
Atlas kamieni 



Kamienie mają miliony lat i zostały stworzone w początkowej fazie kształtowania się Ziemi. 
Różnorodność i właściwości kamieni fascynują ludzi od zarania dziejów. Przypisywane są im 
nadzwyczajne moce, dlatego używane są podczas rytuałów, wróżb, jako symbole 
duchowego rozwoju. 
Niektórzy odczuwają naturalną energię kamieni i ich wibracje, gdyż podczas noszenia 
wybranych kamieni, ich energia wchodzi w reakcję z ludzkim polem elektromagnetycznym, 
powodując zmiany energetyczne.



K2079

BURSZTYN
Pochodzenie
Bursztyn to skamieniała żywica drzew, którą można znaleźć w różnych zakątkach świata, jednak w każdym regionie powstawały one z żywic 
innych drzew, w odmiennych warunkach i w różnym czasie. Bursztyn z regionu nadbałtyckiego jest powszechnie uważany za skamieniałą żywicę 
najwyższej jakości. Pochodzi on z drzew iglastych i ma około 40 milionów lat. Wtedy to, w miejscu, gdzie obecnie leży Morze Bałtyckie, był bujny 
las. Prawdopodobnie to gorący klimat spowodował, że drzewa traciły żywicę. Kleista, złota substancja, spływała po korze, zbierając owady, 
kawałki roślin, a nawet krople wody. Takie organiczne cząstki wewnątrz bursztynu nazywane są inkluzjami i są doskonałym materiałem 
badawczym dla naukowców. Bursztyn bałtycki, w porównaniu z innymi żywicami kopalnymi, ma najwyższą zawartość kwasu bursztynowego i 
jest szczególnie ceniony w medycynie oraz uważany za najpiękniejszy, dzięki czemu jest najczęściej używanym rodzajem bursztynu w 
jubilerstwie. Młodsze i tym samym bardziej miękkie skamieniałości żywicy, nazywane są kopalnianymi, ponieważ są one zbyt świeże, by można 
je było nazwać bursztynem.

Nazwa
Bursztyn zawdzięcza swoją nazwę starożytnemu greckiemu “elektron”, które oznacza “stworzony ze słońca”. Słowo to następnie przekształciło 
się w “elektryczność”, jako że bursztyn  generuje elektryczność statyczną i dzięki temu, człowiek po raz pierwszy zetknął się z elektrycznością.
Niemcy nazwali go “płonącym kamieniem” (bernstein) gdyż podpalony, płonie jasnym płomieniem wydzielając charakterystyczny przyjemny 
zapach. 

Historia
Bursztyn bałtycki od czasów paleolitu był ceniony za swoje piękno i właściwości, dzięki czemu stał się jednym z pierwszych towarów 
handlowych. Był ceniony w starożytnej Grecji, Rzymie i krajach arabskich do tego stopnia, że  kupcy rzymscy zbudowali szlak o długości 1000 
km z Włoch do północnej Polski tylko po to, aby przewozić nim bursztyn. Tzw. „szlak bursztynowy” był najlepiej zabezpieczoną i zadbaną drogą 
tamtych czasów. Jest mnóstwo mitów o bursztynie bałtyckim. Najpiękniejszy, grecki mit mówi, że jest on zastygłym słońcem, oderwanym od 
niebios i zatopionym w morzu. Starożytni uważali, że ma on magiczną i leczniczą moc, dlatego był najpopularniejszym amuletem. Wierzono, że 
przyciąga szczęście, a odstrasza zło.Przez wieki uważany był za jeden z najcenniejszych leków. Pierwszych wzmianek o jego dobroczynnych 
właściwościach można doszukać się już w opisach Hipokratesa. Korzystne działanie bursztynu bałtyckiego wiąże się z wysoką zawartością 
kwasu bursztynowego, 3% do 8%. Stąd jego właściwości antybakteryjne i antyseptyczne.
Jest również wykorzystywany jako składnik współczesnych kosmetyków i leków.
Bursztyn jest elektroujemny, dlatego w kontakcie z ciałem jonizuje go i poprawia jego energię.

Właściwości
Bursztyn jest uważany za Kamień Przynoszący Szczęście, ale też kamień ochronny, symbol bogactwa i sukcesu. Aktywuje uśpiony potencjał, 
dodaje odwagi  i oczyszcza z negatywnych energii. Wzmacnia cierpliwość, relaksuje nerwy i umysł. 

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Bliźnięta, Lew
Bursztyn jest połączony z dwoma czakrami: słoneczną, która jest siedzibą osobistej mocy - wewnętrznej mądrości i pewności siebie oraz 
sakralną, odpowiedzialną za twórczą energię życiową. 



K3722-AGZ

AGAT
Pochodzenie
Agaty tworzyły się około 50 milionów lat temu i można je znaleźć na całym świecie. 
Zazwyczaj pojawiają się we wnękach erupcyjnych skał lub starożytnych law. Charakteryzuje je kolorowy wzór pasmowy znajdujący się wewnątrz 
kamienia, który powstał podczas chłodzenia lawy.
Agaty używane w kolekcjach S&A pochodzą z Brazylii. 

Nazwa
Nazwa pochodzi od rzeki Achates (dziś Dirillo) w południowej Sycylii, we Włoszech, gdzie agat był wydobywany już w czasach starożytnych. 
Wyspa była kolonią grecką zanim została podbita przez Rzymian i przez wiele wieków stanowiła główne źródło tego kamienia.

Historia
Agat jest pierwszym kamieniem jubilerskim wzmiankowanym w starożytnych dokumentach. Już 3500 lat temu został wydobyty przez Egipcjan 
z rzeki Achates, czego dowodem jest ogromna ilość biżuterii i ozdób z agatem znalezionych w grobowcach starożytnej egipskiej rodziny 
królewskiej.
Starożytni Rzymianie stworzyli zaawansowane urządzenia do cięcia kamieni, napędzane siłą płynącej wody, i ta technika jest stosowana od 
ponad 2000 lat.
Pradawni odkryli również, że agaty mogą być obrabiane w celu wzmocnienia ich koloru i wynalezione przez nich metody stosowane są do dziś.

Właściwości
Kamień Siły. Agat dodaje odwagi, siły i pewności siebie. Poprawia poczucie własnej wartości. Jest skuteczny w zmniejszaniu lęku i stresu. Był 
wykorzystywany przez starożytnych jako element zbroi, który dodawał wojownikowi siły i zapewniał mu zwycięstwo w walce.
Agat jest nazywany też Kamieniem Miłości, ponieważ dobrze jest dać go ukochanym wierząc, że rozbudzi on lub wzmocni wielką miłość.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Strzelec, Koziorożec



K3796-ABL

AGAT BLUE LACE
Pochodzenie
Jedna z najpiękniejszych odmian agatów, który swój bladoniebieski kolor zawdzięcza solom miedzi.
Występuje w niewielu miejscach na świecie, a gatunkowo najlepszy pochodzi z gospodarstwa w Namibii, które należy do odkrywcy tego 
kamienia. Agat blue lace w kolekcjach S&A pochodzi z oryginalnego źródła w Namibii.

Nazwa
Dosłowne tłumaczenie  nazwy to agat niebieski koronkowy, gdyż na niebieskim kamieniu widoczny jest delikatny wzór przypominający koronkę.

