów elektroizolacyjnych rozpoczętych przez 
Ferdinanda Rojkowskiego .  Dojna krowa firmy , dział materiałów ściernych , który był już 
wtedy ważny , nie był zbyt dobrze znany. [10] Produkcja soczewek okularowych odbyła się 
w latach 90., francuskiej firmie Essilor sprzedał linię produktów optycznych, ale 
zachowała. Nawet dzisiaj lunety iOkulary polowe firmy Swarovski znane produkty 
przemysłu optycznego.

W 1960 roku spadkobiercom Armanda Kosmanna udało się nabyć udziały w Zakładzie II w 
Wattner Oberdorf, który do dziś funkcjonuje jako firma szlifierska szkła "A. Kosmann - D. 
Swarovski & Co". Zakład I w Unterdorfie i Zakład II w Oberdorfie stały się zjednoczoną 
firmą „D. Swarovski & Co ”podsumowano.



W 2012 roku za pośrednictwem kuriera dotarły do  opinii publicznej zarzuty byłych dzieci
przebywających  w  domu,  zgodnie  z  którymi  firma  pod  koniec  lat  sześćdziesiątych
przywiozła  nieletnie  dzieci  do  osławionej  tyrolskiej  placówki  oświatowej  St.  Martin  w
Schwaz w celu wykonania przymusowej pracy. Dzieci w domu musiały robić kryształowe
wstążki  przez  około  dziesięć  godzin  dziennie  bez  zapłaty. Chodziło  o  „pracę  na
akord”; „Wiele dziewcząt miałoby problemy z nadgarstkami” – mówią byli mieszkańcy. 

Daniel  Swarovski  II,  wnuk  założyciela  firmy,  rozpoczął  szeroko  zakrojony  program
osadniczy  z  mieszkaniami  zakładowymi dla  swoich  pracowników. Kierując  się  filozofią
oddania każdemu pracownikowi własnego domu i ogrodu, firma Daniel Swarovski nabyła
grunty  w  kilku  tyrolskich  gminach,  które  firma  udostępniła  swoim  pracownikom  pod
budowę w jednostkach o powierzchni 1000 m² po niskich stopach procentowych. Do dziś
świadczą  o  tym  rozległe  osady  tyrolskie  z  nazwą  ulicy  „Swarovskistraße”. Daniel
Swarovski  II  również  napisał  własną  książkę  na  ten  temat. W  1963  roku  firma
otrzymała nagrodę  państwową i  od  tego  czasu  może  używać herbu  federalnego  w
obrocie gospodarczym.

W 1987 r. Swarovski i jej kanadyjski partner Peoples Jewellery przejęli amerykańską sieć
jubilerską  Zale,  która  obejmuje  tysiące  sklepów,  co  przysporzyło  firmie  poważnych
trudności ekonomicznych.  W 1991 r. amerykańska spółka zależna musiała ogłosić upadłość
z równowartością 1,1 mld EUR zadłużenia. Straty z tego tytułu obciążały skonsolidowany
bilans przez wiele lat.
Grupa firm 

Grupa firm należy do około dwustu członków rodziny. 

Największym pojedynczym udziałowcem był Gernot Langes-Swarovski z 17% aż do swojej
śmierci 21 stycznia 2021 r.
•Swarovski International Holding AG, Swarovski Ventures Ltd., Daniel Swarovski 
Corporation AG, Swarovski (Schweiz) AG, Mannedorf /ZH, Schweiz
•Swarovski AG, Triesen, Liechtenstein
•Swarovski Crystal Online AG, Kaufbeuren
•Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Schwaz , Tyrol
•D. Swarovski Tourism Services GmbH, Wattens, Tirol
•Swarovski Austria Vertriebsges.mbH & CO. KG, rum koło Innsbrucka, Tyrol
•Swarovski D & Co Crystal Architecture, Kolsass, Tyrol
•D. Swarovski & Co, Wattens, Tyrol
•Swareflex GmbH, Vomp, Tyrol
•Swarovski Optik Niemcy, Rosenheim
•Swarovski-Optik KG., Absam, Tirol
•Swarovski France SA, Paryż, Francja
•UAB Crystal Creations, Wilno, Litwa



Inne firmy znajdują się w Ameryce Łacińskiej , USA , Kanadzie i innych krajach 
europejskich. Od 1976 roku grupa posiada własną specjalistyczną linię lotniczą Tyrolean Jet
Services . Swarovski Entertainment od niedawna zajmuje się produkcją filmów. Swarovski 
prowadzi około 1000 sklepów mono-label ze szkłem kryształowym i biżuterią, a także 
współpracuje z około 1000 franczyzobiorców.

