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WSTĘP

Siedemnasty tom serii Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, a dziesiąty – jubileuszowy – po-

święcony biżuterii, w podtytule odnosi się do kontekstów, zbiorów i ekspozycji. Tę myśl przewodnią konferen-

cji w książce udało się odtworzyć zaledwie częściowo, a to z powodu wyjątkowego w tej edycji problemu 

z dostarczeniem materiałów do publikacji. W pierwszej, zasadniczej części biżuteryjnej dyskusji odnoszącej 

się do zbiorów i ekspozycji, zabrakło w książce następujących tekstów przedstawionych podczas spotka-

nia: Renaty Sobczak-Jaskulskiej (Skarbiec Muzeum Sztuk Użytkowych: założenia, aranżacja, obiekty) – o jed-

nym z wątków dotyczących nowej wystawy stałej Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, prezentującej 

w osiemnastu przestrzeniach około 2 tysiące muzealiów; Dariusza Nowackiego, Kolekcja sztuki jubilerskiej 

w Zamku Królewskim na Wawelu – stan obecny i perspektywy badawcze. Tylko Michał F. Woźniak zrelacjo-

nował tu wydarzenia związane z odkryciem unikatowego zespołu klejnotów i numizmatów z XVII w., na-

zwanego – od miejsca znaleziska – skarbem bydgoskim. Zabytki te wymagają zarówno konserwacji, jak 

i badań służących pełnemu ich rozpoznaniu, o czym będziemy rozprawiać podczas kolejnych konferencji.

Autorzy pozostające w kręgu ich zainteresowania ozdoby badają różnymi metodami i ukazują róż-

ne ich konteksty: są to klejnoty uwiecznione w dokumentach (pasy metalowe), obiekty skrupulatnie ana-

lizowane w zestawieniu z nowo pozyskanymi dziełami (tabakierka Stanisława Augusta Poniatowskiego), 

biżuteria wyróżniona ze względu na stylistykę (ozdoby okresu realizmu), symbolikę (motywy zoomor-

ficzne), materiał (metale nieszlachetne, tworzywa sztuczne, kamień i szczególny jego polski przypadek – 

krzemień pasiasty), miejsce wykonania (Spółdzielnia ORNO, biżuteria peruwiańskich Indian) czy funkcje. 

W tym ostatnim przypadku warto podkreślić znaczenie tekstu Ewy Letkiewicz na temat polskiej biżuterii 

patriotycznej – terminologii i definicji, a także jej znaczeń i kontekstów właśnie. Z żalem muszę stwierdzić, 

że w tomie zabrakło następujących opracowań: Magdaleny Piwockiej, Uwagi na temat malowanych brosz na 

obrazach Hodegetrii Krakowskich 1400–1550; Danuty Szewczyk-Prokurat, Jarosławskie ostensorium. O klejno-

towych akcesoriach stroju na sprzętach liturgicznych w XVII i XVIII wieku w Polsce; Moniki Siwińskiej, Wyroby 

Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Orno z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku; Anny Wiszniewskiej, 

Centrala Jubilerska Jubiler. Choć to ze szkodą dla tomu, pragnę wyrazić nadzieję, że mimo wszystko za-

prezentowane tu analizy, nowe wnioski i ustalenia będą stanowić dla czytelników i badaczy materiał in-

teresujący i satysfakcjonujący.

Konferencja, której efektem jest siedemnasty tom serii Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, 

stanowiła swego rodzaju święto podwójne: nie tylko to biżuteryjne, nieodmiennie ważne dla stałego grona 

uczestników, ale też rocznicowe – było to dziesiąte spotkanie badaczy tej problematyki. Jako jubileuszowe 

było szczególnie ważne dla mnie jako pomysłodawczyni i inicjatorki cyklu, gospodyni troszczącej się nie tyl-

ko o program, potem o wydanie książki, ale też o wszystkich autorów i gości. Ważne było dla Toruńskiego 

Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, który jest nieodmiennie od początku, od 2000 roku, głów-

nym organizatorem sesji oraz wydawcą tomów posesyjnych.

Ów jubileusz – jakże skromny wobec dekad i stuleci klejnotów i biżuterii będących przedmiotem na-

szego zainteresowania… – skłaniał do podsumowań oraz do refleksji o przydatności tego, co wspólnie robimy. 