Historia
Agat blue lace został odkryty w latach 60-tych przez George’a Swansona na jego farmie w Namibii. Nazwał go „Błękitnym Marmurem” po tym, 
jak zobaczył zdjęcie NASA o tej samej nazwie. Skojarzył wirujące błękity i biel tego kamienia z chmurami nad Ziemią widzianymi z kosmosu. 

Właściwości
Agat blue lace jest Kojącym Kamieniem, który daje poczucie spokoju i pomaga widzieć świat w pozytywnym świetle. Jest doskonały na problemy 
komunikacyjne, zarówno w pracy, jak i w domu, gdyż eliminuje negatywne emocje i wrogie uczucia.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Wodnik
Agat niebieski  jest najbardziej korzystny dla czakry gardła.



K3618-AGD

AGAT DENDRYTOWY
Pochodzenie
Kamień należący do rodziny agatów charakteryzujący się czarnymi, przypominającymi gałęzie inkluzjami dendrytu, które składają się z tlenku 
żelaza lub manganu. Uważany jest za jedną z rzadszych i bardziej poszukiwanych odmian agatu.
Jego złoża znajdują się w Brazylii, Indiach, USA, Meksyku i Turcji.
Agat dendrytowy w kolekcjach S&A pochodzi z Turcji.

Nazwa
Termin “dendryt” pochodzi od greckiego słowa dendron, które oznacza “drzewo” i zostało wybrane najprawdopodobniej ze względu na 
roślinną strukturę kamienia.

Historia
Agaty są jednymi z najstarszych kamieni półszlachetnych, wzmianki o nich odnaleźć można już  w historii starożytnych cywilizacji. Wierzono, że 
agat dendrytowy wspomaga komunikację ze wszystkimi elementami natury. 
W Rosji ceniony był jako kamień dobrobytu, dobrego zdrowia i długowieczności. Słynny rosyjski jubiler Carl Faberge, używał agatu 
dendrytowego wraz z diamentem i innymi kamieniami szlachetnymi przy tworzeniu wielu swoich wyrobów.

Właściwości
Agat dendrytowy jest Kamieniem Obfitości. Dostarcza jej w każdej dziedzinie życia, w tym w biznesie. Pomaga cieszyć się każdą chwilą życia, 
zwiększa więź z naturą. Daje wsparcie w chwilach zwątpienia i walki, uspokajając emocje.



K3615-ON

CZARNY AGAT - ONYKS
Pochodzenie
Zarówno onyks, jak i czarny agat są odmianami agatu (chalcedonu), przy czym ten pierwszy jest rodzajem czarno-białego agatu pasmowego, 
natomiast drugi jest gładki. Od czasów starożytnych były one poddawane obróbce w celu wzmocnienia i ujednolicenia ich barwy. 
Złoża onyksu znajdują się w krajach na całym świecie, w tym w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Madagaskarze, Meksyku, Sri Lance, 
Urugwaju i USA.
Czarny agat używany w kolekcjach S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Nazwa pochodzi od greckiego „όνυξ” i oznacza „pazur”(paznokieć, kopyto).Odnosi się do twardości, wyglądu i ostrych krawędzi tego minerału.

Historia
Starożytni wierzyli w mistyczną moc tego kamienia i używali go do obrzedów magicznych. Przez tysiąclecia był noszony jako amulet, 
wykonywano z niego też reliefy, rzeźby i pieczęcie. 
Osobista pieczęć cesarza Chin została wykonana z tego minerału. Zabronił podwładnym go używać, a  złamanie tego zakazu groziło karą 
śmierci.

Właściwości
Onyks znany również pod nazwą Kamień Mądrości pomaga skupić uwagę, uczy cierpliwości i samodyscypliny. Ułatwia podejmowanie trudnych 
decyzji, ponieważ zwiększa odwagę i stanowczość. Daje siłę ludziom, którzy są narażeni na skrajny stres - emocjonalny i psychiczny.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Koziorożec



D0103K-AMZ

AMAZONIT
Pochodzenie
Amazonit jest minerałem występującym rzadko, a jego barwa wciąż stanowi zagadkę. Może ona wiązać się z zawartością miedzi, żelaza lub 
ołowiu, a najprawdopodobniej jest ona efektem połączenia wielu czynników.
Jest to kamień występujący sporadycznie, w Brazylii, Rosji, Chinach, Mongolii, Libii, RPA i USA. 
Amazonit w kolekcjach S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Nazwa Amazonit pochodzi od nazwy rzeki Amazonki, z której wcześniej wydobywano te zielone kamienie.

Historia
Amazonit w starożytnośći różnie był nazywany, ale już wtedy był szlifowany i osadzany w biżuterii. Naszyjniki z koralikami z tego kamienia  
znaleziono nawet w egipskich sarkofagach, w tym w grobowcu króla Tutenchamona.

Właściwości
Dla zachowania młodości, należy nosić biżuterię z tym kamieniem, jako że już starożytni nazywali go Kamieniem Młodości. Pomaga on w walce 
z lękami i zmartwieniami, a także przywraca nadzieję, optymizm i wiarę. Stabilizuje zmienne nastroje i pozbywa się smutku. Pomaga w 
utrzymaniu porozumienia w związkach.
Amazonit jest ulubionym kamieniem pisarzy, muzyków, tancerzy, malarzy i rzeźbiarzy. Nie tylko wyzwala kreatywność, ale także przynosi 
szczęście, pieniądze i dobrobyt finansowy.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku:Lew,Strzelec, Panna
Stymuluje czakrę serca.



K2963-AM

AMETYST
Pochodzenie
Ametyst jest fioletową odmianą kwarcu, a jego purpurowy kolor jest rezultatem obecności żelaza.
Największe jego złoża są w Ameryce Południowej i Afryce. 
Ametyst stosowany w kolekcjach S&A pochodzi z Zairu i Konga.

Nazwa
Legendy greckie łączą ametyst z bogiem winorośli - Bachusem, ze względu na jego winny kolor. 
Starożytni Grecy wierzyli, że noszenie tego kamienia  zapobiega upojeniu alkoholem, dlatego nazwali go „amethystos”, co oznacza “nie pijany”.

Historia
Aż do XIX wieku, kiedy w Brazylii znaleziono duże złoża ametystu, były to bardzo drogie kamienie, noszone przez arystokrację i dostojników 
kościoła katolickiego. Ponieważ fiolet jest bardzo rzadkim kolorem w przyrodzie, dlatego też nazywany jest kolorem władców i łączony jest z 
władzą i bogactwem. Ametysty, poza diamentami, szmaragdami, rubinami i szafirami, należały do pięciu kamieni kardynalnych. 
Do dziś ametysty zdobią królewskie berła i korony najpotężniejszych monarchii - Rosji, Wielkiej Brytanii, Bawarii.

Właściwości
Nazywany jest Kamieniem Harmonii i relaksu, pomaga radzić sobie z emocjami, daje cierpliwość, łagodzi zmęczenie i codzienne problemy. 
Pozytywnie wpływa na sytuację rodzinną, gdyż łagodzi konflikty w życiu osobistym.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku:Baran,Bliźnięta, Wodnik, Ryby
Współgra z Czakrą Korony odpowiedzialną za świadomość.



