OD REDAKCJI

SPIS TREŚCI

Stowarzyszenie nasze staje się coraz bardziej
międzynarodowe. Udział członków spoza Polski sięga już
24%, a ich geograficzna lokalizacja obejmuje wszystkie
kontynenty. Stąd powstała dwujęzyczna, polsko-angielska
wersja biuletynu. Wprawdzie większość naszych
zagranicznych członków pochodzi z krajów romańskich i
niemieckojęzycznych, ale język angielski jest dziś
powszechnie znany i używany w sferach gospodarczych i
naukowych. A z tych sfer wywodzą się nasi członkowie.
Dwujęzyczną wersję ma też nasza witryna internetowa:
www.amber.org.pl która jest znacznie obszerniejsza niż
drukowane „BURSZTYNISKO" i bogato ilustrowana
barwnymi zdjęciami. Jest przy tym znacznie częściej
aktualizowana niż ten biuletyn, który ukazuje sie 4 razy w
roku: 28 lutego; 31 maja; 31 sierpnia; 30 listopada.
W tychże terminach emitowany będzie kwartalnik „Polski
Jubiler", pismo popularno-naukowe, doskonale redagowane
i ilustrowane, zawierające artykuły o trwałej wartości
informacyjnej (doniesienia naukowe, analizy, nowe techniki
jubilerskie, krytykę artystyczną i problematykę konserwacji
zabytków). Obszerny dział bursztynowy w „Polskim
Jubilerze" prowadzą członkowie naszego stowarzyszenia,
starając się o wzajemne uzupełnianie tematyki
„Bursztyniska" i „Polskiego Jubilera". Obydwa czasopisma
są rozsyłane bezpłatnie wszystkim członkom, z tym, że
„Polski Jubiler" jedynie osobom nie zalegającym ze
składkami ponad pół roku. Kwartalnik „Polski Jubiler" jest
drukowany wyłącznie po polsku, z tym, że na stronach
internetowych: www.polskijubiler.com
są publikowane
streszczenia angielskie ważniejszych artykułów.
Ten numer „Bursztyniska" ma w dużym stopniu charakter
sprawozdania z działalności władz stowarzyszenia w roku
ubiegłym. Uzupełnione jest ono propozycjami do planu pracy
w roku 2002, a przede wszystkim zachętą do zabierania
głosu na łamach pisma i na stronie internetowej.
Krajowym członkom stowarzyszenia zwracamy uwagę na
propozycję Naczelnego Redaktora „Polskiego Jubilera" dr
Sławomira Safarzyńskiego bezpłatnego zainstalowania na
tym portalu swojej poczty elektronicznej, a nawet stron
www. Członkowie zagraniczni ku naszemu zadowoleniu w
pełni korzystają z komunikacji internetowej.
Ma to duże znaczenie w warunkach znacznego rozproszenia
geograficznego i w praktyce okazuje się, iż biuro
stowarzyszenia, które codziennie otrzymuje i przekazuje po
kilka rozmaitych ofert współpracy, łatwiej może je
udostępnić członkom zamieszkałym w znacznej odległości
niż w pobliżu.
Zachęcamy wszystkich do nadsyłania korespondencji do
„Bursztyniska", szczególnie w sytuacji kiedy mają zdanie
odmienne od władz stowarzyszenia. Głosy takie będziemy
uważnie czytać i publikować, a nade wszystko traktować
jako wkład w ulepszenie form pracy naszej organizacji.
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BUSZTYNNIK ROKU 2001
KAZIMIERAS MIZGIRIS
Spośród licznych kandydatur zgłoszonych przez członków
stowarzyszenia Zarząd przyznał tytuł „BURSZTYNNIKA
ROKU 2001" koledze Kazimierasowi Mizgirisowi z Wilna.
Nominację i nagrodę w postaci statuetki uroczyście wręczy
laureatowi prof. Jan Koteja, „Bursztynnik Roku 2000"
podczas targów „Amberif
2002".
Przyznając nagrodę Zarząd
uwzględnił wyjątkowo
przyjazną i solidną współpracę
Kazimierasa Mizgirisa i jego
firmy „Amber Museum
Gallery" zarówno z artystami,
twórcami dzieł bursztynowych,
jak i kontrahentami z wielu
krajów, w tym z Polski. Galerie
Państwa Wiktorii i Kazimierasa
Mizgirisów w Wilnie i w Nidzie
na Mierzei Kurońskiej,
Kazimieras Mizgiris
świetnie łączą cele handlu i
w swoim muzeum w Wilnie
promocji bursztynu z
fot. Gabriela Gierłowska
wykorzystaniem możliwości
współpracy z różnymi dziedzinami nauki o bursztynie:
biologią, mineralogią, archeologią, historią sztuki i krytyką
artystyczną. W organizacji międzynarodowej sesji naukowej
o bursztynie, która odbyła się w Wileńskiej Akademii Sztuk
Pięknych we wrześniu ub.r. udział „Amber Museum Gallery"
był równie znaczący jak litewskich instytucji państwowych.
Niezwykle pomysłowe ekspozycje Mizgirisów na Mierzei
Kurońskiej zagłębione w ziemi, intensywnie oświetlone
pod szkłem, inscenizacje dna morskiego i stanowiska
archeologicznego, czy też wystawa poplenerowa wielkich
dębowych rzeźb, wykonanych na podobieństwo znanych
bursztynowych figurek neolitycznych ze Schwarzortu,
(obecnie litewskiego Juodkrante), uzyskały bardzo wysoką
ocenę uczestników jesiennej sesji naukowej.
Gratulujemy zasłużonego sukcesu.
Redakcja

bursztynu.Jak co roku aktywnie promowaliśmy bursztyn
uczestnicząc na prestiżowym salonie 'JCK' w Las Vegas 0105.06.2001. Do najistotniejszych zmian należała
jednorodna zabudowa stoiska o charakterze
narodowym.Zarząd nieustannie dąży do powiększenia
powierzchni wystawienniczej na tych targach.W styczniu
odbyła się po raz pierwszy misja handlowa do Paryża, w
której uczestniczyło 15 polskich firm. W wyniku spotkania
delegacji Zarządu z przedstawicielami renomowanych
Targów Bijorca zaproponowano zbudowanie polskiego
pawilonu w atrakcyjnym miejscu na tych targach. Pod
koniec roku kilka rekomendowanych firm oraz SBP
zaprezentowały się na targach Bijorca we Francji podobnie
jak na targach w Las Vegas pod wspólną zwartą zabudową
wyróżniającą się pośród innych wystawców. Dużym
osiągnięciem dla Stowarzyszenia jest przyznana po wielu
wystąpieniach do Ministerstwa Gospodarki refundacja na
obie opisywane imprezy targowe. Wyjazd na targi
kierownika biura Stowarzyszenia jest w pełni pokrywany
przez firmy wyjeżdżające w ramach stoiska Stowarzyszenia,
co pozwala na zaoszczędzenie znacznych środków
pieniężnych przy bezpośrednim udziale mgr Jacka Bielaka.
Jak co roku dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów
Gdańskich posiadaliśmy własne stoiska na targach
'Amberif' oraz 'Ambermart'. Nasze uczestnictwo umożliwia
lepsze dotarcie z dystrybucją materiałów promocyjnych,
kwartalnika 'Bursztynisko' i książek poświęconych
bursztynowi. Jest również okazją do pozyskania nowych
członków w gronie wystawców. W trakcie trwania targów
'Amberif ' została wręczona nagroda 'Bursztynnika roku,
2000' dla prof. Jana Koteji z Krakowa za rozsławianie
tematyki inkluzji w bursztynie na łamach wydawanego
przez siebie czasopisma 'Wrostek' w języku angielskim,
docierającego do zainteresowanych na całym świecie.
Członkom Honorowym i Członkom Założycielom
Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce prof.Barbarze
K o s m o w s k i e j - C e r a n o w i c z o r a z m g r Wi e s ł a w o w i
Gierłowskiemu uchwałą z dnia 27.02 2001 Zarząd przyznał
a prezes Wojciech Kalandyk wręczył wyjątkową nagrodę
'Bursztynnika stulecia' za ich ogromny wkład,
zaangażowanie i dziesiątki lat pracy dla bursztynu. Również
w trakcie targów 'Amberif' odbyło się IV Forum Jubilerstwa
Polskiego, które mieliśmy zaszczyt organizować i
przewodniczyć. Obecni byli przedstawicieli 8 organizacji
branżowych, szeroka reprezentacja Urzędów Probierczych,
liczni goście oraz media.
Została nawiązana współpraca z rządową organizacją
'JETRO', która wspomaga różnymi programami
finansowymi eksporterów na całym świecie.Za pomocą tej
organizacji pojawiły się perspektywy obecności na targach w
Japonii.

