
UCHWAŁA NR XLVII/446/2022 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii 

Na podstawie art. 7 pkt 1 ppkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2021.1372 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustanawia się na terenie Gminy Sandomierz rok 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego 

w biżuterii. Obchody tego jubileuszowego roku zakończą się 31 stycznia 2023 roku. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

W 1972 r. Cezary Łutowicz po raz pierwszy wprowadził krzemień pasiasty do polskiej i światowej biżuterii. 

W bieżącym roku przypada 50-lecie jego działalności, związanej z obróbką i promocją tego ważnego dla 

miasta i regionu kamienia. Co za tym idzie miasto i jego mieszkańcy, a w szczególności instytucje kultury, 

galerie, organizacje i stowarzyszenia promujące krzemień pasiasty poprzez swoją działalność wezmą 

aktywny udział w obchodach, których motywem wiodącym będzie optymizm  - cecha, którą nadał 

krzemieniowi jego sandomierski promotor. Nie bez znaczenia w historii miasta jest rok 2007, kiedy to 

Sandomierz stał się Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego. Stało się to dzięki staraniom samego mistrza 

złotnictwa, grupy interesariuszy tego pomysłu zebranych wokół jego osoby oraz dzięki ówczesnym 

władzom samorządowym.  

Wartość krzemienia pasiastego w ostatnim czasie została szeroko doceniona przez polską dyplomację, ze 

względu na jego unikalne w skali świata występowanie na terenach ziemi świętokrzyskiej. Od początku jego 

zastosowania przez Cezarego Łutowicza podkreślana jest jego wartość, jako kamienia, który występuje w 

przyrodzie rzadziej niż diament. Krzemień pasiasty jest produktem marki miasta Sandomierza i dla wielu 

turystów jest pierwszym skojarzeniem, jakie pojawia się na myśl o mieście.  

W związku z tymi ważnymi przesłankami, Rok 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii będzie 

wspaniałym uhonorowaniem okrągłej rocznicy jego pierwszego wykorzystania dla estetycznych celów. 

Wydarzenia zaplanowane na ten czas przybliżą tę ważną wizerunkowo rocznicę mieszkańcom oraz 

turystom, którzy odwiedzą nasze miasto w czasie trwania obchodów.  
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