K1492-WD

CZARNY DĄB
Pochodzenie
Ten wyjątkowo piękny materiał pochodzi z pni dębowych, które przeleżały w wilgotnej glebie lub wodzie kilkaset do kilku tysięcy lat. Ponieważ 
dąb zawiera garbniki, które reagują z obecnymi w wodzie i glebie solami żelaza, drewno to z czasem zmienia kolor, stając się stopniowo 
szaro-czarne, a nawet granatowo-czarne.
Czarny dąb występuje w Europie Środkowej, zwłaszcza w dorzeczach rzek. Ze względu na niewielkie zasoby tego materiału, tylko najlepsi 
rzemieślnicy wykorzystują go w swojej pracy, czy to jako inkrustacje, cenne okleiny, meble drewniane, przedmioty artystyczne czy też biżuterię. 
Ograniczona dostępność i wysoka wartość sprawia, że kładzie się nacisk na wysoką jakość wyrobów, które wydobywają piękno drewna.
W S&A używamy czarnego dębu, który został znaleziony w gdańskiej rzece Motławie oraz starannie przetransportowany do fabryki. Pień drzewa 
suszył się tam przez osiem lat i podczas tego procesu nie zostały użyte żadne środki chemiczne.

Nazwa
Historycy uważają, że słowo Dąb pochodzi od irlandzkiego słowa “daur” lub greckiego “druns”, które oznaczają „drzewo”. Bardziej 
przekonujące jest sanskryckie słowo Duir, czyli drzwi, gdyż wierzono, że dąb jest świętą duchową bramą.

Historia
Najstarsze pnie czarnego dębu, znalezione podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie Gdańska, w północnej Polsce, datowane 
są na XIV wiek.
W carskiej Rosji za posiadanie mebli z czarnego dębu groziła kara śmierci, były one bowiem zastrzeżone dla rodziny panującej.

Właściwości
Dąb jest utożsamiany z honorem, szlachetnością i mądrością dzięki swojej wielkości i długowieczności. Bywają okazy, które żyją ponad 300 lat, 
co czyni je symbolem długiego życia.
Starożytni królowie nosili korony z liści dębu, symbol boga, którego uosabiali na ziemi. Również dowódcy rzymscy, podczas parad zwycięstwa, 
byli obdarowywani koronami z liści dębu.
Wiele osób wierzy, że dęby mają zbawienny wpływ na poziom stresu, zmęczenie, osłabienie, spadek formy psychicznej, dlatego zalecane są 
spacery pośród tych rozłożystych drzew.
Mówi się, że sen o dębie przepowiada długie i dostatnie życie.



K3870-DMT

DUMORTIERYT
Pochodzenie
Dumortieryt należy do rodziny minerałów krzemionkowych. Występuje w kolorach od niebieskiego do czerwono-brązowego, gdzie niebieski 
odcień przypomina lapis lazuli lub sodalit i jest najbardziej pożądanym.
Niektóre badania wskazują, że różowy kwarc zawdzięcza swój kolor drobnym porostom dumortierytu, którego fioletowe mikrowłókna barwią 
kryształy kwarcu, nadając mu jasnoróżowy odcień.
Źródła tego minerału znajdują się w Europie, USA, Kanadzie i Brazylii.
Dumortieryt z kolekcji S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego paleontologa M.E. Dumortiera, który odkrył ten minerał w 1881 r. w Chaponost, w Alpach Rodanu 
we Francji i jako pierwszy go opisał.

Historia
Ze względu na atrakcyjny niebieski kolor, który jest korzystny zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, dumortieryt szybko zyskał popularność jako 
kamień jubilerski. Stanowi on również doskonałą alternatywę dla droższego lapis lazuli. Rzeźbi się w nim też kamee i figurki. 

Właściwości
Nazywany Kamieniem Cierpliwości, jako że ułatwia pracę nad siłą woli, konsekwencją, samodyscypliną, sprzyja odpoczynkowi, relaksowi i 
osiągnięciu wewnętrznej harmonii. Pozwala na wyrażanie myśli i jest skutecznym przewodnikiem przy podejmowaniu trudnych decyzji, zarówno 
osobistych, jak i biznesowych.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Waga



K2489-JB

JASPIS
Pochodzenie
Jaspis  to zbita i drobnoziarnista skała osadowa. Zbudowana głównie z chalcedonu  i kwarcu (w różnych proporcjach) i może występować z 
dodatkiem hematytu, manganu, magnetytu i in., a związki żelaza nadają mu barwę brązową, żółtą, czerwoną lub zieloną. Zazwyczaj występuje 
jako wypełnienie szczelin lub żył oraz w postaci buł. 
Jaspis występuje w Meksyku, USA, Chinach, Rosji, Indiach a także w Polsce, a ten używany w kolekcjach S&A pochodzi z Indii.

Nazwa
Nazwa jaspis pochodzi od greckiego słowa „  iaspis” czyli „cętkowany kamień” i w starożytności była nadawana każdemu kamieniowi 
plamistemu.

Historia
Minerał ten znany był już w starożytności, a pierwsze wzmianki o nim znajdziemy w  Księdze Objawienie Św. Jana, gdzie opisany był jako 
krystaliczny zielony kamień, określany słowem  „jaszpeh”. Ze względu na jego właściwości i urodę wykorzystywany był przez starożytnych 
możnowładców i kapłanów jako materiał do wytwarzania talizmanów i amuletów,  które chroniły i przynosiły szczęście jego właścicielowi.W 
średniowieczu czerwony jaspis uznawany był za idealny dla wojowników, gdyż zwiększał ich siłę i odwagę. Legenda głosi, że kawałek 
czerwonego jaspisu został umieszczony na “Balmungu”, mieczu legendarnego nordyckiego bohatera.

Właściwości
Jaspis często jest określany jako matka wszystkich kamieni. Jest symbolem szczęścia i zdrowia. Chroni swojego właściciela przed negatywną 
energią i zapewnia mu spokój ducha.
Jaspis brekcjowy to kamień dynamiczny, który łączy w sobie odwagę i siłę z miłością i delikatnością. 

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Skorpion, Panna, Bliźnięta, Baran



K3267-MNS

KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY
Pochodzenie
Jeden z najbardziej niezwykłych minerałów ze względu na “nieziemską” poświatę, która emituje księżycowy blask (zjawisko to nazywane jest 
abulescencją). Ten blady, opalizujący połysk jest wywołany przez drobnoziarnistą mikrostrukturę. Kamień ten należy do rodziny mineralnych 
skaleni potasowych.
Tradycyjnym źródłem jest Sri Lanka, a od niedawna także Indie i Szwajcaria, gdzie znaleziono jego źródła.
Kamień księżycowy wykorzystywany w kolekcjach S&A pochodzi z Indii.

Nazwa
Nazwa nawiązuje do zjawiska optycznego przypominającego blask księżyca.

Historia
Kamień księżycowy był stosowany w jubilerstwie już przez cywilizacje starożytne.
Rzymianie wierzyli, że pochodzi on z zastygłych promieni Księżyca i wiązali go z boginiami Luną i Dianą. W mitologii greckiej symbolizowały go 
boginie Selena i Artemida. Rzymianie i Grecy łączyli kamień księżycowy ze swoimi bóstwami księżycowymi. 
Niektórzy wierzą, że można zobaczyć przyszłość, jeśli podczas pełni księżyca będzie się trzymało kamień księżycowy w ustach.

Właściwości
Ten kamień jest silnie związany z kobiecą energią. Nazywany jest Kamieniem Intuicji, który pomaga podążać drogą przeznaczenia. Ma działanie 
uspokajające, a jednocześnie umożliwia nam poznanie własnych uczuć i emocji. W kontaktach z innymi służy wyłapywaniu kłamstw i złych 
intencji.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Rak,Bliźnięta
Kamień księżycowy jest łączony z czakrami trzeciego oka i korony, a nawet czakrą duszy odpowiedzialną za jasnowidzenie i telepatię.