Marcin Drabik

SPRAWOZDANIE
ROK 2001.

ZARZĄDU

ZA

W r oku 2001 przed Zarządem Stowarzyszenia
Bursztynników
w Polsce postawiono wiele zadań, do
których został zobligowany uchwałami Walnego Zebrania
wyborczego. Na łamach, Bursztyniska który jest od
ubiegłego roku wydawany na stałe w dwóch językach
chciałbym złożyć sprawozdanie w imieniu Zarządu z jego
pracy i zainicjowanych działań.
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje aktywność w
wypełnianiu głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest
zapewnienie wysokiej rangi bursztynowi bałtyckiemu w
Polsce i zagranicą poprzez rozpowszechnianie wiedzy i
marki znaku towarowego.
Targi jubilerskie są doskonałym miejscem na promocje
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Od 16.12.2000 do 20.02.2001 roku została zorganizowana
wystawa w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w
Chojnicach zatytułowana 'Bursztyn i gdańscy
bursztynnicy'. Celem wystawy było ukazanie dorobku
współczesnego bursztynnictwa gdańskiego i ogólnej wiedzy
o bursztynie bałtyckim. Ciesząca się dużym
zainteresowaniem wystawa może stać się zalążkiem do
zainicjowania szeregu wystaw tematycznych w kraju i
zagranicą.
4 sierpnia odbył się po raz czwarty 'Dzień Bursztynu',
integralna część Jarmarku św.Dominika, organizowana
wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi. W
programie dnia znalazły się liczne atrakcje takie jak zawody
'Poszukiwanie skarbu bursztynowego', happening
'wiązanie końca z końcem' czy wystawa bursztynowych
produktów. Oprócz licznego zainteresowania przybyłych
ludzi mieliśmy okazję zaistnieć medialnie w lokalnej
telewizji.
International Amber Association
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Strona internetowa Stowarzyszenia www.sbp.org.pl zyskała
nową szatę graficzną oraz bardziej czytelny układ
poszerzony o uaktualniane
informacje i forum dyskusyjne .
W zeszłym roku witrynę
internetową Stowarzyszenia
odwiedzano 3600 razy, co daje
średnią dziesięciu odsłonięć
dziennie. Blisko połowa
odwiedzających to zagraniczni
użytkownicy Internetu niemal
z całego świata, którzy mogą
zapoznać się aktualnymi
materiałami również po
angielsku.

Brukseli w Sali Merostwa odbył się pokaz mody z
prezentacją bursztynu bałtyckiego w doskonałym
wykonaniu wspomnianego
Mariusza Gliwińskiego.

W ubiegłym roku wydano wiele tysięcy informatorów o
bursztynie w formie małych książeczek dystrybuowanych
przez zainteresowanych reklamodawców komercyjnych w
znakomity sposób wspomagających zarówno promocję
bursztynu jak i budżet Stowarzyszenia.

Zarząd ma świadomość faktu niewypełnienia wszystkich
postawionych przed nim zadań, a w szczególności brak
aktywności w formalnych wystąpieniach do władz
państwowych o wykorzystanie polskich złóż, jak i
dogodniejsze warunki prawno-ekonomiczne ich
eksploatacji. Jedno z pierwszych posiedzeń Zarządu w 2002
roku było poświęconych temu tematowi, gdzie
przedsięwzięto konkretne działania zmierzające do jak
najszybszego rozwiązania tego bardzo aktualnego
problemu.

Oprócz tych ważnych dla
promocji aktywności
zainicjowano kilka
pomniejszych jak umieszczenie
gabloty z okazami i
standardowymi wyrobami firm
w siedzibie SBP czy współudział
w III Mistrzostwach Świata w
poławianiu bursztynu, StegnaJantar.

W restauracji 'Palowa' w
Zarząd podjął starania o
Gdańsku dnia 17.02.2001
zatrudnienie stałego tłumacza
zorganizowany został
języka angielskiego, który
t r a d y c y j n i e ' B a l
p o z n a j ą c f a c h o w ą
Bursztynnika', który na stałe
terminologię, jaką posługuje
wpisał się w kalendarz imprez
Polski
Pawilon
na
Bijohrce
w
Paryżu
fot.
Jacek
Bielak
się nasze środowisko pomoże
organizowanych z inicjatywy
publikować w Bursztynisku
Zarządu. Bal ma na celu integrację środowiska
oraz stronach internetowych Stowarzyszenia nasze
bursztynników. Biorą w nim udział również władze
publikacje.
samorządowe oraz sympatycy bursztynu.

Nasze działania promocyjne są już zauważalne za granicą a
dowodem na to jest wstępowanie w nasze szeregi coraz
większej grupy osób spoza naszego kraju, którzy budują
prestiż Stowarzyszenia. W zeszłym roku stosunek
procentowy członków zagranicznych do polskich powiększył
się do 24 %. Miedzy innymi z tego powodu w projekcie
nowego statutu jest zmiana nazwy na 'Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bursztynników'. Ogólnie w roku 2001
powitaliśmy w gronie naszego Stowarzyszenia 34 nowych
członków.
Zanotowaliśmy imponujący wzrost sieci przedsiębiorstw
rekomendowanych przez Stowarzyszenie jako spełniające
zasady poprawnego oznaczania wyrobów z bursztynu
naturalnego i korygowanego i nie dopuszczające do
sprzedaży falsyfikatów, namiastek i bursztynu
prasowanego jako prawdziwego. W sumie aktualny
certyfikat jakości w roku 2001 posiadało 50 firm, z czego 15
firm to firmy zagraniczne. Ponadto w 2001 zostało złożonych
13 nowych wniosków, które będą rozpatrywane w 2002
zgodnie z Regulaminem Rekomendacji. W związku z
licznymi zapytaniami w 2001 wydano i rozkolportowano na
targach folder o firmach z certyfikatem w wersji angielskiej
w ilości 1000 sztuk oraz o działalności Stowarzyszenia.
Zarząd angażuje się we wszystkie formy prezentacji mogące
poprawić wizerunek bursztynu w świecie. Pokazy mody, na
których prezentowana jest biżuteria z bursztynem wpływają
na wyobraźnię i utrwalają pozytywny wizerunek tego
kamienia, gromadząc przy tym rzesze ludzi, wśród których
nierzadko są ci, którzy kreują trendy w modzie. Kilka
udanych pokazów mody z biżuterią bursztynową odbyło się
z pracami Mariusza Gliwińskiego, który zaprosił do
współpracy znane polskie modelki. Na początku maja takie
pokazy odbyły się w Hamburgu, na placu ratuszowym tego
miasta i w Lubece, w największej galerii 'Kaufhof'
opisywane później w niemieckiej lokalnej prasie i telewizji.
W listopadzie w ramach 'Europalii' prezentowano wystawę i
pokaz najlepszych pomorskich produktów eksportowych
pośród których nie zabrakło oczywiście bursztynu. W
Operze Królewskiej w Liege, która zgromadziła 1200
osobistości ze świata kultury, biznesu i polityki oraz w
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Na zakończenie w imieniu Zarządu dziękuję wszystkim
obecnym na Walnym Zebraniu w dniu 24.01.2002 i
udzieleniu Zarządowi Stowarzyszenia Bursztynników w
Polsce absolutorium za rok 2001.