Refleksje tego rodzaju wyrażacie Państwo i podczas sesji i w naszych publikacjach, ograniczę się więc tutaj do 

wniosków natury rachunkowo-statystycznej. W owych dziesięciu edycjach uczestniczyło 91 autorów, czasem 

występujących w duetach czy zespołach, którzy przedstawili około 200 referatów (tylko niektóre z tekstów 

nie zostały przekazane do druku). W mojej ocenie to właśnie ludzie oraz nawiązane i nawiązywane podczas 
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spotkań kontakty stanowią największy sukces sesji biżuteryjnych oraz nasz wspólny kapitał; wszystko to 

w służbie nauki. Niewątpliwym walorem naszych działań jest stworzenie forum naukowej dyskusji, tym bar-

dziej cenne, że w dużej mierze aktywizujące muzealników, którym tego rodzaju płaszczyzn merytorycznego 

porozumienia brakuje. Statystyka pokazała, że połowa autorów to badacze z muzeów, daleko za nimi pozosta-

ją reprezentanci uczelni (19 osób) oraz innych instytucji (23 osoby), wśród których są m.in. urzędy konserwa-

torskie, instytuty badawcze, rzeczoznawcy jubilerscy, konserwatorzy. Oczywiście czasem trudno wprowadzić 

sztywną klasyfikację afiliacji, kiedy na przykład artysta jest aktywny na uczelni wyższej czy naukowiec 

– w muzeum.
Z wielkiego grona znakomitych Autorów nie sposób nie wspomnieć „biżuteryjnych filarów”, poczy-

nając od Renaty Sobczak-Jaskulskiej, która – jako jedyna – uczestniczyła we wszystkich dziesięciu sesjach 
biżuteryjnych (2001–2018), zawsze w interesujący sposób przedstawiając wybrane tematy. Nasze konfe-
rencje nie mogą obyć się bez doskonałych specjalistów w swoich biżuteryjnych dziedzinach, wytrwałych 
w metodycznej pracy – nie tylko budujących stan badań, ale też inspirujących do poszukiwań oraz kształ-
tujących w sposób istotny atmosferę spotkań. To krakowski duet Magdalena Piwocka i Dariusz Nowacki 
(czasem też w rolach indywidualnych), nieoceniony w odniesieniu do wszelakich problemów badaw-
czych związanych z klejnotami. To także Ewa Letkiewicz, ostatnio skupiająca uwagę na biżuterii czasów 
nowszych. Ta trójka autorów uczestniczyła w dziewięciu z dziesięciu sesji. Nieco później do biżuteryjnej 
wspólnoty dołączyły „filary warszawskie” z Zamku Królewskiego: Anna Saratowicz-Dudyńska i Danuta 
Szewczyk-Prokurat, obie o ogromnej wiedzy i zawsze błyskotliwe w swoich wystąpieniach. Dzięki Annie 
Sypek i Jerzemu Żmudzińskiemu zasadniczo zmienia się stan wiedzy o klejnotach z sukienek obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry. Nie sposób nie wspomnieć o erudycie Zygmuncie Dolczewskim, któ-
ry od początku sekundował moim próbom stworzenia forum dyskusji o rzemiośle artystycznym w Polsce 
i pierwszym sesjom, był aktywnym ich uczestnikiem, także w odniesieniu do pozostałych tematów cyklu 
Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, tj. zegarmistrzostwa i odlewnictwa. Niektóre referaty i artykuły 
przygotowywał wraz z żoną Barbarą Dolczewską. Dziś, kiedy Pana Zygmunta nie ma już z nami, Pani Barbara 
wciąż pracuje nad biżuteryjnymi tematami. „Rzemieślnicze szczęście” ma Muzeum Narodowe w Poznaniu 
– myślę tu o efektach badań zbiorów sztuki użytkowej, które w ostatnich dwóch dekadach przyniosły wie-
le nowych ustaleń między innymi za sprawą przywołanych tu uczestników toruńskich konferencji: Renaty 
Sobczak-Jaskulskiej i Zygmunta Dolczewskiego, a także Joanny Minksztym. Joanna Minksztym konsekwent-
nie opracowuje kolekcję biżuterii pozaeuropejskiej, na sesjach ze swadą opowiada o egzotycznych kontek-
stach kulturowych oraz o zagadnieniach większości z nas niemal nieznanych. „Biżuteryjne szczęście” ma 
Muzeum Okręgowe w Koninie – za sprawą Małgorzaty Szuman-Gorczycy, zasłużonej dla opracowania ko-
lekcji ozdób, a także dla stanu badań biżuterii XIX w. i początku XX stulecia. Osobowością naszych spotkań 
jest Jacek A. Rochacki, o którym nie myślę inaczej, jak Mistrz – mistrz sztuki jubilerskiej i złotniczej, mistrz 
warsztatu, któremu bliskie są zagadnienia troski o dzieła / zabytki złotniczej roboty. Od lat uzupełnia On 
naszą, historyków sztuki, teoretyczną wiedzę złotniczo-jubilerską o tajniki warsztatu i zagadnień praktycz-
nych, mających istotne znaczenie w pracy zabytkoznawcy.

