
Szlifowanie kamieni
jubilerskich nie tylko
zwiększa ich wartość,
ale wydobywa ukryte piękno,
nadaje niematerialnych
właściwości.

Obróbkę kamieni szlachetnych
opanowali już starożytni rzemieślni-
cy w Indiach, Egipcie i Chinach.
Jednak pierwszy szlif fasetkowy
(gdy kamień zostaje pokryty syme-
trycznymi płaszczyznami) prawdo-
podobnie zawdzięczamy wenecja-
nom z przełomu VIII – IX wieku.

Amsterdam, Antwerpia, Johan-
nesburg, okolice Tel Awiwu – to
znane na całym świecie centra szli-
fowania diamentów.

Polska nigdy nie miała takich tra-
dycji, ale w dawnych wiekach na
Dolnym Śląsku, w Krakowie, Gdań-
sku i Lwowie działało wiele znanych
pracowni specjalizujących się w ob-
róbce nieco mniej wartościowych
minerałów.

Dziś w kraju działa kilka szlifierni,
ale większość z nich to jedno-
osobowe, czasem chałupnicze
warsztaty.

Jedną z dwóch, które w pełni za-
sługują na tę nazwę, jest wrocław-
ska spółka Moniki i Adriana Jakub-
czaków.

Onyks (onyx), czarny lub szary
minerał z grupy kwarcu, nazywany
jest „kamieniem wewnętrznej siły”.
Podobno wzmacnia energię, wy-
trzymałość i odporność. Pomaga
w koncentracji i skupieniu uwagi na
najdrobniejszych detalach. Nic
dziwnego, że właśnie ten kamień
znalazł się w nazwie wrocławskiej
szlifierni.

Oficjalnie Onyx ma krótki dwuna-
stoletni rodowód, ale faktycznie
szlifiernia jest znacznie starsza.

– W 2003 r. pracowałem jako szli-
fierz w zakładzie Magdaleny Korpal-
skiej i Piotra Błońskiego, którzy byli
także dystrybutorami kryształów
Swarovskiego i postanowili skon-
centrować się na produkcji kryszta-
łowej biżuterii – wspomina Adrian
Jakubczak.

– Właściciele zatrudniali kilkana-
ście osób, ale mąż był ich jedynym
uczniem. Pewnie dlatego dostali-
śmy propozycję kupna maszyn, su-
rowców, przejęcia szlifierni – dodaje
Monika Jakubczak. – Nie mieliśmy
pieniędzy i na dodatek mieliśmy
małe dziecko. Jednak postanowili-
śmy zaryzykować. Wzięliśmy kre-

dyt, pożyczyliśmy pieniądze od ro-
dziny, przyjaciół. To był skok na głę-
boką wodę, ale się opłaciło.

Dziś Onyx przerabia tony minera-
łów.

– W 2008 r. cała nasza niewielka
branża przeżyła kryzys, kiedy
w Polsce pojawiły się ogromne ilo-
ści tanich, szlifowanych kamieni
z Chin – wyjaśnia pani Monika.
– Kilka małych szlifierni zaprzestało
działalności, ale dla nas paradok-
salnie zalew chińszczyzny okazał
się korzystny. Wielu prywatnych
importerów, niezadowolonych z ja-
kości sprowadzonych kamieni,
chciało poprawić ich kształt. Otrzy-
maliśmy więc dużo zleceń, z któ-
rych wywiązaliśmy się dobrze
i teraz jesteśmy firmą liczącą się na
krajowym rynku. 

Onyx oferuje kamienie o prostym
szlifie kaboszonowym i fasetko-
wym, kamee (kamień jubilerski
ozdobiony wypukłociętym relie-
fem). Szlifuje skamieliny, ceramikę,
szkło, muszle, a nawet lawę wulka-
niczną.