Anna Klucznik

ZMIANY W STATUCIE
Na początku stycznia bieżącego roku zakończono prace nad
dostosowaniem statutu Stowarzyszenia Bursztynników do
wymogów ustawy o stowarzyszeniach, formułowanych
przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pr ojekt został
skonsultowany z prawnikiem, co gwarantuje jego zgodność
z przepisami. Poza porządkowymi sformułowaniami, nie
wpływającymi zasadniczo na meritum zagadnień, w
projekcie nowego statutu wprowadzono dwie istotne
zmiany.
Zmiana pierwsza dotyczy struktury Stowarzyszenia.
Projektodawcy nowego statutu, po uzgodnieniach z
Zarządem doszli do wniosku, iż przewidziana w poprzednim
dokumencie szczegółowo rozbudowana struktura
Stowarzyszenia, w chwili obecnej nie jest potrzebna, a
pozostawienie takiej możliwości na przyszłość pociągałoby
za sobą konieczność opisania w statucie struktury każdej z
planowanych komórek. Wymaga tego obecna praktyka
organów rejestrowych.
International Amber Association
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Zaproponowano zapisy o następującym brzmieniu:
Rozdział I § 9
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów
może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach
prawem dopuszczonych
Rozdział II § 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków , które z chwilą
przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 200
członków może być zastąpione Zebraniem
Przedstawicieli, wybieranych w liczbie 1
Przedstawiciel na 5 członków.
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
4.Sąd Koleżeński

FIRMY REKOMENDOWANE
PRZEZ STOWARZYSZENIE
BURSZTYNNIKÓW W POLSCE
SILVER & AMBER Adam Pstrągowski
DEJWIS Marian Dejcz & Mirosław Wiśniewski
ART 7 Wojciech Kalandyk
PATRYK Józef Siulkowski
VENUS Jacek Leśniak
BALT S.C. Leszek Duliński
DAGENIT Marek Trocha
FIRMA JUBILERSKA DUDNIK Janusz Dudnik

Zmiana druga dotyczy liczby członków Stowarzyszenia
obowiązanych do uczestniczenia w Walnym Zebraniu dla
ważności obrad i podjętych uchwał.

Gabriela i Wiesław Gierłowscy Bursztyn, Srebro,
Konserwacja Zabytków
GEDANENSIS ART Katarzyna Łabor
P.P.H. „RAV” Krzysztof Basiukiewicz

Uwzględnia ten problem Rozdział II § 21 punkt 1
podpunkt e:
W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o
30 minut później tego samego dnia, może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę członków.

GALERIA Biżuterii Kazimierz Matusiak
STENEX Stefan Plota
BURSTINY S.L. Christophe Lambadarios
ART-Silver Firma Jubilerska Leszek Krause Leszek Krause

MIRMEX Pracownia Biżuterii Artystycznej Mirosław Mietz
RYTOSZTUKA sp. z o.o. Wojciech Cimoszko
SOLO Bożena Przytocka
Firma DRABIK Marcin Drabik
DRAPIKOWSKI STUDIO Mariusz Drapikowski
YES Designersilberschmuck Margarete Sledziecki

Jacek Bielak

CZŁONKOWIE

GEM Pracownia Bursztynu Stanisław Marcinkowki
POLIMARK INTERNATIONAL Anna Elżbieta Najder
VESSEL INTERNATIONAL, Inc Stephanie Stępień

Przyjęcia członków ogółem od początku istnienia SBP
Założyciele
27 osób
Przyjęto w latach

razem

BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA Danuta i Mariusz Gliwiński
AD ART SILVER Andrzej Drozdowski
NATALEX Stanisław Stępień

1996

36 osób

1997

12 osób

1998

46 osób

KOLIA Jarosław Lis

1999

35 osób

BALTICAMBRE Pellerin Benedicte

2000

35 osób

GALLERY KLUCZNIK Anna Klucznik

2001

34 osób

GOLDMAJOR ltd. Robert Rontaler

225 osób

STANIMEX BIS sp. z .o.o. Alicja Darkowska

ANELL S.C. Krzysztof Lejko
Elżbieta Krasińska RZYM

Skreślenia w 2001
W 2001 roku skreślono z listy członków: 2 osoby Teresa
Wydra i Irena Klunder; wykluczono 2 członków: Joachim i
Adam Sokólscy

KLECHOV-STYLE Grzegorz Klechowicz
AMBER PLANET EBJ S.C. Andrzej Wiszniewski
AMBER HALL JEWELLERY Sylwia Świstak
MILET Edward Milczarek

Zwiększa się liczba członków z zagranicy: w roku 1998
przyjęto 5, w roku 1999
- 11, w roku 2000 - 10
w roku 2001 - 17 . Razem 31 grudnia 2001 r. było 43
członków z zagranicy w łącznej liczbie 179 aktualnych
członków Stowarzyszenia.

YIDKAMBAR Zdzisława Czerniak
AMBER ART Dariusz Gocał
SUKIENNICE

Jakub Łodziński

O.S.C. sp. z o.o. Seok Oh
CLARENDON INTERNATIONAL Fergus Clark
AMBER CENTRE Fergus Clark, Barbara Ockendon

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Sprawy organizacyjne
ENZO Józef Soszyński

Wiesław Gierłowski

DAS BERNSTEINZIMMER Maximus Christian Dannat

PRACA KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ
RZECZOZNAWCÓW

AMBER MUSEUM GALERY Kazimieras Mizgiris
GALERIA „GDAŃSKI BÓWKA” Grzegorz Nikiel
KARAT S.C. Adam Garus
JACK MARKET Jacek Kędracki
AGAT Jacek Głódkowski
Jolanta Gałązka-Marzec
HELENA Jan Podżorski

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców w nowym składzie
została powołana przez Zarząd uchwałą z dnia 25 sierpnia
2001 r. Komisja ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący Leszek Krause,
Zastępca Przewodniczącego Anna Klucznik,

FIRMY, KTÓRE ZŁOŻYŁY
WNIOSEK O REKOMENDACJĘ
STOWARZYSZENIA
BURSZTYNNIKÓW W POLSCE
Ludwik Dumin ARTYSTYCZNY WYRÓB BIŻUTERII,
Pruszcz Gdański
Hala Francka Export-Import, Victoria, Australia

sekretarz Gabriela Gierłowska,
członkowie: Barbara Kosmowska Ceranowicz, Wiesław
Gierłowski, Stanisław Jacobson, Małgorzata Kucharska,
Jacek Leśniak, Józef Nierzwicki.
Komisja Kwalifikacyjna sprawdza kwalifikacje kandydatów
na rzeczoznawców, na podstawie dokumentacji i
egzaminów, a następnie przedstawia Zarządowi wnioski o
nadanie tytułów rzeczoznawcy w trzech specjalnościach:
a. materiałoznawstwo surowego bursztynu

Andrzej Budacki AMBERLUX, Canada

b. towaroznawstwo wyrobów bursztynowych

Rafał Kasprzak Firma Jubilerska Jerzy & , Poznań

c. towaroznawstwo biżuterii dekorowanej bursztynem.