K3266-KRN

KARNEOL
Pochodzenie
Należy do rodziny kwarców chalcedonowych o czerwono-brązowym kolorze będącym efektem obecności tlenku żelaza.
Występuje głównie w Indonezji, Brazylii, Indiach, Rosji i Niemczech. 
Karneol w kolekcjach S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Nazwa karneol pochodzi od łacińskiego słowa „cornel” oznaczającego dereń jadalny, czerwony owoc o właściwościach leczniczych.

Historia
Nie wiadomo, gdzie znajdują się najstarsze źródła karneolu, ale pewne ślady po starożytnych kopalniach zostały znalezione na Pustyni Nubijskiej 
w Egipcie. Jednak najprawdopodobniej to Indie dostarczały karneol do Egiptu i Grecji już 5000 lat temu. 
Karneol w Starożytności był powszechnie wykorzystywany do produkcji amuletów. W starożytnym Rzymie pierścienie karneolowe były używane 
przez urzędników jako pieczęcie, gdyż wosk nie przyklejał się do kamienia.
W Starożytnym Egipcie mumie ozdabiano karneolami, symbolizującymi siłę Horusa, Boga Słońca.
Taj Mahal w Indiach, kultowy pomnik miłości, został ozdobiony tysiącami karneoli.

Właściwości
Karneol jest nazywany Kamieniem Odwagi, ponieważ silnie wpływa na naszą aktywność we wszystkich dziedzinach życia, w tym w relacjach z 
płcią przeciwną. Uwalnia on nasz apetyt na życie. Motywuje do robienia “więcej” i “lepiej”. Poprawia koncentrację i pobudza kreatywność, 
jednocześnie zachowując równowagę między tym, co duchowe a tym, co materialne.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak,Panna, Skorpion



K3799-CR

KORAL
Pochodzenie
Koral jest materiałem organicznym, szkieletem koralowców. Większość koralowców tworzy rafy, atole i ławice o gęsto rozgałęzionych pniach. 
Właśnie te szkielety, wytwarzane przez niewielkie polipy, wykorzystuje się jako materiał jubilerski.
Koral można znaleźć w ciepłych morzach we wszystkich miejscach na świecie, a jego największe złoża występują w Morzu Czerwonym, 
Archipelagu Malezyjskim, Australii, na Hawajach i Morzu Śródziemnym.
Koralowce są bardzo rzadkie i delikatne. W S&A dbamy o środowisko naturalne i nie marnujemy jego zasobów. Dlatego stosujemy również 
materiał zrekonstruowany - drobne kawałki koralowca lub jego proszek łączone są za pomocą żywicy, a następnie wypiekane.

Nazwa
Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy organizmów morskich z podklasy koralowców Corrallium, żyjących w gorących i ciepłych morzach.

Historia
Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego służył on do produkcji ozdób i biżuterii oraz do zdobienia zbroi i naczyń.
Starożytni Egipcjanie umieszczali korale w grobowcach w celu ochrony przed złymi duchami, ponieważ wierzyli, że każdy z nich zawiera boską 
krew. Rzymianie wieszali gałęzie koralowca na szyjach swoich dzieci, aby chronić je przed niebezpieczeństwem.

Właściwości
Nazywany Kwiatem Morza, który „falami” przynosi wiele dobrego. Mądrość i pokorę, miłość i namiętność, spokój i równowagę. Zmniejsza 
niepokój, stres i sprzyja szczęśliwemu życiu rodzinnemu. Uważa się również, że chroni przed demonami i pokusami.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku:Baran, Byk, Skorpion, Ryby



P1994-FT

P1787-FT

P1878-FT

KRZEMIEŃ PASIASTY 
Pochodzenie
Krzemienie można znaleźć na całym świecie, ale ich powstanie nadal jest dla naukowców zagadką. Ogólnie znane, powstają w wyniku 
przemiany chalcedonu i opalu, natomiast polski krzemień jest inny, gdyż pochodzi z kwarcu wytrąconego bezpośrednio z wody morskiej, co 
czyni go wyjątkowym pod względem geologicznym. Krzem występuje w wodzie morskiej, gdzie w wyniku spłycenia stanu wody i zmiany pH, 
strąca się na dnie, często w dawnych norach skorupiaków. Ocenia się, że krzem zawarty w  polskim krzemieniu pasiastym pochodzi z krzemionki 
szkieletów gąbek morskich. Często znajdują się w nim fragmenty skamieniałej fauny morskiej - gąbek, małży, ślimaków. 
Polska odmiana wyróżnia się pięknymi deseniami, niespotykanymi w innych krzemieniach.

Nazwa
Bryłka otoczona jest białą korą, po której usunięciu odsłania się część wewnętrzna, ciemniejsza, i jaśnieje im bliżej środka bryłki. Centrum 
kamienia jest najjaśniejsze i nie ma pasków. Od kory prowadzą kanaliki wypełnione krzemionką i to one tworzą piękne i unikalne desenie, od 
których pochodzi nazwa krzemienia występującego w Polsce.

Historia
Krzemień jest, obok drewna, najstarszym surowcem wykorzystywanym przez Homo Sapiens. Prócz cech typowo użytkowych, miał też 
znaczenie symboliczne. Tworzono z niego różnorodne obiekty kultu i amulety. Przypisywano mu znaczenie magiczne - zdolność odpędzania 
złych mocy, życie wieczne, równowagę i uczciwość. Egipscy kapłani rzeźbili z krzemienia skarabeusze, które miały mieć zbawienny wpływ na 
pracę serca i długość życia. 
Uderzane o siebie, sypią iskrami. Ten błysk to przejaw ognia, a więc, jak mniemano - ogień życia zawiera się w krzemieniu. Był też uznawany za 
kamień symbolizujący rzymskiego boga Jowisza, którego najstarszym  atrybutem był piorun, z którym kojarzył się krzemień sypiący iskrami - stąd 
nazywano go “Kamieniem Piorunowym”. 
Największy na świecie kompleks  kopalń krzemienia odkryto 85 lat temu w Polsce w Górach Świętokrzyskich. Na 80 hektarach znajduje się  
ponad 400 kopalń powstałych około 4000 - 5000 lat temu. Górników pracujących w kopalniach łączyła niezwykła, wręcz magiczna relacja z 
krzemieniem. Budowali w kopalniach świątynie i pracę swą wykonywali z powołania. 
Ze względu na swoją wyjątkowość i walory naukowe, teren kopalń jest objęty ochroną archeologiczną i przyrodniczą oraz posiada status 
Pomnika Historii. Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, 6 lipca 2019 roku został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Właściwości
Kamień Optymizmu. Pomaga też stonować emocje i odpycha złą energię. Chroni przed życiowymi błędami, ułatwia podejmowanie dobrych 
decyzji, mobilizuje i stymuluje aktywność. Eliminuje również zmęczenie, dodaje witalności i wzmacnia optymizm.
Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku:Baran, Strzelec, Koziorożec



K3800-CHK

KWARC Z CHRYZOKOLĄ 
Pochodzenie
Ze względu na swój żywy kolor,chryzokola jest mylona z turkusem. Należy do małej rodziny miedzianych klejnotów, do których należą również 
larimar, azuryt, malachit i turkus. Czysta chryzokola jest delikatniejsza od turkusu i zbyt miękka do celów jubilerskich, ale często występuje jako 
mieszanka z kwarcem, co sprawia, że jest twardsza i tworzy ciekawe wzory na kamieniu. 
Złoża chryzokoli znajdują się w Chile, Izraelu, Meksyku, Peru, Rosji, USA ( Newada) i Afryce ( Demokratyczna Republika Konga).