Choć dziesiątka sesji biżuteryjnych stała się faktem, nie osiadamy na laurach – w czerwcu 2019 roku 
odbyło się spotkanie jedenaste, także „wiekowo” znaczące, bowiem cykl Rzemiosło artystyczne i wzornictwo 
w Polsce osiągnął pełnoletniość (sesja 18. całego cyklu). Kontekst tej sesji – przygotowanej z przyspiesze-
niem, bo po roku, a nie jak zwykle, po dwóch latach – był szczególny, bowiem towarzyszyła ona unikato-
wej w skali polskiego muzealnictwa ekspozycji pt. Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w dawnej Polsce 
w XVI-XVII w., przygotowanej przez Zamek Królewski w Warszawie w ramach Roku Wazowskiego 2019. 
Praca nad wydaniem tomu materiałów posesyjnych trwa. A co do pełnoletniości cyklu – pytanie zasadni-
cze brzmi: dojrzał czy zestarzał się? Sądząc po badawczym zapale i zainteresowaniu uczestników tę drugą 
odpowiedź należy odrzucić. I pracować, pracować, pracować…

	 Katarzyna	Kluczwajd
 Członkini Zarządu Toruńskiego Oddziału
 Stowarzyszenia Historyków Sztuki
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C e z a r y  Ł u t o w i c z

45 LAT POLSKIEGO KRZEMIENIA PASIASTEGO 

W BIŻUTERII

Zaprezentowane tu osobiste refleksje zainspirował ob-
chodzony przeze mnie artystyczny jubileusz związany z krze-
mieniem pasiastym, który do biżuterii – jako pierwszy 
– wprowadziłem w roku 1972. Rok wcześniej przyjechałem ze 
Słupska do Sandomierza. Tu, w sandomierskim Muzeum zwró-
ciłem uwagę na siekierki z okresu neolitu, wykonane z pięk-
nego krzemienia. Zachwycony jego urodą zacząłem go szukać 
w okolicy – tak trafiłem do kamieniołomu wapienia Śródborze 
(22 km od Sandomierza). Krzemień pasiasty występuje w ska-
le wapiennej, jak rodzynki w cieście. Miejscowa ludność po-
zyskując wapień do celów budowlanych trafiający się w skale 
krzemień pasiasty traktowała jako w budownictwie nieprzydat-
ny i wywoziła go na polne drogi – jako odrzut… Taką funkcję 
pełnił od końca neolitu.

W latach siedemdziesiątych XX w. obróbka tego twar-
dego minerału stanowiła dużą trudność. W Polsce technika 
narzędzi diamentowych była prawie nieznana – mnie niedo-
stępna… Szlifowanie krzemienia opanowanymi przeze mnie 
metodami nie dawało oczekiwanego efektu końcowego, jed-
nak mimo wszystko wykonywałem z niego biżuterię, początko-
wo dla najbliższego kręgu – rodziny, znajomych. Na początku 
lat osiemdziesiątych poznałem profesora geologii Zdzisława 
Migaszewskiego z Kielc. To on przekazał mi pogłębioną wie-
dzę o krzemieniu pasiastym. Pokazywał najpiękniejsze okazy, 
zafrapował jeszcze bardziej specyfiką krzemienia, wreszcie przy-
kazał kreować biżuterię z wykorzystaniem naszego kamienia. 
Krzemień pasiasty spełnia bowiem 3 warunki kamienia jubi-
lerskiego, którymi są: rzadkość występowania, dekoracyjność 
i twardość. Od Profesora wiem, że ten minerał występuje w je-
dynym miejscu na świecie – w ziemi sandomierskiej. Otrzymana 
wiedza uzbroiła mnie w przekonanie o słuszności działania.