Krzysztof Pawlak POLLENA EWA S.A., Łodź
Emma Maria Kuster AMBER MUSEUM Inc., Bad
Fűssig, Germany
Piotr Szymański, Piotr Szulta IMAGE SILVER, Gdańsk
Mirosława Derdzikowska „HARPAKS" S.C. M. I B.
Derdzikowscy, Gdańsk
Regina Klunder ERIDAN SP. z o.o. , Sopot
Andzia Chmil ANDZIA'S AMBER JEWELRY & BEADS,
Chinchilla, USA
Ireneusz Bromber Firma „O.K", Gdańsk
Dorota Otoka AMBER, Ustka
Marek Gutowski AMBER ART GUTOWSKI, Gdańsk
Anna Machnik AMBERSTONE, Johannesburg, RPA
Witold Bongart & Józef Stopyra BON-STO S.C. , Gdynia

CZŁONKOWIE PRZYJĘCI
MIĘDZY 01.09.2001.-31.12.2001.
Anna Machnik, RPA
Elliot Shelby, USA
Jonathan Richard Williams, UK
Jacek Ożdżeńśki, Tarnowskie Góry
Piotr Szulta, Gdańsk
Piotr Szymański, Gdańsk
Dariusz Zarański, Gdańsk
Dariusz Grzenkowski, Gdańsk

http://www.sbp.org.pl
e-mail:sbp@sbp.org.pl
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Ponadto Komisja Kwalifikacyjna wyłania z siebie zespół do
opiniowania wniosków o rekomendację firm w składzie 7
osób.
W roku 2001 pozytywnie zaopiniowano wnioski trzech
członków o nadanie tytułu rzeczoznawców:
1. Janusza Dudnika
2. Jacka Ożdżeńskiego
3. Radosława Kaźmierczaka.
Wyznaczeni przez prezydium Komisji rzeczoznawcy
wydawali ekspertyzy w sprawach sporów o jakość wyrobów z
bursztynu w przypadkach, gdy strony sporu lub
odpowiednie urzędy zwracały się do naszego stowarzyszenia
o rozstrzygnięcie.
Ostatnio był rozpatrywany wniosek klienta norweskiego,
nadesłany za wiedzą ambasady RP w Oslo, o stwierdzenie
czy wisior dostarczony przez firmę rekomendowaną przez
nasze stowarzyszenie nie jest falsyfikatem. Taka była ocena
gemmologa norweskiego. W samej rzeczy był to dublet z
poprawianego (prażonego w autoklawie ) bursztynu z
warstwą barwną na spodzie kamienia na spoiwie
syntetycznym. Odpowiednią opinię wydał trzyosobowy
zespół rzeczoznawców, a dla zapobieżenia ewentualnym
wątpliwościom klient norweski otrzymał też zestaw trzech
kolorowych zdjęć prezentujących charakterystyczne cechy
wyrobu. Wyrób nadesłany na nasz adres nie zawierał
etykiety, wobec czego niemożliwym było stwierdzenie czy
został on przy sprzedaży oznaczony jako dublet, co zresztą
należy do obowiązków zagranicznego detalisty.
We wszystkich innych sporach o autentyczność bursztynu
bałtyckiego z satysfakcją mogliśmy stwierdzić, że nie
wystąpił ani jeden przypadek falsyfikatu w firmach
uprawnionych do znaku stowarzyszenia.
International Amber Association
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Stefan Plota

KOMISJA OCHRONY ZAWODÓW
JUBILERSKICH FJP
Zespół ekspertów powołany przez IV Forum Jubilerstwa
Polskiego na Amberifie 2001 r.
odbył kilka posiedzeń, z których ostatnie odbyło się 4
października 2001 r. i uchwaliło następujące wnioski:
1.Wystąpić do V Forum Jubilerstwa Polskiego o
przedłużenie pracy Komisji Ochrony Zawodów
Jubilerskich na czas nieokreślony, aż do ukończenia
zadania uzyskania prawnej formy zawodów
regulowanych.
2.Wystąpić do uczestników FJP posiadających
rzeczoznawców (SRJ, MSB, PTGem.) o zgłoszenie list
do PIH z wzajemną wymianą informacji w tym
przedmiocie.
3.Opracować do 31 stycznia 2002 r. projekty regulacji
prawnych co do określenia wymogów
kwalifikacyjnych dla zawodów regulowanych (z
uzasadnieniem merytorycznym i prawnym) 5
specjalności:
" złotnika-jubilera Komisja Złotników ZRzP
" bursztynnika Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bursztynników
" galwanotechnika Polskie Towarzystwo
Galwanotechniczne
" rzeczoznawcy gemmologicznego Polskie
Towarzystwo Gemmologiczne
" rzeczoznawcy jubilerskiego Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Jubilerskich.
Uczestnicy Forum prześlą swoje projekty do Komisji
Złotniczo-Jubilerskiej ZRzP. W Warszawie, ul. Miodowa 14
w formie dokumentów podpisanych przez Zarządy
organizacji oraz w formie listów elektronicznych do
wszystkich członków Komisji Zawodów Regulowanych.
Następne posiedzenie Komisji Ochrony Zawodów
Jubilerskich odbędzie się w I połowie lutego 2002 r. Jego
zwołanie powierzono doc. Nikodemowi Sobczakowi.
W sprawie zawodu bursztynnika Zarząd stowarzyszenia
uznał za celowe uwzględnić we wniosku o ustanowienie go
zawodem regulowanym (czyli wymagającym sprawdzenia i
udokumentowania kwalifikacji) następujące przesłanki:
Klasyfikacja GUS -7330101 Bursztynnik , symbol
rzemiosła 067-6
1.Wytwarzanie wyrobów i twórczość artystyczna w
bursztynie jest polską specjalnością i należy ją
chronić przed utratą prymatu na rynku światowym
2.W obrocie pojawia się wiele namiastek i falsyfikatów
trudnych do wykrycia i rozpoznania. Bursztyn
bałtycki jest w praktyce nierozpuszczalny i nie daje
się badać w toku typowej analizy chemicznej.
Wymaga znajomości metod specyficznych zdobytych
w toku długotrwałego kształcenia i doświadczenia
praktycznego.
3.Specyficzne kształty bryłek bursztynowych, często w
niepowtarzalnych bądź rzadko spotykanych barwach
wymagają od zawodu bursztynnika wyobraźni i
zmysłu plastycznego niezbędnego do projektowania
biżuterii w harmonii z tymi przymiotami bursztynu.
4.Znaczna część bryłek bursztynowych zawiera
inkluzje, ślady dawnego życia cenne dla nauk
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