Nazwa
Nazwa pochodzi od greckich słów “chrysos” i “kolla” oznaczających “złoto” i “klej”. W czasach starożytnych minerał ten był używany jako 
spoiwo do lutowania złota.

Historia
Chryzokola jest znana od wieków. Pierwsza wzmianka pochodzi z 315 roku p.n.e. i jest łączona z nazwiskiem greckiego filozofa i botanika - 
Theophrastusa. Legenda mówi, że kamień był wydobywany w kopalniach króla Salomona w Afryce.
W starożytnym Egipcie kamień ten nazywany był “Mądrym Kamieniem”, ponieważ wierzono, że chroni on i wzmacnia umysł, wspiera w trakcie 
negocjacji podsuwając ciekawe pomysły i mądre kompromisy. Dlatego też Kleopatra nosiła biżuterię z chryzokolą w trakcie podróży i spotkań.

Właściwości
W ezoteryzmie jest to kamień przypisany do archetypu prabogini Ziemi. Symbolizuje on moc kobiecej energii - zmysłowość, emocje, 
wewnętrzną mądrość. Pomaga dobierać słowa bardziej intencjonalnie, mówić z pasją, ale zrozumiale i przekonująco. Poprawia nastrój, 
wzmacnia cierpliwość, zmienia wady w zalety.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Waga, Strzelec.



K3853-CAM

KWARC DYMNY
Pochodzenie
Kwarc jest jednym z najczęstszych i najważniejszych minerałów, będąc jednocześnie jednym z najpopularniejszych kamieni półszlachetnych 
wykorzystywanych do produkcji biżuterii. 
Brązowy kolor kwarcu dymnego jest wynikiem naturalnego procesu ekspozycji bezbarwnego kwarcu na promienie gamma. 
Źródła kwarcu są na całym świecie, a te najważniejsze znajdują się w Brazylii, na Madagaskarze, w Rosji, Szwajcarii i na Ukrainie.
Kwarc dymny wykorzystywany w kolekcjach S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Są trzy możliwości pochodzenia nazwy tego kamienia: od starogermańskiego słowa “kwarr”, którym to niemieccy górnicy określali ten kamień. 
Od słowiańskiego słowa “kwardy” znaczącego “twardy”, albo greckiego “krystallos” czyli “lód”.

Historia
Kwarc dymny jest używany przez ludzi od zawsze. Dziś jest on stosowany w jubilerstwie, ale starożytni traktowali go jako święty. Był to kamień 
energetyczny pogańskich druidów, którzy wykorzystywali go podczas ceremonii religijnych i rytuałów. Jest także narodowym klejnotem Szkocji, 
gdzie używany jest do góralskich naramienników i szpilek kiltowych.

Właściwości
Idealny kamień dla ludzi biznesu. Poprawia pamięć, wspiera logiczne myślenie i ułatwia podejmowanie decyzji. Energia tego kamienia pomaga 
przezwyciężyć brak pewności siebie i strach przed zmianą, wzmacnia odwagę i poczucie własnej wartości.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Lew, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Ryby



K3295-QR

KWARC RÓŻOWY
Pochodzenie
Kamień z licznej rodziny kwarców, charakteryzuje się bladoróżowym kolorem, który powstaje dzięki śladowym ilościom żelaza, tytanu lub 
manganu. 
Występuje na Madagaskarze, w Indiach, Niemczech, Republice Południowej Afryki i USA.
Kwarc różowy używany w kolekcjach S&A pochodzi z Madagaskaru.

Nazwa
Jest kilka możliwych źródeł pochodzenia nazwy tego kamienia: od starogermańskiego słowa “kwarr”, którym to niemieccy górnicy określali ten 
kamień. Od słowiańskiego słowa “kwardy” znaczącego “twardy”, albo greckiego “krystallos” czyli “lód”.

Historia
Kwarc różowy ma długą historię. Najstarsze koraliki  pochodzą już z 7000 r. p.n.e. i zostały znalezione na terenie Mezopotamii (Irak). Starożytni 
wierzyli w magiczne moce kwarcu, a jego różowa odmiana, od samego początku, była symbolem miłości. Egipcjanie twierdzili, że kamień ten 
może zapobiegać starzeniu się, a Grecy i Rzymianie używali kwarcu różowego jako potężnego talizmanu.

Właściwości
Kamień Miłości. Według legendy, był on używany przez Kupidyna do rozbudzania miłości i namiętności. Kwarc był także patronem Astarte - 
Królowej Gwiazd, która była fenicką boginią płodności, miłości i wojny. Dlatego nazywany jest Kamieniem Miłości, nie tylko w znaczeniu 
romantycznym, ale przede wszystkim - miłości  własnej. Pomaga dostrzec piękno tego świata oraz zaakceptować siebie i najbliższych.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Bliźnięta, Waga, Koziorożec



K3781-CM-2

KWARC Z RUTYLEM
Pochodzenie
Kwarc z rutylem to przezroczysty kwarc z włóknistymi inkluzjami rutylu w środku w kolorze czerwonym, żółtym lub brązowym. Jedwabiste 
włoskowate inkluzje mogą być kręcone, faliste lub proste, jasne lub ciemne. Tworzą one różne wzory, co sprawia, że każdy kamień jest 
niepowtarzalny. Nazywany jest czasami “włosami Wenus”, ponieważ domieszka rutylu wewnątrz kwarcu jest tak delikatna i uformowana w 
sposób przywołujący skojarzenie z kobiecą fryzurą. 
Kwarc z rutylem z kolekcji S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Słowo “kwarc” wywodzi się od niemieckiego słowa “quarz”. Natomiast rutyl pochodzi z łacińskiego “rutilus” oznaczającego kolor czerwony. 
Pierwotny materiał badany przez niemieckiego naukowca Wernera, który nadał minerałowi jego nazwę, był właśnie w tym kolorze.

Historia
Sam kwarc od tysięcy lat jest używany do tworzenia ozdób i dekoracji. Natomiast kwarc z dodatkiem rutylu ma krótszą historię. W latach 50-tych 
XX wieku był mało znany. Zmieniło się to dopiero, gdy kolekcjonerzy zaczęli doceniać jego wyjątkowe piękno. Wtedy też zaczął zyskiwać na 
wartości i zdobywać popularność. 

Właściwości
Kwarc z rutylem uspokaja umysł, wzmacnia zaufanie. Stymuluje pracę mózgu, wpiera walkę z depresją, poprawia umiejętność komunikacji. 
Wspomaga również koncentrację. Szczególnie polecany dla osób, które odkładają wszystko na później. Zwiększa również świadomość i intuicję 
w ocenie ludzi i sytuacji.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Bliźnięta, Lew, Byk, Wodnik.