Firma nie zajmuje się diamentami,
ale poza tym można w niej kupić
niemal wszystkie ozdobne minerały:
agaty, ametysty, cytryny, granaty,
różne odmiany kwarców, onyksy, to-
pazy, lapis-lazuli, a nawet szmarag-
dy, szafiry, opale i rubiny. W ogrom-
nej większości są to jednak niewiel-
kie okazy, sprzedawane w setkach,
a często w tysiącach sztuk. 

– Dla naszych odbiorców tak ka-
librujemy kamienie, żeby nie trzeba
było z nimi nic więcej robić: obniżać
czy polerować – zapewnia właści-
cielka.

Szlifiernia współpracuje z najbar-
dziej znanymi polskimi firmami jubi-
lerskimi: Krukiem i Apartem, które
stawiają bardzo wysokie wymaga-
nia. Ale jubilerzy to nie jedyni klien-
ci spółki.

– Dla Włochów szlifowaliśmy ka-
mienie, które stanowiły zdobienie
klamek. Jedną z partii zakupił zna-
ny rosyjski oligarcha – mówi pani
Monika. – Przygotowywaliśmy też
kamienie dla znanej modowej mar-
ki, która ozdabiała nimi damskie to-
rebki. Często zgłaszają się do nas
plastycy, projektanci, rzemieślnicy
z indywidualnym projektem. 

Szafiry z Indii, 
opale z Etiopii

Wszystkie projekty i usługi Onyx
świadczy tylko z własnego surow-
ca.

Właściciele jeżdżą po świecie
w poszukiwaniu jak najlepszych,
najciekawszych i atrakcyjnych ce-
nowo minerałów. Ta sieć kontaktów
obok wysokiej klasy prac szlifier-
skich jest drugim równie ważnym
atutem firmy.

Podróże Jakubczaków nie są tak
ekscytujące jak wyprawa Sindbada
Żeglarza w Góry Diamentowe, ale
równie egzotyczne i odległe: Indie,
Chiny, Etiopia, Brazylia.

– Na targach jubilerskich można
kupić niemal wszystko, ale w wyso-
kiej cenie – twierdzi Jakubczak.
– My odwiedzamy niewielkie hur-
townie leżące na uboczu, które po-
zyskują minerały bezpośrednio
z kopalń. O istnieniu niektórych
z nich trudno nawet dowiedzieć się
z internetu. Gdy po raz pierwszy
w Indiach byłam w takiej hurtowni,
to patrzyłam ze zdziwieniem, bo wi-
działam tylko wielkie zwały zwy-
kłych, szarych kamieni. Często trze-
ba przerzucić kilka ton, żeby wybrać
te, które mogą skrywać w sobie
prawdziwe skarby. Przeważnie jest
tak, że to, co znajduje się pod sko-
rupą, można zobaczyć dopiero wte-
dy, gdy kamień zostanie pocięty na
miejscu albo dopiero w kraju. Oczy-
wiście, jak ma się wiedzę, można je
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Larimar – ten wyjątkowy kamień wydobywa się tylko 
na Dominikanie 

Nie bójmy się kryzysu
Na zimnej Północy nasze firmy

spotykają się z coraz gorętszym
przyjęciem. Do Szwecji, Danii, Nor-
wegii, Finlandii i Islandii w ciągu pierw-
szych siedmiu miesięcy tego roku wy-
słaliśmy artykuły o wartości 6,5 mld
euro – 6,4 proc. całej polskiej sprze-
daży zagranicznej. Największe obroty
mamy ze Szwecją, która jest ósmym
spośród naszych największych ryn-
ków eksportowych. W pierwszej dwu-
dziestce znajdują się również Norwe-
gia i Dania.