biologicznych. Bursztynnik winien je umieć
wykrywać i chronić prze zniszczeniem lub
uszkodzeniem w toku obróbki.
5.Bursztynowi bałtyckiemu towarzyszą w złożach
rzadkie i cenne naukowo inne żywice kopalne, jak na
przykład: gedanit, stantienit, bekeryt, glessyt i inne.
Są one niszczone przez nieuświadomionych
pracowników.
6.Dominująca pozycja rynkowa polskiego
bursztynnictwa może dać nam możliwość
ustanowienia norm europejskich pod warunkiem ich
właściwego opracowania, formalnego
uprawomocnienia i przestrzegania w praktyce
wytwórczej i handlowej.
7.Żaden kraj poza Polską nie posiada dostatecznej
kadry wyspecjalizowanych konserwatorów zabytków
bursztynowych i okazów przyrodniczych bursztynu.
Ta specjalność wymaga szczególnej ochrony.
Kwalifikacje:
" studia wyższe- artystyczne, historyczne lub
techniczne
" średnia szkoła zawodowa (wyspecjalizowana)
" egzamin czeladniczy lub mistrzowski po liceum
" długotrwałe (np. dziesięcioletnie) samodzielne
prowadzenie działalności przy posiadaniu pełnego
wykształcenia średniego (ogólnego)
Przeszkody w realizacji:
" brak kadry mistrzów szkolących, programu
szkolenia na poszczególnych etapach i jasno
sprecyzowanych minimów egzaminacyjnych
" brak szkół kształcących w bursztynnictwie
" brak podręcznika
" Izba Rzemieślnicza w Gdańsku obszar
obejmujący większość warsztatów bursztynowych
przeprowadziła egzaminy mistrzowskie po wojnie
(za 56 lat) dla 32 osób, co równa się 0,57 rocznie.
Wszystkie egzaminy odbyły się w okresie od 1950
do 1988 r.. Średnia dla tego okresu 0,8 rocznie.
Ostatnie 13 lat nie było nowych mistrzów.
" tylko trzech mistrzów prowadzi obecnie znaczące
firmy. Ogólnie czynnych zawodowo jest 14 osób
(mistrzów) przy zatrudnieniu na obszarze Izby ca
9.000 osób.
" Tradycyjne szkolenia w rzemiośle prowadzi
jedynie część firm, w praktyce tych które decydują
się na szkolenie uczniów licząc na ulgi podatkowe.
Motywacja rozwoju w zawodzie „Bursztynnik" jest
mniej widoczna.
" niezgodność opisu czynności w Klasyfikacji
Zawodów i Specjalności MPiSS i charakterystyce
rzemiosł (np. sprawa metali szlachetnych w
praktyce występująca w każdej firmie
bursztynowej).
Wobec powyższych trudności Zarząd stowarzyszenia
postanowił wystąpić do pozostałych uczestników
Forum Jubilerstwa Polskiego o przedłużenie terminu
opracowania wniosków Ministerstwa Edukacji
Narodowej do kwietnia 2002 r. Pod uwagę wzięto
podobne trudności występujące we wszystkich
pozostałych organizacjach tworzących Forum.
International Amber Association
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Wiesław Gierłowski

Regina Klunder

2

WYSTAWA WE WŁOSZECH

Małgorzata Kucharska

5

Ewa Rachoń

3

Grzegorz Klechowicz

4

Od polowy grudnia czynna jest w Sassari na Sardynii
polsko-włoska wystawa bursztynowa. Organizatorzy za
punkt wyjścia przyjęli ślady dawnych kultur, odkryte na
Sardynii w postaci zabytków bursztynowych sprzed naszej
ery. Stąd inicjatywa współpracy z gdańskim Muzeum
Archeologicznym, mającym w swych zbiorach wyroby
bursztynowe z odkrywek poświadczających liczne kultury
od neolitu do średniowiecza. Ukazanie dawnych obiektów
znad ujścia Wisły, w stronę którego podążały najważniejsze
rzymskie szlaki bursztynowe, nasuwało się włoskim
organizatorom samo przez się.

Marian Dejcz

3

Danuta i Mariusz Gliwińscy

8

Andrzej Drozdowski

3

Jan Podżorski

5

Mariusz Drapikowski

2

Teresa i Jacek Leśniakowie

5

Oboje małżonków wymieniamy jeśli i żona i mąż są naszymi
członkami. Strona włoska wydała obszerny katalog z
barwnymi zdjęciami (po włosku i angielsku), który można
oglądać w biurze stowarzyszenia. Wszyscy wystawcy
otrzymują po 1 egz. katalogu.
Przewidziane jest przeniesienie wystawy na kontynent na
okres wiosenno-letni. Planowane są wystawy w Rzymie i
Florencji.
Mariusz Drapikowski

NASZ UDZIAŁ W BUDOWIE
BURSZTYNOWEGO OŁTARZA

Scriptorium
ze zbiorów M. Dejcza, autor Bogdan Mirowski

Wizualną atrakcyjność wystawy, a dla nas okazję do
promocji bursztynu, zapewnia kolekcja prac
współczesnych, którą gdańscy bursztynnicy powierzyli
organizatorom wystawy w liczbie 115 różnorodnych
obiektów: typowej lecz z wyjątkowo atrakcyjnymi
kamieniami biżuterii popularnej, pojedyńczych dzieł i
kompletów niepowtarzalnej biżuterii autorskiej, rzeźb i
naczyń bursztynowych, obiektów sztuki sakralnej (z kopią
„krzyża papieskiego"). Ekspozycję wzbogacono
wyjątkowymi okazami przyrodniczymi bursztynu: wielkimi i
pięknymi bryłami oraz inkluzjami w bursztynie, ukazanymi
dodatkowo fotografiami w dużych powiększeniach.
Eksponaty na wystawę przekazało 20 firm z Pomorza
Gdańskiego i Pani Elżbieta Krasińska, członkini naszego
stowarzyszenia z Rzymu, która powierzyła najwięcej swoich
prac w liczbie osiemnastu. Koleżanka Krasińska była też
prawdziwym ambasadorem polskiego bursztynnictwa we
Włoszech, udzielając organizatorom cennych wskazówek
przy tworzeniu wystawy, a co najważniejsza rzetelnych
informacji o bursztynie dla włoskiej prasy i innych mediów.
W sumie przedstawiono 133 dzieła współczesne z czego 22
pochodziły od bursztynników nie będących jeszcze
członkami naszego stowarzyszenia (choć często z nami
współpracujących); 111
dali nasi członkowie, a choć
chciałoby się wymienić wszystkie prace oddzielnie, ze
względu na skromny charakter „Bursztyniska" podajemy
tylko nazwiska i liczby eksponatów wysłanych do Italii:
Elżbieta Krasińska -

18

Stefan Plota -

3

Krzysztof Basiukiewicz

3

Józef Soszyński

11

Marek Trocha

10

Gabriela i Wiesław Gierlowscy

13
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Podjęta przez nasze stowarzyszenie inicjatywa budowy
niewielkiego, wzorowanego na dawnych kaplicach
cechowych, bursztynowego ołtarza została przez księdza
prałata Henryka Jankowskiego podniesiona do rangi
stworzenia ołtarza głównego w bazylice św. Brygidy w
Gdańsku. Dzięki temu powstaje największe w historii
światowego bursztynnictwa dzieło sztuki, które ma też
ważne przesłania ideowe religijne i patriotyczne.
Wielka skala nadstawy ołtarzowej i jej skomplikowany
układ wymagały udziału w projektowaniu i realizacji tego
dzieła nie tylko bursztynników, lecz i architektów,
konstruktorów i rzeźbiarzy, jak na przykład prof.
Stanisława Radwańskiego, który nie tylko stworzył
towarzyszące nadstawie ołtarzowej posągi, ale też znacząco
wpłynął na wzbogacenie formy projektu, autorstwa członka
Zarządu naszego stowarzyszenia Mariusza
Drapikowskiego. Równie ważny był udział artystkirzeźbiarki Alicji Pluty w ukształtowaniu reliefów w sukience
obrazu NMP i w imponującej sylwetce orła. Stalowa
konstrukcja ołtarza nie powstałaby bez udziału
stoczniowców, a system oświetlenia, ważny
współkomponent wyrazistości ołtarza bez specjalistów z tej
dziedziny.
Decydującą w sposób oczywisty była jednak postawa
bursztynników, którzy ofiarowali na rzecz ołtarza ponad 70
kg rzadkich odmian bursztynu, niemożliwych do nabycia na
rynku z racji znaczenia kolekcjonerskiego. Prawie wszyscy
ofiarodawcy bursztynu są naszymi członkami:
Bożena i Wojciech Kalandykowie
Teresa i Jacek Leśniakowie
Hildegarda i Jan Podżorscy
Kamila i Mirosław Siezieniewscy
Gabriela i Wiesław Gierłowscy
Adam Pstrągowski
Stefan Plota
Krzysztof Basiukiewicz
Sławomir Safarzyński
Ludwik Dumin
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i Marek Gutowski, który ofiarował wielką ilość specyficznie
użyłkowanego
bursztynu, pozwalającą na wykonanie
prawie całego orła.