Produkty 

Otwieracz do butelek w kształcie żuka, Swarovski ok. 1978, rodowane i kryształowe szkło

Pojemnik z pokrywką, kryształem i matowym szkłem

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Swarovski_beetle1.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Swarovski_Behaelter.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Swarovski_Candle_holder2.jpg


Świecznik ze szkła kryształowego

Polityka konkurencji 
Swarovski  prowadzi  sztywną  politykę  ostrzegania  sprzedawców  (prywatnych  i
komercyjnych),  którzy  nie  odróżniają  wyraźnie  swoich  produktów  od  marki. [15] W
przeszłości ostrzeżenia te były często wysyłane przez kancelarię „Kanzlei Lorenz Seidler
Gossel”  i  zawierały  nakaz  sądowy lub  roszczenia  odszkodowawcze  z  tytułu  naruszenia
znaku towarowego.  W imieniu Swarovski AG zwykle stawia się zarzut, że biżuterię nie
wyprodukowaną  przez  Swarovski  oferowano  z  oznaczeniem  „Swarovski”. Marka
„Swarovski” jest chroniona znakiem towarowym. Osoby, których to dotyczy, są oskarżane o
używanie  nazwy  marki  dla  produktów,  które  zawierają  tylko  elementy
Swarovskiego. Swarovski  napisał  własną  broszurę,  w  której  opisano  prawidłowe  użycie
zgodnie z prawem do znaków towarowych. 

Swarovski w Hongkongu

Choinka Swarovskiego na głównym dworcu kolejowym w Zurychu , grudzień 2009 r.

Linie produktów 

Produkty dzielą się na:
•Kryształowe kamienie jubilerskie i elementy kryształowe (nazwa handlowa: "Crystallized -
Swarovski Elements")

•Kryształowe rzeźby i akcesoria z kryształem i wykonane z kryształu

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:HK_CWB_Fashion_Walk_shop_Swarovski_02.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Z%C3%BCrich_-_Hauptbahnhof_IMG_4985.JPG


•precyzyjne urządzenia optyczne, takie jak B. Lornetki , lunety i lunety (Swarovski Optik)
•Materiały ścierne , takie jak B. Narzędzia do szlifowania, obciągania, cięcia i polerowania 
( "TYROLIT" )
•kamienie syntetyczne (od kwietnia 2008 roku pod marką „Enlightened – Swarovski 
Elements”, wcześniej znane jako „Signity”, do 1999 roku „Swarogem”)
•Przyciski do znakowania dróg i odblaski wykonane ze szkła („Swareflex”)
•samoświecące się systemy sterowania ruchem drogowym („Swareflex”)
•Znaki drogowe ze światłami LED („Swareflex”).
•Parfüm Aura marki Swarovski

Produkty imitujące 

W 1976  roku  rozpoczęto  działalność  w  dziedzinie przedmiotów kryształowych . Po  dość
skromnych początkach figurki  kryształowe,  takie  jak rzeźby z  owoców lub zwierząt,  są
obecnie sprzedawane we własnych sklepach lub w systemie dystrybucji magazynowej przez
optyków, jubilerów lub  sklepy  z  pamiątkami. Pojęcie  obrotu ograniczonej  produkcji  serii
jest  tak  skuteczne,  że  niektóre  przedmioty  kryształowe  są  gromadzone  i  fankluby
powstają. To z. Stowarzyszeniom, z których niektóre są organizowane przez samą firmę,
oferowane są własne serie.

Półprodukty 
Swarovski  nie  tylko  wytwarza  produkty  dla  użytkowników  końcowych,  ale  także
dostarcza cyrkonie i  kamienie  błyszczące  innym  producentom  z  branży  jubilerskiej,
modowej,  oświetleniowej  i  wyposażenia  wnętrz  oraz  szklanych  reflektorów do  budowy
dróg. Znaczki poczty austriackiej z 2004, 2006 i 2008 roku były również wyposażone w
kryształy Swarovskiego. 