Puls Biznesu
Polska branża hotelarska zanotu-

je w 2015 roku rekordowe zyski.
Według danych GUS, tylko od stycz-
nia do sierpnia z jej usług skorzystało
18,5 mln klientów, o 1,4 mln więcej niż
w roku ubiegłym. To przede wszyst-
kim dzięki polskim turystom, których
do zagranicznych wyjazdów zniechę-
ciły zamieszki w Afryce i na Bliskim
Wschodzie, a do wczasów w kraju za-
chęciła piękna pogoda. Oba te czyn-
niki przyciągnęły również cudzoziem-
ców. Ich liczba była o 160 tys. większa
niż przed rokiem. Na znakomite wyni-
ki hotelarzy ogromny wpływ ma tury-
styka biznesowa. Nasz kraj wyrósł na
najważniejszy rynek targowy w Euro-
pie Środkowej. Wystawcy masowo re-
zygnują np. z targów w Brnie na rzecz
imprez w Poznaniu. O wpływie tej tury-
styki na zyski hotelarzy świadczy ma-
pa regionów cieszących się najwięk-
szym powodzeniem wśród gości. Na
pierwszym miejscu znalazło się Ma-
zowsze, gdzie w I połowie roku nocle-
gi zarezerwowało niemal 2 mln osób.

Forsal.pl
Coraz lepiej postrzegamy rodzin-

ne firmy. W badaniu przeprowadzo-
nym przez Fundację Firmy Rodzinne
(FFR) właścicieli tych przedsiębiorstw
określiliśmy jako przedsiębiorczych,
pracowitych, zaradnych i odważnych.
Ponad jedna trzecia ankietowanych
twierdziła, że za ich produkty jest go-
towa zapłacić więcej nawet o 15 proc.
Autorzy raportu podkreślają jednak,
że rodzinne biznesy nie wykorzystują
swojego potencjału. Według Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
tylko jedna czwarta małych i średnich
przedsiębiorstw przyznaje się do swo-
jego charakteru. Tymczasem aż
70 proc. ankietowanych chętnie wi-
działoby na opakowaniu artykułu in-
formację o jego pochodzeniu z ro-
dzinnej firmy. – Polacy przez ćwierć
wieku kapitalizmu zrozumieli, że to nie
politycy tworzą miejsca pracy i podsta-
wy egzystencji społeczeństwa, ale że
robią to ludzie, którzy odważyli się
wziąć na siebie ryzyko prowadzenia
biznesu – mówi Dariusz Bednarski,
przedstawiciel organizacji doradczej
Grant Thornton.

Biztok.pl
Wybrała i oprac. E.W.

Podróże z tysiąca i jednej nocy
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przepłukać, ostukać, dokładnie
obejrzeć i to wszystko, gdyż właści-
ciel nie zawsze zgadza się, żeby tę
bezkształtną bryłę naciąć w kilku
miejscach. Często jest to więc ku-
powanie kota w worku. Ale mamy
już tak dobre kontakty z hurtownia-
mi (zwłaszcza w Indiach), że przy
doświadczeniu mojego męża zaku-
py niemal zawsze kończą się sukce-
sem. Jest świetnie, gdy z takiej ska-
ły uzyskamy 15 proc. gotowego su-
rowca, ale zdarza się, że to zaledwie
5 proc.

Właściciele zazwyczaj kupują kil-
kadziesiąt kilogramów nieobrobio-
nych minerałów. Jeden egzotyczny
kurs to wydatek kilkudziesięciu ty-
sięcy dolarów.

W Indiach większość kamieni ob-
rabiana jest na miejscu w niewielkiej
(zaprzyjaźnionej z Jakubczakami)
szlifierni, która może się pochwalić
wielopokoleniową tradycją, a cena
usług jest znacznie niższa niż w Pol-
sce.

– W indyjskiej szlifierni zlecamy
nie tylko obróbkę tańszych minera-
łów, ale także szafirów, rubinów,
szmaragdów – dodaje właścicielka.
– Mimo wysokich umiejętności tam-
tejszych rzemieślników musimy jed-
nak być na miejscu, żeby wszyst-
kiego dopilnować. Stąd nasze bar-
dzo częste wyjazdy w tamte strony.

Najtańszymi kamieniami ofero-
wanymi w Onyksie są agaty i jaspi-
sy. Przy dużych zamówieniach ce-
na grama tych minerałów wynosi
zaledwie 4 złote (netto).