fot. Kamil Gozdan

Ponadto darowizn bursztynu dokonali:
Teresa i Czesław Wydrowie (p. Teresa zrezygnowała już z
członkostwa) oraz Arleta i Henryk Wiedryccy.
Z części tych darowizn pozostałych po zrealizowaniu
sukienki i orła, artyści-plastycy wykonali w pracowni
Mariusza Drapikowskiego dar dla Prymasa Polski Józefa
Glempa wielobarwny, bursztynowy pastorał, wręczony Mu
uroczyście 4 listopada ub. roku.
Gromadzenie bursztynu w odmianach przezroczystych i
prześwitujących, koniecznych do wykonania
przestrzennych witraży natrafia obecnie na trudności,
wobec przeciągających się procedur uzyskania dostępu do
nagromadzeń bursztynu w delcie Wisły, gdzie takie odmiany
występują najczęściej.

Wiesław Gierłowski i Jacek Leśniak

PROGRAM SZKOLENIA
SPRZEDAWCÓW I
TOWAROZNAWCÓW WYROBÓW
BURSZTYNOWYCH
I. Uczestnicy szkolenia
Szkoleniem według tego programu mają być objęci
sprzedawcy i towaroznawcy w sklepach i hurtowniach
jubilerskich oraz stoiskach branżowych w domach
towarowych, prowadzących sprzedaż wyrobów
bursztynowych i biżuterii dekorowanej kamieniami
jubilerskimi z bursztynu. Mogą być też nim objęci kandydaci
do zatrudnienia na takich stanowiskach, nie posiadający
jeszcze praktycznego doświadczenia.
II.Czas trwania
Przewiduje się tryb intensywny po 8 godzin dziennie przez 5
dni (tydzień roboczy) razem 24 godziny wykładów i zajęć
seminaryjnych plus 16 godzin praktyki w zakładzie
wytwórczym, w pełnym cyklu selekcji i obróbki bursztynu
oraz kompletacji wyrobów. Przed rozpoczęciem zajęć
słuchacze otrzymają pisemne opracowania w dziedzinie
materiałoznawstwa i towaroznawstwa bursztynu oraz
wykaz zalecanej literatury. Na życzenie słuchacze mogą
otrzymać obszerniejsze, ilustrowane zdjęciami i mapami
materiały informacyjne zapisane na CDRom.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

III. Tryb zgłaszania kandydatów
Na kurs może być przyjęty każdy kandydat, który złoży w
biurze Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
(lub nadeśle pocztą) zgłoszenie według wzoru
publikowanego na stronach (lub pobranego w biurze MSB)
z dołączoną kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej
dowolnego typu. Z pierwszeństwa w przyjęciach korzystają
członkowie MSB i pracownicy firm, rekomendowanych
przez MSB jak również osoby skierowane przez innych
uczestników Forum Jubilerstwa Polskiego.
IV. Tematyka kursu
" Podstawowe wiadomości o genezie bursztynu
bałtyckiego, jego złożach i nagromadzeniach.
Porównanie z innymi żywicami kopalnymi.
" Wiadomości o dawnych i współczesnych źródłach
bursztynu bałtyckiego (sukcynitu). Metody
zbierania i wydobycia. Ocena udziału różnych
źródeł surowca w zaopatrzeniu aktualnego
przetwórstwa. Ocena perspektyw wykorzystania
polskich zasobów.
" Klasyfikacja handlowa surowca i proporcje cen w
Polsce. Porównanie z rynkami innych krajów.
Ceny innych żywic kopalnych i subfosylnych.
Porównanie z dawnymi zasadami klasyfikacji i
reglamentacji surowca (np. w Prusach Książęcych
i Związku Radzieckim).
" Historia metod obróbki bursztynu od czasów
najdawniejszych do wieku XIX. Główne szlaki
bursztynowe i ośrodki wytwórcze antyczne i
nowożytne. Techniki artystyczne „złotym wieku
bursztynnictwa". Słynne zabytki w muzeach
świata i zaginione (jak na przykład „Bursztynowa
Komnata").
" Polskie muzea bursztynowe charakterystyka
kolekcji i przykłady wyjątkowych okazów.
" Właściwości lecznicze i kosmetyczne bursztynu i
jego preparatów. Sucha destylacja.
" Współczesna obróbka bursztynu podstawowe
metody i operacje. Specjalistyczne narzędzia i
maszyny do obróbki mechanicznej i termicznej.
Materiały szlifierskie i polerskie. Konserwacja
wyrobów w sieci handlowej. Wskazówki
racjonalnego użytkowania wyrobów
bursztynowych i ich ochrony przed
przedwczesnym wietrzeniem i zmianą barwy i
przejrzystości..
" Klasyfikacja kamieni jubilerskich z bursztynu.
Odniesienie do klasyfikacji kamieni według norm
CIBJO (Międzynarodowe Zrzeszenie Biżuterii,
Ozdób Srebrnych, Diamentów, Pereł i Kamieni).
" Tendencje we współczesnym wzornictwie.
Znaczące dzieła sztuki współczesnej
(rekonstrukcja Bursztynowej Komnaty, ołtarz w
św. Brygidzie w Gdańsku, nowe tendencje
europejskie, amerykańskie i dalekowschodnie)
" Znaczenie inkluzji w bursztynie z racji wyjątkowej
zdolności wiernego utrwalenia form i struktury
molekularnej zwierząt i fragmentów roślin (pyłki
kwiatowe, liście, gwiaździste włoski dębu, tkanki
drewna). Niezwykłe rzadkie okazy.
Niebezpieczeństwo falsyfikatów.
" Metody identyfikacji bursztynu. Rozpoznawanie
sukcynitu i innych żywic kopalnych metodami
warsztatowymi i prostymi sposobami
(podgrzewanie, reakcje na rozpuszczalniki,
twardość, rysy na powierzchni, ciężar właściwy itp.)
" Wykrywanie wad obróbki (pęknięcia,
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wyszczerbienia, rysy po szlifowaniu i toczeniu,
niesymetryczne wiercenie, pozostałości pasty
polerskiej, zły montaż).
" Literatura piękna o bursztynie (mity, legendy,
obyczaje)
V. Zakres zajęć praktycznych
Słuchacze odbędą dwudniową praktykę w firmie „Venus" w
Gdańsku-Oliwie obejmującą całość prac od selekcji
bursztynu dla celów produkcyjnych, poprzez cięcie,
szlifowanie, toczenie, wiercenie, polerowanie i montaż
elementów w gotowe wyroby. Praktyka obejmie również
wykrywanie wad lub uszkodzeń wyrobów i naprawę lub
wymianę wadliwych elementów bursztynowych lub zapięć.
VI. Wykładowcy i instruktorzy
Wykłady na kursie prowadzić będą profesorowie z uczelni
wyższych i Polskiej Akademii Nauk oraz doświadczeni
specjaliści, autorzy najnowszych publikacji o bursztynie.
Zajęcia praktyczne będą prowadzone pod kierownictwem
właścicieli firmy „Venus". Kurs zostanie zakończony
komisyjnym egzaminem z udziałem wszystkich
wykładowców i kierowników zajęć praktycznych.
Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia kursu z
podpisami komisji egzaminacyjnej i Zarządu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
VII. Przewidywane terminy i koszty
Przewiduje się trzy terminy kursów: w końcu kwietnia, maja
i września 2002 r. w grupach po około 15 osób. Kursy
odbywać się będą w Gdańsku.
Koszt uczestnictwa wyniesie 350 zł od osoby, wliczając w to
pisemny i elektroniczny zestaw materiałów informacyjnych,
a także zwiedzanie (dobrowolnie, na życzenie każdego
uczestnika) wystaw bursztynowych w Gdańsku i Malborku.
Koszt dojazdu do Gdańska i muzeów ponoszą uczestnicy,
podobnie jak zakwaterowanie w okresie trwania kursu.
Organizatorzy mogą zarezerwować noclegi w przystępnej
cenie.