Merchandising

Seria perfum Aura  by  Swarovski , opracowana we  współpracy  z Clarins Fragrance  Group,
została wprowadzona na  rynek  w 2011  roku.  Otrzymała  nagrodę Prix  de  Beauté 2012 w
kategorii design dla kobiet . 

Każdego  grudnia  firma  utrzymuje choinkę ozdobioną  5000  kryształów w hali
dworca w Zurychu . Na  Boże  Narodzenie  2006  takie  drzewko zostało ustawione również
na Dworcu Głównym w Berlinie .

 Duża poinsecja na choince przed Rockefeller Center w Nowym Jorku jest również 
sponsorowana przez firmę Swarovski.

Kryształowe Światy

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Riese_sommer_by_Edgar_Moskopp.jpg


Olbrzym , wejście do Kryształowych Światów Swarovskiego
→ Główny artykuł : Kryształowe Światy Swarovskiego

Z  okazji  stulecia  firmy  w  1995  roku  w  Wattens otwarto Muzeum  Kristallwelten jako
atrakcja  turystyczna . Otwarcia  i  przeprojektowania  w  2005  roku  dokonał  austriacki
artysta André  Heller . Tymczasem średnio  około  700  000  odwiedzających  każdego  roku
odwiedza Kryształowe Światy. Na początku października 2014 roku Kryształowe Światy
zostały zamknięte, aby rozbudować park. Od 30 kwietnia 2015 roku Kryształowe Światy na
tym terenie,  który  został  powiększony z  3,5  do  7,5  hektara  za  34  miliony euro,  został
ponownie otwarty. 

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój 

Założyciel  firmy  Daniel  Swarovski zdawał  sobie  sprawę  z  wysokich  wymagań
energetycznych swojej innowacyjnej mechanicznej produkcji szkła. Szukając niedrogiego i
przyjaznego dla  środowiska źródła energii,  znalazł  to,  czego szukał w tyrolskiej  gminie
Inntal w Wattens. Wattens leży u wylotu rozległej doliny Wattental . Ze względu na duży
obszar  zlewiska Wattenbach (około  75  km²) elektrownia  wodna  jest wydajna. Daniel
Swarovski po raz pierwszy wykorzystał małą istniejącą elektrownię wodną do produkcji
szkła, a także eksperymentował z małą elektrownią przepływową na rzece Inn. 

Dzięki sukcesowi szlifierni udało się intensywnie rozbudować elektrownię wodną na 
Wattenbach; Ekspansja ta umożliwiła także ludności wiejskiej Wattens i Wattenberg po raz 
pierwszy zaopatrzenie w światło elektryczne , co umożliwiło pracownikom Swarovskiego 
uzyskanie taniej energii elektrycznej od pracodawcy. Dziś Swarovski ma rozległe prawa do 
wody na Wattenbach i obsługuje na nim cztery własne elektrownie wodne, a także jedną 
piątą wraz z watą . Głębokie magazynowanie wody w powiecie Wattner Vögelsberg 
umożliwia krótkoterminową autonomiczną pracę wyspową w celu awaryjnego zasilania 
Swarovskiwerk w Wattens.

Swarovski w swoich zakładach produkcyjnych prowadzi oczyszczalnie ścieków, w których 
pył ze szlifowania szkła jest usuwany ze ścieków przemysłowych i zawracany do produkcji 
szkła.

Sponsoring koncentruje się również na wodzie, na przykład Park Narodowy Wysokich 
Taurów i park narodowy w Indiach są wspierane przez wodociągi.

Nagrody 

Optyka Swarovskiego:
•1992/93 z Werner Hölbl : Nagroda państwowa dla lornetki Habicht SLC

Biżuteria:
•2013 Vienna Fashion Award w kategorii Tribute to Fashion and Lifestyle
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Firma została założona w 1895 roku przez szklarza Daniela Swarovskiego pochodzącego
z Georgenthal koło Gablonz w północnych Czechach . 

Jiřetín pod Jedlovou (dawn. Svatý Jiří v Oudolí, 1945-1949 Svatý Jiřetín, dawn. niem. Sankt
Georgenthal) – miejscowość w północnych Czechach w kraju ujskim, w powiecie Děčín. 