K3888-QTR

KWARC TURMALINOWY
Pochodzenie
Kwarc turmalinowy jest przezroczystym kwarcem z czarnym kryształem turmalinu w środku.
Występuje on w szerokiej gamie kolorystycznej, również w kombinacji dwóch lub trzech kolorów. Najczęstszy turmalin występujący w 
przyrodzie jest czarny, nazywa się go Schorl. Rzadko jest używany jako kamień jubilerski. Jednak gdy w przezroczystych kryształach, pojawiają 
się czarne inkluzje turmalinowe, zaczyna przyciągać uwagę swoim pięknem i staje się pożądanym elementem biżuterii.
Największe złoża turmalinu znajdują się w Brazylii i USA.
Kwarc turmalinowy w kolekcjach S&A pochodzi z Brazylii.

Nazwa
Ludzie prawdopodobnie używali turmalinu jako klejnotu od wieków. Jednak ze względu na różnorodność kolorów, mylili go z innymi kamieniami 
szlachetnymi, takimi jak szmaragdy czy rubiny. To nieporozumienie, co do typu kamienia, znalazło swoje odzwierciedlenie w jego nazwie - 
“toramali”, co po syngalesku (język Sri Lanki) oznacza “mieszane klejnoty”.

Historia
Starożytni Egipcjanie wierzyli, że turmalin ma tak szeroką gamę odcieni, ponieważ przemierzał tęczę i zbierał wszystkie jej kolory. 
To właśnie ze względu na tą różnorodność barw, ludzie mylili go z innymi klejnotami. Miało to miejsce aż do roku 1800, kiedy to duże jego złoża 
zostały znalezione w Brazylii, a naukowcy przyjrzeli się bliżej temu kamieniowi i uznali go za odrębny minerał.

Właściwości
Kamień Harmonii. Połączenie kwarcu z turmalinem jest na tyle silne, iż pomaga zrównoważyć nasze ekstrema, aby żyć w harmonii. Rozprasza 
myśli negatywne i ma właściwości ochronne. Oczyszcza i równoważy energię całego organizmu.
Znany również jako Schorl, uważany jest za posiadacza największych pokładów pozytywnej energii. Inspiruje do optymistycznego spojrzenia na 
świat, wspiera dobrobyt i szczęście. Kojarzony jest również z arabską boginią losu i czasu - Manatem.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Koziorożec



K3798-QG

KWARC ZIELONY
Pochodzenie
Zielony kwarc jest rodzajem kwarcu, który swój piękny, głęboki kolor zawdzięcza zielonemu kolorowi wzrostów mineralnych aktynolitu, fuksji, 
chlorynu. 
Jego źródła znajdują się na Madagaskarze, Sri Lance, Kenii, Mozambiku, Namibii, Brazylii, USA, Rosji, Kazachstanie, Indiach, Japonii, Czechach, 
Niemczech, Szwajcarii, Finlandii, Polsce.
Zielony kwarc w kolekcjach S&A pochodzi z Mozambiku.

Nazwa
Nazwa “Quartz” pochodzi od starogermańskiego słowa “quartz”, używanego przez niemieckich górników jako nazwy tego kamienia, a 
oznaczającego “zgrzyt”, słowiańskiego słowa “quarts” czyli “twardy” lub greckiego słowa “krystallos” oznaczającego “lód”. A druga część 
nazwy jest określeniem jego koloru.

Historia
Kamień ten był czczony już w pradawnych czasach. Wierzono, że kwarc to właściwie woda z niebios, która została zamrożona przez bogów. 
Stąd grecka nazwa “krystallos” oznaczająca “lód”.

Właściwości
Kamień Nowych Wyzwań. Energia tego kamienia jest kluczem do wejścia w nowe i lepsze etapy życia, zwłaszcza, jeśli przeszłość była ciężka i 
stresująca. Wspiera regenerację ciała i umysłu, pobudza twórcze myślenie, dodaje pewności siebie, zachęca do samoakceptacji, a także pomaga 
zaakceptować i zrozumieć innych ludzi takimi, jakimi są, nie dążąc do ich zmiany.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Rak



K3117-LB

LABRADORYT
Pochodzenie
Należy do rodziny skaleniowców, a jego wyjątkowość wynika z pięknej gry kolorów, które rozbłyskują na powierzchni kamienia. Efekt ten tworzą 
cienkie warstwy różnych minerałów, które rozszczepiają białe światło na wszystkie barwy tęczy. Ten unikalny efekt optyczny nazywany jest 
labradorescencją.
Głównym źródłem labradorytu jest Kanada, ale mniejsze ilości kamienia można znaleźć również w Norwegii, Finlandii, a także na Madagaskarze, 
w Chinach, Australii, Słowacji i USA.
Labradoryt wykorzystywany w kolekcjach S&A pochodzi z Madagaskaru.

Nazwa
Nazwa tego kamienia pochodzi od jego źródła na Labradorze na Wyspie Paul’a w Kanadzie.

Historia
Legenda głoszona przez Eskimosów mówi, że labradoryt skrywa zorzę polarną. Wojownik innuicki, gdy wbił swoją włócznię w skałę, uwolnił ją i 
nadszedł koniec nieprzeniknionej ciemności. Niektórzy uważają ten kamień za Świątynię Gwiazd, ponieważ wygląda jakby zatrzymał w sobie 
miliony gwiazd.

Właściwości
Kamień, który przynosi szczęście. Noszenie go przy sobie sprawia, że umysł staje się jasny, życie staje się harmonijne i radosne. Posiadacz  
labradorytu zyskuje niezwykłą pewność siebie, dzięki której przezwycięża najtrudniejsze sytuacje życiowe i potrafi unikać toksycznych 
przedmiotów i ludzi.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Skorpion, Strzelec, Lew



K3157-LS

LAPIS LAZULI
Pochodzenie
Lapis Lazuli to skała będąca połączeniem lazurytu i kilku innych minerałów, takich jak kalcyt, który pojawia się na kamieniu w postaci białych 
smug i pirytu tworzącego efektowne złote wzory.
Dzisiejsze źródła najlepszych lapis lazuli, tak jak tysiące lat temu, znajdują się w górach Afganistanu. Można go również znaleźć w Chile i nad 
jeziorem Bajkał na Syberii, w Rosji, w Angoli, Kanadzie, Kolorado (USA) i Pakistanie.
Lapis Lazuli używany w kolekcjach S&A pochodzi z Afganistanu.

Nazwa
Nazwa kamienia odnosi się do jego niebieskiego koloru.
„Lapis” w języku łacińskim oznacza „kamień”, a „Azulain” w arabskim –„niebieski”.

Historia
Od tysięcy lat lapis jest ceniony za swój żywy, przepiękny kolor. Doceniały go już starożytne cywilizacje - Mezopotamia, Egipt, Chiny, Grecja i 
Rzym. 
Starożytni Egipcjanie wierzyli, że jest to niebiański kamień i chętnie wykorzystywali go w posągach swoich bogów i maskach pogrzebowych, jako 
ochronę dla następnego życia. Z tego powodu został użyty w masce Tutanchamona. Starożytne kobiety mieliły lapisy na puder, żeby zrobić cień 
do powiek.
Malarze renesansowi używali lapisu do przygotowania “ultramarynowego” niebieskiego, drogiego pigmentu o niezrównanej jasności i 
stabilności. Michał Anioł użył takiego pudru jako koloru niebieskiego do swoich fresków w Kaplicy Sykstyńskiej.