Przejazd moglibyśmy odbyć własnymi samochodami lub
wynajętym mikrobusem (autokarem przy większej
frekwencji) i dzięki temu możliwym byłoby zwiedzenie po
drodze Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie, Kombinatu
(kopalni i przetwórstwa) w Jantarnym oraz obejrzenie
nielegalnych bieda-szybów na Sambii. Przy obszerniejszym
programie zwiedzania Sambii byłby konieczny nocleg, który
jest w Rosji dość drogi. Na przykład w nowych pensjonatach
w kurorcie Swietłogorsk w granicach 50 DEM za dobę.
Na litewskiej połowie Mierzei Kurońskiej w odległości 4 km
od granicy mieści się galeria, pracownia i muzeum
bursztynu Kazimierasa Mizgirisa, naszego członka,
prowadzącego rekomendowaną przez Stowarzyszenie firmę.
Ciekawa kolekcja przyrodnicza i archeologiczna oraz
ekspozycja na wolnej przestrzeni rzeźb wzorowanych na
neolitycznych figurkach z Juodkrante (niem. Schwarzort)
warta jest poznania jako przykład bardzo pomysłowej
promocji bursztynu.
Cała stukilometrowa Mierzeja Kurońska jest parkiem
narodowym z niezwykłą roślinnością i wysokimi,
piaszczystymi wydmami.
Muzeum Bursztynu w Połądze w 12 salach dawnego Pałacu
Tyszkiewiczów prezentuje przede wszystkim okazy różnych
odmian bursztynu bałtyckiego, zgromadzone w większości
w czasach sowieckich z urobku kopalń na Sambii. Pozostaje
tu także część przedwojennej kolekcji Tyszkiewiczów,
wystawianej niegdyś w Paryżu. Dla porównania z
sukcynitem zgromadzono także przykłady innych żywic
kopalnych. W sumie systematyczna ekspozycja może być
doskonałą i wszechstronną lekcją materiałoznawstwa.
Ukazano także autentyczny warsztat bursztynowy
(wieloczynnościowy) o napędzie nożnym, użytkowany do
końca II wojny światowej.
Na tle zbiorów stałych przedstawiane są wystawy
współczesnych bursztynników litewskich o bardzo
oryginalnym charakterze poszukiwań artystycznych i
technicznych. Mamy zapewnienie współpracy ze strony
dyrekcji muzeum (objaśnienia kustoszy, dyskusja o
zasadach klasyfikacji, możliwość fotografowania,
korzystania z sal na seminaria itp).
W Połądze możemy korzystać z eleganckich i niedrogich
noclegów (ca 110 zł za komfortowy, dwuosobowy
apartament z osobnym pokojem dziennym i sypialnią oraz
łazienką). Wyżywienie jest doskonałe i znacznie tańsze niż u
nas.

Wiesław Gierłowski

SEMINARIUM DLA
RZECZOZNAWCÓW BURSZTYNU
NA LITWIE
(projekt do dyskusji)
Na tle doświadczeń z sesji naukowej, zorganizowanej we
wrześniu 2001 r. przez Wileńską Akademię Sztuk Pięknych
na temat „Bursztyn w przyrodzie, archeologii i sztuce"
chciałbym zaproponować zorganizowanie w połowie
kwietnia 2002 r. na terenie Muzeum Bursztynu w Połądze
(Palanga) seminarium dla rzeczoznawców i wszystkich
zainteresowanych członków naszego Stowarzyszenia.
Połąga leży nad Bałtykiem w niewielkiej stosunkowo
odległości od Gdańska, około 300 km najkrótszą trasą przez
Kaliningrad. Przekroczenie granicy polsko-rosyjskiej w
Gronowie byłoby możliwe bez oczekiwania po załatwieniu
odpowiednich formalności w Straży Granicznej. Wjazd na
Litwę przez przejście na Mierzei Kurońskiej nie powoduje
oczekiwania, bo ruch jest tam nieznaczny.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Przy okazji można by odwiedzić Wydział Złotnictwa
Wileńskiej Akademii Sztuk PIęknych zlokalizowany w
Tylszach niedaleko (75 km) od Połągi.
Wracać do kraju jest dogodniej przez przejścia graniczne
polsko-litewskie, gdzie nie trzeba czekać na odprawę. Po
drodze można przyjrzeć się jawnemu handlowi surowcem
bursztynowym w nadgranicznych (z Okręgiem
Kaliningradzkim) miastach, na przykład w historycznych
Taurogach.
Program można uzupełnić o pobyt w Wilnie (dojazd
autostradą z Połągi 320 km) i zwiedzaniem miasta i muzeów.
Naczelnym dyrektorem wszystkich litewskich muzeów
sztuki jest obecnie artysta-plastyk, autor aranżacji wystawy
bursztynu w Połądze z roku 1989, Pan Romualdas Budrys,
który zapewniał mnie o życzliwym przyjęciu w podległym mu
Muzeum Sztuki w Wilnie (w Pałacu Chodkiewiczów) i
Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Arsenale.
Dwuosobowy pokój w Wilnie kosztuje od 130 zł.
Czas trwania seminarium i objazdu:
" w wersji Sambii i Połągi 3 4 dni. Koszt noclegów
w sumie ca 320 zł na osobę.
" W wersji z Wilnem + 300 zł
International Amber Association
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Stanisław K. Jacobson