Jiřetín  pod  Jedlovou  to  śródgórska  miejscowość  letniskowa,  położona  w
północnych Czechach,  w zachodniej  części Gór Łużyckich,  na wysokości 458 m n.p.m.,
około  10  km na  południe  od  miasta Rumburk i  około  5  km na  południowy zachód  od
miejscowości Varnsdorf,  u  północnego  podnóża  wzniesienia Křížova
hora (niem. Kreuzberg),  przy  północnej  granicy obszaru  chronionego  krajobrazu Gór
Łużyckich CHKO Lužicke hory.

Jest  to  stara  miejscowość,  położona  w dolinach w kształcie  litery T,  nad  „Starą  Praską
Drogą” – dawnym szlakiem handlowym. Charakteryzuje się wąską i skupioną zabudową.
Większość zabudowań stanowią zabytkowe budynki położone wzdłuż rzek i dróg. W skład
miasta wchodzą trzy osady: Lesné, Rozhled i Jedlová. Powierzchnia miejscowości wynosi
11,21  km²  i  zamieszkuje  w  niej  około  600  mieszkańców.  Miejscowość  stanowi  punkt
wyjściowy dla turystycznych wycieczek w góry (Jedlová, 774 m n.p.m.) lub do ruin zamku
Tolštejn (670 m n.p.m.).

Jiřetín pod Jedlovou został założony w połowie XVI wieku, lecz historia tego górniczego
miasteczka  sięga  końca XV wieku.  W 1485  r.  Hugo  von  Schleinitz,  właściciel  zamku
Tollenstein (czes. Tolštejn), otrzymał pozwolenie na prowadzenie robót górniczych w górze
Kreuzberg (czes. Křížova hora). W roku 1539 na północnym zboczu góry powstało pierwsze
wyrobisko  górnicze, sztolnia św.  Krzysztofa,  która  w  okolicy  zapoczątkowała
eksploatację kruszców.

W celu rozwoju w tym rejonie działalności  górniczej  Georg von Schleinitz (czes.  Jiří  z
Šlejnic) sprowadził z Saksonii górników. W 1548 r. założył miejscowość górniczą, której
nadano  nazwę Sankt  Georgenthal,  pochodzącą  od  imienia  założyciela.  W  roku  1587
miejscowość otrzymała status miasteczka górniczego.



Przez miasto prowadziła „Stara Droga Praska”, najstarsze połączenie komunikacyjne 
między Górnymi Łużycami a Czechami.Dynamiczny rozkwit miasta nastąpił w XVII 
wieku, kiedy w okolicy eksploatowano siarczki: żelazo, miedź, ołów i cynk z 
domieszką srebra, występujące w okolicznych górach, w drobnych kruszconośnych żyłach. 
W okresie tym miasto pustoszyły: dżuma, szwedzkie wojska oraz wojna trzydziestoletnia i 
pożar.
W roku 1787 miasto otrzymało prawa miejskie. Rozwój miasta trwał do roku 1888, do 
czasu zaprzestania wydobycia i zamykania wyrobisk górniczych, z powodu nieopłacalności 
eksploatacji spowodowanej wyczerpaniem się złóż. Miasto straciło pierwotne znaczenie, a 
mieszkańcy zajęli się wyrobem tkanin i obuwia, które przez kilka lat stanowiły główne 
utrzymanie mieszkańców miasta. Na początku XX wieku w mieście funkcjonowały trzy 
fabryki wytwarzające i farbujące wyroby bawełniane. Istniał tu także browar.
Przed I wojną światową założono zakład obróbki kamieni szlachetnych. 

Z końcem XIX wieku Jiřetín zaczął być coraz bardziej popularny jako miejsce wypoczynku 
i atrakcja turystyczna.
W 1945 roku w mieście mieszkało 2500 mieszkańców.
W 1992 roku ze względu na dużą ilość zabytków i pamiątek, a przede wszystkim 
architektury ludowej miasto i okolica zostały uznane za strefę zabytkową. Obecnie miasto 
jest wypoczynkowym ośrodkiem zachodniej części Gór Łużyckich, odwiedzanym przez 
cały rok. W 1999 udostępniono dla zwiedzających starą zabytkową sztolnię św. Jana 
Ewangelisty.
Filia Groß-Rosen

W miejscowości znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.