Właściwości
Lapis Lazuli wspomaga kreatywność i ułatwia komunikację ze światem zewnętrznym. Nazywany “skałą prawdy i wiedzy duchowej”, wspiera 
samorozwój.
W wielu kulturach jest uważany za “Święty Kamień”, posłaniec nieba, który przynosi ludziom mądrość, pobudza umysł i przynosi zrozumienie.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Baran, Panna, Waga, Wodnik



K2794-MPW 

MASA PERŁOWA
Pochodzenie
Masa perłowa  jest wewnętrzną, silnie opalizującą warstwą muszli niektórych mięczaków. Podobnie jak perły naturalne, składa się głównie z 
węglanu wapnia (aragonitu) i ma podobne do nich właściwości. 
Przybiera ona różne barwy - najczęściej białą, ale również srebrną, kremową, lekko żółtawą, niebieskoszarą, szarą i tęczową, która mieni się 
różnymi kolorami,nazywa się to efektem iryzacji.
Około 1910 roku w Japonii rozpoczęła się era pereł hodowlanych. Są one produktem naturalnym, ale wytworzonym z pomocą człowieka. 
Obecnie, ponad 90% pereł dostępnych na rynku pochodzi z takich wyspecjalizowanych farm.

Nazwa
Nazwa „masa perłowa” pochodzi od niemieckiego słowa: „Perlmuttera”, które w tłumaczeniu oznacza „matkę pereł”. Ze względu na podobne 
efekty barwne jak w opalu (opalizujące barwy niebieska, zielona, fioletowa, zielonożółta), w handlu nazywa się ją “opalem morskim”.
Natomiast pochodzenie nazwy „perła” nie jest do końca pewne. Może wynikać z rodzaju muszli (łac. perna) lub z jej kulistego kształtu (łac. 
Sphaerula).

Historia
Jako pierwszy o perłach wspomniał chiński historyk już w 2 206 r. p.n.e. Początkowo błędnie uznawane za kamienie szlachetne, jak diamenty, 
szmaragdy, rubiny i szafiry. Jednak ponieważ perły mają pochodzenie organiczne, to nie można ich nazwać kamieniami. 
Masa perłowa już przez starożytnych Egipcjan wykorzystywana była do tworzenia przedmiotów użytkowych, jak i biżuterii. Ale to w epoce 
wiktoriańskiej nastąpił rozkwit jej popularności. To z tego okresu zachowało się wiele cennych przedmiotów, takich jak szkatułki, uchwyty, blaty, 
kielichy, sztućce, etui, papierośnice. 
Perły od zawsze uznawane były za symbol władzy i bogactwa. Pomogły one Kleopatrze wygrać zakład z Markiem Antoniuszem o to które z nich 
poda najdroższą kolację wszechczasów. Królowa Egiptu zdjęła jeden ze swoich perłowych kolczyków, zmiażdżyła klejnot i wrzuciła go do wina 
(niektóre źródła mówią o occie). Tak przygotowany płyn wypiła. Drugi kolczyk zaoferowała rzymskiemu generałowi. Ten odmówił i uznał 
wygraną Kleopatry. 

Właściwości
Masa perłowa stosowana jest do produkcji kosmetyków ze względu na swoje właściwości lecznicze. Dodatkowo, pobudza uczucia i sprawia, że 
emocje stają się bardziej harmonijne i zrównoważone, a ich wyrażanie łatwiejsze. Łagodzi uczucie strachu i stany lękowe. Wspiera intuicję.
W wielu krajach perły są  noszone przez panny młode w dniu ślubu na znak czystości i lojalności.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Rak



K3795-OBS

OBSYDIAN
Pochodzenie
Kryształ, wykonany prawie w całości ze szkliwa wulkanicznego, powstaje w wyniku koagulacji magmy.
Dlatego też znajduje się w miejscach, gdzie doszło do erupcji wulkanów - Włochy, Japonia, Turcja, Peru, Chile, Gwatemala, Meksyk, Kenia i Stany 
Zjednoczone. 
Obsydian w kolekcjach S&A pochodzi z Turcji.

Nazwa
Istnieją dwie wersje pochodzenia jego nazwy. Od imienia Obsiusa, Rzymianina, który odkrył tę skałę  i od nazwy plemienia Obsiusa, które kiedyś 
żyło na terytorium współczesnej Etiopii.

Historia
Historia obsydianu sięga epoki kamienia łupanego. Pierwotny człowiek stosował drobne kawałki obsydianu w grotach strzał i ostrzach. Był on 
również jednym z pierwszych luster. Oryginalne azteckie lustro z obsydianu można zobaczyć w British Museum. Rdzenni Amerykanie handlowali 
koralikami i figurkami z obsydianu. Słynne posągi Moai na Rapa Nui lub Wyspie Wielkanocnej mają oczy wykonane właśnie z tego kryształu.

Właściwości
Obsydian chroni przed negatywną energią, przed własnymi ciemnymi myślami i uczuciami. Pomaga zaakceptować własny wygląd i pozbyć się 
kompleksów. Ułatwia dostrzeganie prawdy, obiektywne widzenie świata i ludzi.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Skorpion



K3762-OP

OPAL RÓŻOWY
Pochodzenie
Jest to nieprzezroczysty rodzaj opalu pospolitego, bez gry kolorów typowych dla jego odmian szlachetnych, gdzie tęczowy efekt kolorystyczny 
wywoływany jest przez wpływ światła na regularnie rozmieszczone mikroskopijne kulki krzemionkowe.
Znajduje się w tych samych środowiskach, co opale szlachetne, bardzo często związanych z aktywnością wulkaniczną. 
Złoża opalu są bardzo ograniczone i nie ma zmechanizowanej masowej eksploatacji. Bardzo często jest on wydobywany przez małe zespoły 
ludzi lub rodziny.
Około 90% wszystkich opali szlachetnych pochodzi z Australii. Około 100 milionów lat temu w rejonie, na którym obecnie znajduje się Australia, 
było ogromne morze. Ten ocean dostarczał wody potrzebnej do powstania tego kamienia.
Ciekawostką jest fakt, że opale znaleziono również na Marsie.
Pastelowe odcienie różowego, zielonego lub niebieskiego opalu można znaleźć w Peru i stąd pochodzą różowe opale z kolekcji S&A.

Nazwa
Nazwa “Opal” pochodzi od greckiego słowa “Opallios” i rzymskiego słowa “Opalus”, które oznaczają “Kamień Szlachetny”.

Historia
Słynny antropolog, Louis Leakey, podczas swoich badań w Kenii, odkrył artefakty z opalem wykonane przez człowieka, które mają ponad 6000 
lat. Oznacza to, że ludzie używali tych kamieni tysiące lat przed powstaniem piramid egipskich.

Właściwości
Kamień Akceptacji. Jest to kamień, który ułatwia zamknięcie pewnych etapów życia i spojrzenie na nie obiektywnie, zrozumienie i 
zaakceptowanie trudnych życiowych doświadczeń. Opal ułatwia nam zaakceptowanie faktu, że wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest dla 
nas dobre, gdyż pomaga nam rozwijać się, spełniać marzenia, doceniać i rozpoznawać ludzi, którzy naprawdę dobrze nam życzą.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Bliźnięta, Rak, Panna, Waga, Skorpion



K2997-PRH

PREHNIT
Pochodzenie
Jest to minerał krzemionkowy, który występuje w wielu kolorach, od jasnozielonego do żółtego. 
Po raz pierwszy opisano go w 1788 roku jako występujący w Prowincji Przylądkowej Wschodniej, w Afryce Południowej. W rzeczywistości, jest 
to jeden z pierwszych minerałów, którego nazwa pochodzi od osoby historycznej.
Był on również pierwszym minerałem z RPA, który został nazwany i opisany, na długo przed tym, jak kraj ten stał się ważnym źródłem klejnotów, 
w tym diamentów.
Najważniejszym źródłem prehnitu jest Afryka, ale można go znaleźć również w Australii, Kanadzie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. 
Prehnit w kolekcjach S&A pochodzi z Chin.