Dużo rzadziej spotykany kwarc
rutylowy kosztuje 30 zł za gram.
Etiopskie opale – od 100 do 500 zł
za gram. Szmaragdy, szafiry i rubi-
ny są znacznie droższe.

– Przerabiane przez naszą szli-
fiernię szmaragdy, rubiny, szafiry,
opale czy tanzanity to nie są eg-
zemplarze kolekcjonerskie ani in-
westycyjne – wyjaśnia pani Monika.
– Ale ostatnio kupiliśmy, oszlifowali-
śmy i od razu sprzedaliśmy piękny
kilkukaratowy szmaragd, który
z pewnością nadawał się na lokatę

kapitału. Po raz pierwszy, odkąd
prowadzimy firmę, na próbę, po
okazyjnej cenie, kupiliśmy ostatnio
niewielką partię diamentów, które
niemal natychmiast sprzedaliśmy.

Żeby kupić coś wyjątkowego, nie
zawsze trzeba wyjeżdżać do egzo-
tycznych krajów.

– W Polsce kupujemy krzemień
pasiasty (na początku lat siedem-
dziesiątych odkryli go dla jubiler-
stwa sandomierski złotnik Cezary
Łutowicz i kielecki geolog prof.
Zdzisław Migaszewski – przyp. au-
tora), który od lat robi wielką karierę
nie tylko wśród tak renomowanych
polskich jubilerów jak Kruk, ale i za
granicą – mówi Adrian Jakubczak.
– Od pewnego indywidualnego
zbieracza kupiliśmy 5 ton liczącego
wiele milionów lat skamieniałego
drewna, które po obróbce w naszej
szlifierni z wielkim powodzeniem ju-
bilerzy łączą ze srebrem.

Naszyjniki z niewielkimi koralika-
mi z ametystu, cytrynu czy karneolu

z pewnością nie są najlepszym
sposobem na lokatę nawet skrom-
nego kapitału. Jednak przez 12 lat,
odkąd Jakubczakowie stali się wła-
ścicielami szlifierni, ceny kamieni
jubilerskich cały czas idą w górę.
Szmaragdy i rubiny podrożały o po-
nad 200 proc. Równie duży wzrost
cen zanotowały mniej szlachetne
ametysty i cytryny, a turmalin
w ostatniej dekadzie zdrożał o po-
nad 300 proc.

Rentowność szlifierni to kilkana-
ście procent. W dzisiejszym niespo-
kojnym, pokryzysowym świecie to
wynik całkiem dobry, a może być
jeszcze lepszy, gdyż Onyx zdobywa
nowe rynki zbytu.

– Coraz więcej sprzedajemy
w Czechach, Wielkiej Brytanii, we
Włoszech – twierdzi Monika Jakub-
czak. – Mamy świetnych szlifierzy
i niewielką krajową konkurencję.
Myślę, że za kolejne 12 lat będzie-
my już liczącą się firmą w tej części
Europy.

KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Zdjęcia: archiwum firmy
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Wiktor Legowicz: – Proszę so-
bie wyobrazić, że o miliard zło-
tych przez najbliższe 5 lat zwięk-
szą się nasze wydatki na czekola-
dy i cukierki! Jest pan w szoku?

Łukasz Bąk („Dziennik Gazeta
Prawna”): – Niewątpliwie będzie-
my też coraz więcej wydawać na
dentystów, na dietetyków oraz na
kliniki odsysające tłuszcz.

Legowicz: – Ale producenci
słodyczy uważają, że to wciąż za
mało. I muszą szukać nowych
rynków zbytu.

Bąk: – I bardzo dobrze – niech
szukają rynków zbytu gdzie indziej.
Dlaczego mają tuczyć Polaków,
skoro mogą tuczyć ludzi w innych
krajach? A tak poważnie, każda
branża rządzi się swoimi prawami.
Zawsze jest tak, że popyt na rodzi-
mym rynku dochodzi kiedyś do
ściany. W końcu ile tej czekolady
możemy zjeść, panie Wiktorze?