Wykonywałem i wystawiałem moje prace na wielu wy-
stawach zespołowych oraz indywidualnych. W latach osiem-
dziesiątych biżuterię z pasiakiem zaczęli tworzyć Ryszarda 
i Tomasz Krzesimowscy z Sandomierza. W roku 1984 moje pra-
ce i działania na rzecz popularyzacji unikatowego w skali świa-
towej krzemienia dostrzegł ówczesny dyrektor Muzeum Sztuki 
Złotniczej w Kazimierzu nad Wisłą Jerzy Żurawski. Złożył mi 

propozycję całorocznej wystawy w Muzeum (1985) ze wzglę-
du na nowatorstwo – wprowadzanie nowego kamienia do 
biżuterii. W przedsięwzięciu tym wsparli mnie swym autory-
tetem Michał Gradowski, Joachim Sokólski, Stanisław Szwarc-
Bronikowski i inni… Obecność naszego kamienia – krzemienia 
pasiastego w specjalistycznym muzeum uwiarygodniła ten ka-
mień i moje z nim zmagania. Ekspozycja precjozów z pasiaka 
wzbudziła zainteresowanie prasy, telewizji, muzeów i galerii 
– otworzyła się droga dla szerszej promocji. Przez te wszyst-
kie lata, aż po wspomniany jubileusz i jeszcze dłużej, aktyw-
nie tworzę i wystawiam (na trzech kontynentach) – wszędzie 
kamień podoba się odbiorcom.

Z czasem udało się przekonać Zofię Czub, ówczesną dy-
rektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, abyśmy wspólnie, 
w oparciu o prowadzoną przeze mnie pracownię, prowadzili 
warsztaty złotnicze adresowane do projektantów biżuterii oraz 
studentów Katedry Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. W latach 2000–2015 prowadziliśmy warsz-
taty pod wspólnym tytułem Krzemień pasiasty – kamień opty-
mizmu. Tradycją stało się, iż każdy z uczestników tych spotkań 
pozostawia przynajmniej po jednej pracy na rzecz pierwszej 
w świecie kolekcji biżuterii z krzemieniem pasiastym, tworzo-
nej w sandomierskim Muzeum. Do roku 2015 w warsztatach 
uczestniczyło około 100 osób, a wspólnie budowana kolek-
cja liczy obecnie prawie 300 prac. Ten wyjątkowy zbiór sta-
nowi jeszcze jeden turystyczny walor Sandomierza. Ze strony 
Muzeum współpracuje ze mną historyczka sztuki Ewa Bożena 
Wódz, oddana warsztatom, krzemieniowi i tworzącej się ko-
lekcji. W roku 2005 zaprojektowałem i wykonałem łańcuch 
ceremonialny burmistrza miasta Sandomierza. Srebrny, ozdob-
ny łańcuch zawierał okrągłe płytki krzemienne w oprawie 
srebrnej, rozdzielone krzemiennymi prostokątami w układzie 
promienistym. Okrągłych kamieni użyłem jako nośników dla 
zobrazowania najważniejszych wydarzeń z tysiącletniej histo-
rii miasta. Cztery segmenty wolne, na kolejne znaczące fakty 
z dziejów Sandomierza. Jako zwornik łańcucha użyłem odlew 
z oryginału tłoka pieczętnego z 1343 roku (zbiory Muzeum 
XX Czartoryskich w Krakowie).
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Po informacji Polskiej Agencji Prasowej (2006), że wy-
konaną przeze mnie biżuterię z krzemieniem pasiastym nosi 
Victoria Beckham i Robbie Williams – 9 międzynarodowych 
ekip telewizyjnych zderza się głowami przed moją pracow-
nią – świat oszalał… Jesienią 2006 roku ze swoją kolekcją 
ozdób z krzemieniem pasiastym wchodzi na rynek – w stu 
salonach w całej Polsce – (od dawna przeze mnie namawia-
ny) Wojciech Kruk. Artystyczna inicjatywa odnosi komercyjny 
sukces – sprzedaje się wszystko. Nigdy nie przypuszczałem, że 
dożyję takiej chwili… W roku 2007 odbyła się sesja naukowa 
pt. 35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii, przygotowana przez 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i moją pracownię (Gold 
& Silver Gallery). Wygłoszone na niej referaty wydano dru-
kiem1. Podczas tej konferencji ogłoszono Sandomierz „świato-
wą stolicą krzemienia pasiastego”.