Nazwa
Nazwa pochodzi od nazwiska holenderskiego pułkownika Hendrika von Prehn, który, jako pierwszy, opisał i przywiózł ten klejnot z Przylądka 
Dobrej Nadziei do Europy.

Historia
Prehnit jest jednym z rzadszych i mniej znanych kamieni, który od początku był ceniony jako kamień kolekcjonerski. Ostatnimi czasy stał się 
bardziej popularny w jubilerstwie, ponieważ znalezienie nowych złóż doprowadziło do obniżenia jego ceny.

Właściwości
Prehnit jest kamieniem bezwarunkowej miłości, który pomaga nie poddawać się kryzysom w związku. Wzmacnia on pewność siebie i intuicję, 
przyczynia się do lepszego poznania siebie i walki z bolesnymi wspomnieniami.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Baran,Byk, Bliźnięta, Rak, Lew



K2391-SOD

SODALIT
Pochodzenie
Sodalit jest niebieskim, nieprzezroczystym minerałem, prawie zawsze występującym z białymi smugami lub znacznikami. Wysoka zawartość 
sodu (soli) w składzie, sprawia, że jest on minerałem, a nie skałą.
Jest on bardzo podobny do Lapis Lazuli i może być stosowany jako jego tańsza alternatywa.
Znajduje się go w Brazylii, Indiach, Kanadzie, Afryce, Rosji i USA.
Sodalit w kolekcjach S&A pochodzi z Afryki.

Nazwa
Sodalit wziął swoją nazwę od połączenia dwóch wyrazów - soda i skała - ponieważ skała ta składa się głównie z sodu.

Historia
Sodalit został odkryty niedawno, jego pierwsze złoże zostało znalezione na Grenlandii w 1806 roku. Większe jego złoża odnaleziono dopiero 
w 1891 roku w Ontario w Kanadzie.
Sodalit zyskał popularność w latach 1800-tych podczas wizyty angielskiej księżniczki Małgorzaty w Bancroft w Kanadzie. Zakochała się ona w 
tym minerale i wybrała go jako dekorację do wnętrz Marlborough House. Z tego powodu sodalit z tego obszaru jest czasami nazywany 
Niebieską Księżniczką.
Sodalit to uniwersalny kamień szlachetny ceniony przez projektantów biżuterii i miłośników klejnotów. Rolex zastosował sodalit w tarczach 
zegarków dla kobiet.

Właściwości
Jest to Kamień Logicznego Myślenia. Pomaga z dezorientacją i chaosem emocjonalnym, gdy trzeba się skupić i myśleć jasno. Poprawia 
koncentrację, uwalnia umysł od negatywnych myśli i lęków. Przynosi mądrość i pozwala spojrzeć na życie z nowej, lepszej perspektywy, 
ponieważ łagodzi nerwy, przynosi spokój i ciszę.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Strzelec



K3805-TS

TURKUS
Pochodzenie
Turkus występuje jako masa skalna. Jego niebieski kolor jest wynikiem obecności miedzi, a sporadyczne ślady żelaza są odpowiedzialne za 
zielonkawy odcień. Turkusowe złoża tworzą się zwykle w bogatym w żelazo wapieniu lub piaskowcu. Ciemno-brązowe ślady są pozostałością 
skały macierzystej i wyglądem przypominają pęknięcia lub nitki. Nazywane są “macierzą”.
Najlepszej jakości turkus znajduje się w Iranie. Jego złoża spotyka się również w Afganistanie, Argentynie, Australii, Brazylii, Chinach, Izraelu, 
Meksyku, Tanzanii i USA.
Większość turkusów, które wydobywa się w kopalniach, jest blada i ma zielonkawy meszek, który nie jest zbyt atrakcyjny. W związku z tym, 
powstały różne techniki mające na celu podniesienie jakości i urody tego kamienia. Można go również zrekonstruować - małe cząstki turkusu 
lub jego proszek są łączone za pomocą żywicy, a następnie wypalane.

Nazwa
Nazwa pochodzi od Turcji, przez którą kiedyś przebiegał szlak handlowy z Persji do Europy - tzn. turecki kamień.

Historia
Turkus był jednym z pierwszych kamieni szlachetnych, które zostały wydobyte. Znany był przed 3000 r. p.n.e., a najprawdopodobniej jeszcze 
przed pierwszą dynastią starożytnego Egiptu. Maska pochówkowa i grób króla Tutanchamona były ozdobione tym kamieniem. Starożytni 
Egipcjanie wierzyli, że kolor niebieski jest symbolem regeneracji, dlatego ceniono turkus ze względu na jego właściwości dekoracyjne i 
mistyczne.

Właściwości
Kamień Zwycięzców, od wieków wybierany przez wojowników jako talizman pełen energii i szczęścia, jednoczący wrogów i kończący konflikty. 
Turkusowa biżuteria chroni przed pechem i wypadkami, wzmacnia inteligencję, optymizm i witalność.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Byk, Waga, Strzelec, Ryby



K1787-TOH

TYGRYSIE OKO
Pochodzenie
Tygrysie oko jest złoto-brązowym, nieprzezroczystym kamieniem półszlachetnym z rodziny kwarców. 
Cechą szczególną jego powstawania jest to, że początkowo jest innym kamieniem - krocydolitem, który później jest przekształcany w kwarc. 
Atrakcyjny wzór powstaje, gdy włókna kwarcu zastępują krocydolit. Tygrysie Oko może zawierać również czerwony jaspis lub czarny hematyt. 
Gdy kamień jest wypolerowany, jego jedwabisty połysk tworzy piękny efekt przenikania się warstw brązowych i żółtych linii i fal, co przypomina 
oko tygrysa. 
Dwa najważniejsze źródła to Tajlandia i Republika Południowej Afryki.
W S&A stosujemy tygrysie oko z hematytem, który pochodzi z Republiki Południowej Afryki.

Nazwa
Nazwa pochodzi od efektu luminescencji, który przypomina oko tygrysa.

Historia
Historia tygrysiego oka sięga tysięcy lat wstecz, kiedy to wierzono, że złoto-brązowy kwarc symbolizował egipską boginię wojenną Sekhmet 
przedstawioną jako lwicę. 
Oko Tygrysa było stosowane w amuletach i talizmanach noszonych przez żołnierzy Starożytnego Rzymu, aby pomóc im zachować spokój i 
odwagę, pozostać skupionym i wytrwałym.

Właściwości
Kamień Odwagi. Jego energia pomaga nam pozbyć się naszej wewnętrznej walki i pokonać emocjonalne bariery. Daje pewność siebie i 
eliminuje depresję. Stymuluje do pracy nad emocjami, przynosi radość, satysfakcję i usuwa troski. Daje siłę napędową i pomaga w osiągnięciu 
celów.
Nazywany jest również Kamieniem Alergicznym, ponieważ pomaga łagodzić jej objawy.

Astrologia
Kamień przypisany znakom zodiaku: Bliźnięta, Lew, Strzelec.
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Kamienie naturalne dostępne w S&A
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Grupa 4 - wycena indywidualna