Legowicz: – A swoją drogą pro-
dukujemy bardzo dobre słody-
cze.

Bąk: – I dlatego naszymi produk-
tami zachwycają się w wielu kra-
jach zachodnich. Nasze słodycze
są popularne nawet w Japonii
i w Stanach Zjednoczonych. Myślę
więc, że rodzimi słodcy producenci
mają duże szanse odnieść sukces
za granicą.

Ukrainiec w polskim sądzie
Legowicz: – Ponad miliard euro

zarobili w pierwszym półroczu
cudzoziemcy w Polsce. Są to
przede wszystkim Ukraińcy.

Adam Grzeszak („Polityka”):
– Nic dziwnego, bo Ukraińcy stano-
wią największą grupę cudzoziem-
ców pracujących w Polsce. Są to
zarówno ludzie sprzątający w do-
mach w wielu miastach oraz ci, któ-
rzy pracują w gospodarstwach rol-
nych. Mówi się nawet, że właściwie
ogrodnictwo i sadownictwo na
wschodzie Polski bez pracy Ukraiń-
ców miałoby spore problemy.

Legowicz: – Niedawno mówili-
śmy, że za 15 lat może u nas za-
braknąć w Polsce 4 milionów
pracowników.

Grzeszak: – Bierze się to z tego,
że pracownicy, którzy mają kwalifi-
kacje, często szukają innych
miejsc do pracy poza Polską. Na
przykład w Norwegii polscy spawa-
cze zmonopolizowali branżę stocz-
niową. Tak się to dzieje, że ludzie
przemieszczają się tam, gdzie są
lepsze warunki życia.

Kolej przyspieszy?
Legowicz: – Podobno od grud-

nia nasze pociągi pojadą szyb-
ciej. Kończy się wieloletni remont
niektórych szlaków kolejowych.
Z Łodzi do Warszawy będziemy
jechać 66 minut, a z Warszawy do
Gdańska – 2 godz. 39 min.

Grzeszak: – Jak na polską kolej,
to jakiś postęp, chociaż PKP mają
jeszcze wiele do zrobienia i dużo do
wyremontowania. W ogóle jest pro-
blem z inwestycjami na kolei, bo
one weszły dosyć późno. Pieniądze
unijne, które dostaliśmy, były źle wy-
korzystywane, a potem nagle oka-
zywało się, że musimy je szybko wy-
korzystywać. Ale to dobrze, że po-
ciąg będzie ciut szybciej jechał.

Legowicz: – Mamy także nowy
tabor. Nie tylko Pendolino.

Grzeszak: – To wszystko jest
bardzo ważne, bo – prawdę powie-
dziawszy – bez sprawnego syste-
mu kolejowego nasz system trans-
portowy jest kulawy. Nie będziemy
przecież wszyscy jeździli samocho-
dami po autostradach, bo one już
się korkują. Właśnie pociągi muszą
odciążyć ten ruch, dotyczy to także
kolei aglomeracyjnych.

Ale wesele!
Legowicz: – Od 40 do 72 tysię-

cy złotych kosztuje średnio
w Warszawie zorganizowanie we-
sela na sto osób.

Adam Cymer (publicysta eko-
nomiczny): – To jest niezły biznes
i pewnie dlatego mamy taki wysyp
domów weselnych.

Legowicz: – W mniejszym mie-
ście jest taniej: od 27 do 50 tys.
złotych.

Cymer: – To już zjawisko kulturo-
we, że wesele poniżej stu osób to
w ogóle nie jest żadna impreza i w hi-
storii rodziny nie jest odnotowana.
Nie jestem w stanie tego zrozumieć.

J.B.
Opracowano na podstawie co-

dziennych audycji Wiktora Legowi-
cza w radiowej „Trójce” od 19 do
23 października 2015.

Rys. Mirosław Stankiewicz

Słodkiego, 
miłego życia...

EKONOMIA U LEGOWICZA

Spółka zatrudnia kilku wysokiej klasy szlifierzy
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