Sandomierska kolekcja muzealna oraz promocja krze-
mienia pasiastego w środowisku projektantów, a także na 
rynku biżuterii w Polsce i na świecie, to nie jedyna korzyść 
z mojej i innych twórców aktywności. Dwa razy w naszych 
warsztatowych działaniach uczestniczył Mariusz Pajączkowski 
z Warszawy, zachwycił się krzemieniem, jak i Sandomierzem. 
W roku 2010 postanowił uruchomić swoją galerię na starówce 
w Sandomierzu. Był to rok wielkiej powodzi, która dolną cześć 
miasta dotkliwie doświadczyła. Mariusz pokazał swój związek 
z miastem uczestnicząc w zabezpieczaniu Huty Szkła, akcja 
była wielodniowa, wydarzenia dramatyczne. Galeria Otwarta 
Mariusza Pajączkowskiego to instytucja aktywna w promo-
waniu polskiej biżuterii, a biżuterii z krzemieniem pasiastym 
w szczególności. Praktycznie Jego działaniom mógłbym poświę-
cić osobny tekst. Na przełomie lat 2010 i 2011 obaj wymyśli-
liśmy Festiwal, który nazwaliśmy Krzemień Pasiasty – Kamień 
Optymizmu. Jego pierwsza edycja odbyła się w dniach 2 wrze-
śnia – 29 października 2011 roku. Program Festiwalu opraco-
wał Mariusz Pajączkowski, nie sposób opisać kilkudziesięciu 
wydarzeń, adresowanych do różnych grup odbiorców, także 
turystów. Miasto żyło krzemieniem pasiastym i inspiracjami 
płynącymi z tego kamienia. Odbyły się pokazy biżuterii, mody, 
fotografii, odwiedzano kamieniołomy, oglądano filmy na ten 
temat, zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne, były ogólno-
polskie wystawy konkursowe oraz przeróżne aktywności w ra-
mach osad pradziejowych, łącznie z ofertą kuchni pradziejowej, 
kiermasze wyrobów z krzemieniem pasiastym. Festiwal zjed-
noczył wszystkich wokół krzemienia pasiastego i idei jego po-
pularyzacji. Pełen sukces2. Rok 2011 to czas prezydencji Polskiej 
w Unii Europejskiej – krzemienne wisiorki i spinki do mankie-
tów zostały oficjalnymi prezentami ofiarowanymi dyplomatom. 
W ten sposób w kategoriach polskiej narodowej i państwowej 
reprezentacyjności krzemień pasiasty zaczął stopniowo rywali-
zować z bursztynem. Warto zauważyć, że krzemień jest wyłącz-

 1 35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii, Sandomierz 2007.
 2 Zob. Sandomierz – królewskie miasto, I Festiwal Krzemień 
pasiasty – kamień optymizmu, Internet, http://www.sandomierz.pl/
dla-turysty/atrakcje-i-ciekawostki/krzemien-pasiasty-kamien-optymizmu/
i-festiwal-krzemien-pasiasty-kamien-optymizmu, odczyt 13 V 2019.

nie polski, w przeciwieństwie do bursztynu, choć ten wciąż jest 
postrzegany jako charakterystyczny dla ozdób polskiej roboty.

Podczas kolejnego Festiwalu Krzemień pasiasty – ka-
mień optymizmu w 2013 roku, kiedy miało miejsce równie 
wiele wydarzeń3, Sandomierz otrzymał największy na świecie 
pierścień z krzemieniem pasiastym – waga kamienia opraw-
nego w pierścieniu wynosi 17 kg Znów organizacja Festiwalu 
w głowie i na głowie Mariusza Pajączkowskiego, radosna, mą-
dra impreza wypełnia miasto.