Zabytki
•renesansowy kościół Św. Trójcy z końca XVI wieku
•plebania z 1755 r. z mansardowym dachem
•kaplica Bożego Grobu w stylu rokoko z 1759 roku, na wzniesieniu Křížova hora
•sztolnia Jana Ewangelisty z XVII wieku
•kapliczki kalwaryjne na drodze pątniczej na zboczu Křížovej hory
•rzeźba św. Jana Nepomucena w Rozhledzie.

Ważniejsze daty w dziejach miasta – brak Swarovskiego ! 

•1539 – powstała pierwsza sztolnia św. Krzysztofa.
•1548 – założono osadę górniczą Sankt Georgenthal.
•1587 – osada otrzymała herb i statut miasta.
•1591 – miasto nawiedza epidemia, umiera 300 ludzi.
•1612 – wybudowano kościół św. Trójcy.
•1618-48 – wojna trzydziestoletnia.
•1642 – miasto plądrują wojska szwedzkie.
•1764 – wybudowano kalwarię i kaplicę na górze Křížova hora.
•1799 – miasto pustoszy wielki pożar.
•1874 – przybycie sióstr zakonnych – „Córek Bożej łaski”.
•1909 – doprowadzono energię elektryczną.
•1949 – zmieniono nazwę na Jiřetín pod Jedlovou.




	Właściwości
	Występowanie
	Obróbka barwnych kamieni szlachetnych
	Zastosowanie
	Nazwy chalcedonitu
	Nomenklatura handlowa chalcedonitu
	Nomenklatura mineralogiczna
	Występowanie
	Zastosowanie: w jubilerstwie do wyrobu biżuterii
	Przykłady krzemianów
	Zastosowanie
	Właściwości
	Odmiany kwarcu
	Występowanie
	Zastosowanie
	Galeria zdjęć
	Odmiany agatu
	Występowanie
	Właściwości
	Zastosowanie
	Właściwości
	Występowanie
	Zastosowanie
	Ciekawostki
	Zastosowanie
	Zastosowanie
	Właściwości
	Występowanie
	Zastosowanie

	Występowanie
	Zastosowanie
	Występowanie
	Zastosowanie
	Właściwości
	Występowanie
	Zastosowanie

	Występowanie
	Zastosowanie
	Właściwości
	Występowanie
	Zastosowanie
	Zastosowanie: stosowane do produkcji materiałów ściernych
	Historia - Spithes nie spinel to rubin.
	Miejsca występowania

	Właściwości
	Nazewnictwo
	Występowanie
	Zastosowanie
	Ciekawostki
	W Ameryce prekolumbijskiej
	Właściwości
	Rodzaje pereł
	Występowanie
	Zastosowanie
	Ciekawostki
	Zastosowanie
	Ocena
	Producenci masy perłowej
	Zastosowanie
	Co wpływa na cenę pereł?
	Rodzaj pereł
	Kształt perły
	Wielkość pereł
	Jakość powierzchni pereł
	Połysk pereł
	Barwa pereł
	Dopasowanie pereł
	Grubość powłoki perły


	Jak odróżnić perły prawdziwe od sztucznych - czyli jak nie kupić imitacji?
	Waga i temperatura pereł
	Kształt pereł
	Połysk
	Wrzątek
	Wykończenie biżuterii z pereł
	Znane imitacje prawdziwych pereł
	1862 Daniel Swarovski przychodzi na świat ze strony Swarovskich
	1892 Swarovski patentuje maszynę do szlifowania kryształów - ale jakich ?
	1895 Powstaje firma Swarovskiego
	1913 Pierwsze kryształy Swarovskiego
	SVAR jest perskim / irańskim zapożyczeniem, svar bowiem w sanskrycie oznacza blask, niebo, światłość niebieską ..Słowami pokrewnymi w innych językach są np. staroangielskie andswaru (→ angielskie swear), staronordyjskie sverja ‘przysięgać’, czy sanskryckie svarati (स्वरति) ‘śpiewać’, ‘brzmieć’, ‘chwalić’, Wacław Machek wskazywał na indyjskie svarāj (स्वराज ‘niezależny władca’) jako przydomek kilku bóstw najwyższych, w powiązaniu go z łacińskim rex, indyjskim rājan (राजन्) ‘król’ oraz z irańskim xvar ‘słońce’ .
	Bóg nieba

	Swarovski: Making crystals for the world
	Naszyjnik Millenia Kryształy w szlifie ośmiokątnym, Fioletowy, Powłoka z rodu