 2014 – wystawiam kolekcję swojej biżuterii z pasia-
kiem w foyer sali balowej Polskiego Balu Dyplomacji w Brukseli. 
Wydarzenie to stanowiło okazję do ofiarowania przygotowa-
nego na tę okoliczność specjalnego kompletu biżuterii kró-
lowej Belgii księżnej Matyldzie4. Królowa skwitował pasiasty 
podarunek miłym listem.

Zadowoleni z sukcesów, wchodzimy w rok 2015. 
Do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na wakujące stanowi-
sko dyrektora trafił dr Dominik Abłamowicz, wcześniej dyrektor 
wielu muzeów w aglomeracji śląskiej. Nie będę pisał o konkursie, 
po prostu nie wypada – pan ten musiał salwować się ucieczką aż 
do Sandomierza5, tu przeniósł swoje wcześniejsze doświadcze-
nia. Przez 3 lata skrzywdził wielu ludzi, a i nas skutecznie znie-
chęcił do pracy z krzemieniem w szerszej skali. Po trzech latach 
opuścił Sandomierz z tych samych przyczyn, co wcześniej ziemię 
śląską. Szczęściem krzemień pasiasty to kamień optymizmu…

W tej osobistej refleksji nie może zabraknąć postaci 
Andrzeja Wilka – jego wielką zasługą jest fakt, iż twórców bi-
żuterii z naszego kamienia uwolnił od technologicznych pro-
blemów. Pełen pomysłów, wnoszący wiele rozwiązań – dzięki 
Niemu poczyniliśmy kolejny duży krok w naszych kamiennych 
zmaganiach. Trzeba zaznaczyć, że Andrzej Wilk zaproponował, 
z dobrym skutkiem, biżuterię z tytanu łączonego z krzemieniem. 
Zachwycają jego ozdoby, gdzie krzemień pasiasty z czarnym dę-
bem też tworzą kompozycyjną symbiozę. Przed Andrzejem 
Wilkiem trud szlifowania tego trudnego w obróbce minerału 
pokonywał nieżyjący już Jan Chałupczak. Miał inne możliwości, 
ale osiągał wspaniałe efekty. Dziś rewelacyjnie szlifują krzemień 
i wykonują zeń ozdoby Ewa i Dariusz Siemońscy ze Świętej 
Katarzyny pod Kielcami. Obecnie wszystkie polskie szlifiernie 
w swoich programach produkcyjnych mają krzemień pasiasty.

W roku 2015 zostałem zaproszony do udziału w Świa-
towej Wystawie EXPO w Mediolanie. Piękny polski pawilon 
odwiedzało dziennie 20 tysięcy turystów. Zainteresowanie krze-
mieniem i biżuterią było bardzo duże, wręcz ogromne, prze-
kroczyło najśmielsze oczekiwania.

 3 Zob. Sandomierz – królewskie miasto, II Festiwal krzemienia pa-
siastego, http://www.sandomierz.pl/dla-turysty/atrakcje-i-ciekawostki/
krzemien-pasiasty-kamien-optymizmu/ii-festiwal-krzemienia-pasiaste-
go, odczyt 13 V 2019.
 4 Interia-Fakty, Jubiler z Sandomierza zrobił biżuterię dla królowej, 
Internet, https://fakty.interia.pl/polska/news-jubiler-z-sandomierza-
zrobil-bizuterie-dla-krolowej,nId,1099095, odczyt 13 V 2019.
 5 M.in. Kinga Kędziora, Mobbing w sandomierskim Muzeum?, 
tsa.24.com, Internet, http://tsa24.com/mobbing-w-sandomierskim-
-muzeum/, odczyt 13 V 2019.
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W roku 2017 przyjmuję zaproszenie na kolejną Światową 
Wystawę EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan). Ekspozycja była 
nieustannie oblężona, nieustannie zadawano mi pytania, od-
bywało się przymierzanie, a byłem sam, bez zmiennika. Wiele 
osób wyrażało chęć kupna, jednak sprzedaż nie była możliwa, 
bowiem musiałem przywieźć do Polski wszystko, co podlega-
ło celnej odprawie. To kolejny sukces.

W 2018 roku biorę czynny udział w konferencji nauko-
wej w Warszawie pt. 100 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej (26 kwietnia), gdzie poruszam temat ochrony prawnej 
naszego kamienia, tj. pilną konieczność zastrzeżenia wyłączno-
ści dla biżuterii polskiej. Problem polega na tym, że kamień ten 
jest wysyłany przez firmy do obróbki w Chinach. Chińczycy 
zwracają w wyrobie wagowo 30% krzemienia pasiastego i to 
nie najlepszej jakości. Istnieje prawdopodobieństwo, że najlep-
sze okazy zostawiają sobie, aby wykonywać biżuterię na rynek 
własny. Wywiązała się dyskusja, z udziałem obecnych na sali 
wybitnych znawców prawa patentowego w wymiarze europej-
skim. Rzecznicy patentowi znaleźli możliwość ochrony naszego 
dobra – dla wyłącznie polskich ozdób z krzemieniem pasiastym.

Mam 75 lat…, z czego 46 poświęciłem naszemu kamie-
niowi. Piszę „naszemu”, bo tym sposobem mamy swój polski, 
jedyny taki w świecie „klejnot”…

O Autorze i  Jego dorobku m.in.:

Cezary Łutowicz – galeria autorska, Internet, http://
www.krzemien-sandomierz.pl/index.php/pl/; także https://
www.facebook.com/cezary.krzemien/media_set?set=a. 
1769390513104680&type=3

Portal Biżuteria artystyczna w Polsce, Internet, http://
www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl/index.php?option=com_
k2&view=item&id=214:cezary-%C5%82utowicz&Itemid=140

Katarzyna Kluczwajd, Krzemień pasiasty – rzadszy niż 
diament i Sandomierskie W arsztaty Złotnicze, Rocznik Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, 4, 2012, s. 235–248

Artykuły Cezarego Łutowicza 
w serii Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce:

Krzemień pasiasty – w zarysie, w: Treści, teksty, przesła-
nia. Biżuteria w Polsce, red. Katarzyna Kluczwajd, (Rzemiosło 
artystyczne i wzornictwo w Polsce, t. 6), Toruń 2006, s. 139–142

Sandomierskie Warsztaty Złotnicze „Krzemień pasiasty – 
kamień optymizmu”, w: O biżuterii w Polsce, red. Katarzyna 
Kluczwajd, (Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, t. 11), 
Toruń 2012, s. 71–74

Prace magisterskie 
poświęcone krzemieniowi pasiastemu:

Elżbieta Dziadosz, Walory użytkowe i zdobnicze krze-
mieni pasiastych z wapieni górnojurajskich okolic Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Akademia Pedagogiczna w Krakowie (ob. 
Uniwersytet Pedagogiczny), Wydział Geograficzno-Biologiczny, 
Instytut Geografii, pod kier. dr hab. inż. Radosława Tarkow-
skiego, 2007

Magdalena Głąb, Biżuteria z krzemienia pasiaste-
go Cezarego Łutowicza i innych artystów polskich, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra 
Kultury Artystycznej, pod kier. dr hab. Agnieszki Bender, 
prof. KUL, 2009

Marta Andrzejczak, Cezary Łutowicz – pierwszy twór-
ca rzeźby i biżuterii z krzemienia pasiastego, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział 
Nauk Historycznych i Społecznych, pod kier. prof. Andrzeja 
Olszewskiego, 2013

S u m m a r y

FORTY FIVE YEARS OF POLISH STRIPED FLINT 
IN JEWELLERY

Striped flint, a stone occurring only in one place in 

the world / Poland – Land of Sandomierz. Until the end of 

Neolithic times it was used to make tools – most of them 

were ceremonial objects. The invention of metals /bronze, 

iron/ stone loses its meaning. Until the present times, it was 

not useful stone, it was used for hardening field roads.

Implementation of striped flint to the world of jewellery 

1972 (Cezary Łutowicz).

1985 The first big exhibition (Cezary Łutowicz) in the 

Goldsmith Museum in Kazimierz Dolny. Due to the offered 

new Polish stone in jewellery, the exhibition is open all year.

2000–2015 Goldsmiths’ workshops (Regional Museum, 

and Gold & Silver Gallery – Cezary Łutowicz). The result of the 

workshops is the world’s first jewellery collection art objects in 

the collections of the Regional Museum – Sandomierz (2004).

2005 Ceremonial chain of the mayor of Sandomierz 

(silver, striped flint), author Cezary Łutowicz.

2007 Scientific session 35 years of striped flint in jewellery, 
Regional Museum in Sandomierz. Materials printed. During the 

session, the city of Sandomierz took the name World capital 
of striped flint.

2010 Mariusz Pajączkowski opens his gallery in 

Sandomierz (Open Gallery). It is a place of special initiatives 

for the promotion of striped flint.

2011 The first striped flint festival. Mariusz Pajączkowski 

– a project of the whole and the organisation.

2011 The year of the Polish Presidency in the European 

Union – all diplomats receive striped flint cufflinks and ladies 

receive striped flint pendants.
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2013 The year of the second striped flint festival under 

the aegis of Mariusz Pajączkowski. The city of Sandomierz 

receives a large ring in which the bound stone (striped. Flint) 

has a weight of 17,5 kg.

2013 Brussels exposition of jewellery with striped flint 

at the Polish Diplomacy Ball – handing the queen of Belgium 

Princess Matilda a set of jewellery / necklace, earrings – gold, 

diamonds, striped flint (author Cezary Łutowicz).

2015 Author’s exhibition (Cezary Łutowicz) at the World 

Exhibition EXPO 2015 Milan.

2017 Author’s exhibition (Cezary Łutowicz) at the World 

Exhibition EXPO 2017 Astana (Kazakhstan).

2018 Active participation (Cezary Łutowicz) scientific 

conference 100 years of the Patent Office of the Republic of 

Poland, paper on the patent protection of striped flint only 

for Polish jewellery.

Translated by Agata Kwiecień
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Cezary Łutowicz
45 lat polskiego krzemienia pasiastego w biżuterii

Il. 1. Poszukiwanie krzemienia pasiastego – Cezary Łutowicz, kamieniołom Śródborze, 1972 r.
 Fot. z archiwum autora.

Il. 2. Naszyjnik, łupany krzemień pasiasty, srebro, rafia. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.
 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 3. Naszyjnik, krzemień pasiasty, len, srebro. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.
 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 4. Naszyjnik, srebro, krzemień pasiasty, żywica, złoto. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz, (w zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu).

 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 5. Obroża i bransoleta, srebro, krzemień pasiasty, skóra. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.
 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 6. Cztery pierścionki, krzemień pasiasty, srebro. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.
 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 7. Bransoleta, srebro, krzemień pasiasty. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.
 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 8. Pierścionek, krzemień pasiasty, srebro. Projekt i wykonanie Cezary 
Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 9. Trzy pierścionki, krzemień pasiasty, bursztyn, złoto, srebro (Muzeum Okręgowe w Sandomierzu). Projekt 
i wykonanie Cezary Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 10. Naszyjnik, srebro, krzemień pasiasty, akryl (Muzeum Okręgowe w Sandomierzu). Projekt i wykonanie 

Cezary Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 11. Naszyjnik, srebro, krzemień pasiasty, akryl. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 12. Logo „Sandomierz światową stolicą krzemienia pasiastego”, projekt 

Cezary Łutowicz. Logo stosowane od 2007 roku.

 Fot. z archiwum autora.
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Il. 13. Warsztaty zorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz złotnicza pracownia Cezarego Łutowicza.

 Fot. z archiwum autora.

Il. 14. Łańcuch ceremonialny burmistrza Sandomierza. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.
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Il. 15. Komplet biżuterii (naszyjnik, kolczyki) – dla królowej Belgów księżnej Matyldy, 2014 r. Projekt i wykonanie Cezary Łutowicz.

 Fot. Cezary Łutowicz.

Il. 16. Tłum przed wejściem na światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie.

 Fot. z archiwum autora.
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Il. 17. Ekspozycja autorska biżuterii Cezarego Łutowicza na EXPO 2015 w Mediolanie.

 Fot. z archiwum autora.

Il. 18. Ekspozycja biżuterii i form naturalnych krzemienia pasiastego na wystawie światowej EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan).

 Fot. z archiwum autora.
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