POLSKI JUBILER W
INTERNECIE

RAMOWY PROGRAM KURSU
„TOWAROZNAWCÓW
JUBILERSKICH",

Internet to morze informacji, jednak nie każdy wie, że oprócz
informacji wartościowych i godnych zaufania można tam
spotkać wiele bezwartościowych, często nawet świadomie
wprowadzających w błąd. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy
się na zorganizowanie portalu Polskiego Jubilera aby
przeprowadzić przez ten ocean. Tylko kilka kliknięć myszką
zaprowadzi Państwa na strony www.PolskiJubiler.com , na
których zobaczycie w pełnym świetle wszystko to co
aktualne w polskim jubilerstwie. Pod tym adresem znajdują
się strony drukowanej wersji kwartalnika „Polski Jubiler" i
jego archiwum. Część stron zamieszczonych na tym portalu
przedstawia materiały, które nie zostały opublikowane ale
informacje jakie one zawierają mogą być przydatne dla
praktyków. Wiadomości te są często aktualizowane dzięki
czemu docierają szybko do zainteresowanych osób.
Gdy już znajdziemy się na portalu Polskiego Jubilera,
możemy uzyskać łatwy dostęp do stron stowarzyszeń
branżowych, ośrodków naukowych zajmujących się
tematyką bliska naszej branży jak i zapoznać się z
recenzjami ważnych wydarzeń w świecie jubilerstwa. Łącząc
się z adresem www.geo.uw.edu.pl znajdziemy się na portalu
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zamieszczono pełne
archiwum kwartalnika „Polski Jubiler" jak i stworzono
wykaz ciekawych linków do stron interesujących
bursztynników, gemmologów i twórców form złotniczych.
Lista ta jest ciągle aktualizowana i recenzowana przez
wybitnych specjalistów z branży. W najbliższych numerach
Bursztyniska postaramy się przybliżyć najciekawsze
strony.
Portal Polskiego Jubilera pomyślany został również jako
portal b2b (business to business), po to, aby korzystając z
informacji handlowych nawiązać kontakty kooperacyjne,
zareklamować produkt czy uzyskać konsultacje z
fachowcami. Dlatego właśnie strony Polskiego Jubilera są
powiązane z Katalogiem Polska Biżuteria
www.PolskaBizuteria.pl . Katalog ten ma najlepszą w Polsce
bazę danych firm jubilerskich.

organizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Jubilerskich, przy współpracy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku
Przedstawiam niżej wstępną propozycje programu, który
prawdopodobnie odbędzie się Gdańsku. W przypadku
przewagi zgłoszeń z innego terenu w najdogodniejszym
miejscu.Jest on przewidziany dla osób pracujących w
branży jubilerskiej (sprzedawców, kierowników sklepów,
hurtowników i wytwórców). Bliższe informacje można
uzyskać w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Jubilerskich,
ul. Powązkowska 59 (skrytka poczt. 96) telefon 601380447,
fax: 22- 8220260, e-mail:info@srj.org.pl. Także w biurze
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.
DZIEŃ PIERWSZY
ogólne wiadomości z zakresu jubilerstwa, metale
szlachetne, prawo probiercze, próby, ocena biżuterii pod
względem techniki wykonania,
sposoby oprawiania kamieni.
DZIEŃ DRUGI
nazewnictwo i określenia kamieni szlachetnych, rodzaje
szlifów oraz ogólne wiadomości o oszlifowanych diamentach
i ich klasyfikacji.
DZIEŃ TRZECI

I ostatnia sprawa. Portal Polskiego Jubilera to miejsce
kontaktów branży. Każdemu członkowi Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników w Gdańsku udostępniana
jest nieodpłatnie skrzynka pocztowa jak i możliwość
zamieszczenia indywidualnej witryny WWW.

bursztyn i inne substancje organiczne (perły, korale, kość
słoniowa) oraz sposoby ich identyfikacji i klasyfikacji.

Sądzimy, że w dobie rewolucji informacyjnej oferowany
przez Zespół Polskiego Jubilera portal www.polskijubiler.com
stanie się również Państwa narzędziem codziennej pracy.

kamienie kolorowe, ogólne wiadomości o kamieniach
jubilerskich, podział pod względem optycznym,
mineralogicznym oraz sposoby identyfikacji i odróżnianie
kamieni naturalnych od syntetycznych.

DZIEŃ CZWARTY I PIĄTY

DZIEŃ SZÓSTY
egzamin końcowy oraz rozdanie dyplomów zakończenie
kursu.
Wszystkie zajęcia odbywały się będą w oparciu o teorię
popartą praktycznymi ćwiczeniami.
Przewidywany koszt dla jednej osoby 600 PLN.
Przewidywana ilość kursantów 16 osób.
Zajęcia od 9 do 17 , przerwa 13 do15.
Przewidywany termin druga połowa bieżącego roku.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Gospodarka
Wojciech Kalandyk

DOBRA WSPÓŁPRACA Z
ZARZĄDEM
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
GDAŃSKICH SA
Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich SA
uwzględnił po spotkaniu z konsultantami
większość
postulatów naszego środowiska, zgłaszanych na ostatnim
zebraniu kwartalnym. a mianowicie
1.Wycofał się, z zapowiedzianego na IX
Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni
Jubilerskich „AMBERIF", podwyższenia stawek za
wynajętą powierzchnię zabudowaną (o 5,5 % ).
2.Pierwsze dwa dni targów będą zamknięte dla
publiczności, kupcy i goście obowiązani będą
zarejestrować się i nosić identyfikatory z nazwiskiem
i firmą.
3.Wystawcy zagraniczni nie będą mogli prowadzić
sprzedaży detalicznej, ani hurtowej.
4.Półfabrykaty i wyroby z bursztynu rekonstruowanego
(prasowanego) wystawiane na stoiskach będą
musiały być przez wystawców oznaczone
odpowiednimi napisami. Podobny obowiązek
regulaminowy dotyczy okazów przyrodniczych kopalu
i innych niż bursztyn bałtycki żywic kopalnych.
Wyroby z żywic subfosylnych (kopali) podobnie jak
sztuczne i syntetyczne namiastki bursztynu nie będą
mogły być wystawiane i sprzedawane na
„AMBERIFIE".
5.Zarząd MTG SA zgodził się rozpatrzyć wnioski,
wszystkich organizacji patronujących targom
„AMBERIF" i zrzeszających wystawców, co do
systemu zniżek w opłatach pod warunkiem jasnego
określenia tytułu do zniżek jak np. przynależność do
organizacji patronujących.
Frekwencja wystawców na IX edycji „Amberifu" zapowiada
się nieco poniżej zeszłorocznej; do 15 lutego zgłosiło się 300
firm, z czego do członków naszego stowarzyszenia należy 40.

Maria Gurowska

GORĄCA JESIEŃ TARGOWA
W WARSZAWIE
- normalizacja czy powtórka z historii?
Imprezy targowe są istotnym elementem współczesnego
marketingu. Niezależnie od koniunktury gospodarczej i
zmian mody, obecność na targach branżowych jest
k o n i e c z n o ś c i ą . Wa ż n e j e s t , a b y i m p r e z a b y ł a
reprezentatywna dla branży, dla której ją zorganizowano i w
pełni zaspakajała oczekiwania wystawców. Od wielu lat
jesienią Warszawa jest miejscem spotkań branży
zegarmistrzowsko -jubilerskiej. „Pai-Time", „Złoto Srebro
Czas", „Crow Jewerelly" to nazwy jubilerskich imprez
targowych, które zaistniały w Warszawie. Każda z nich
dążyła do bycia tą jedyną, która reprezentuje interesy całego
środowiska. Chwała im za to, bo powinno na tym zyskać
polskie jubilerstwo.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Doświadczenia jakie wyniosła branża po zeszłorocznych
imprezach powinny zaowocować nowym podejściem do
for muły targowych spotkań zegar mistrzowsko jubilerskich.
Planuje się odejść od uniwersalnej formuły, aby nie powielać
podobnych programów i mniej lub bardziej udanych
rozwiązań. Jak to będzie wyglądać w praktyce to dopiero
zobaczymy.
Targi „Złoto Srebro Czas" w swojej trzeciej edycji
wzmocnione współpracą z dawnymi targami „Pai-Time", już
w nowym miejscu w Warszawskim Centrum EXPO XXI,
mają kontynuować tradycję imprezy wystawienniczej
otwartej na publiczność. Magnesem przyciągającym
zwiedzających, handlowców i producentów mają być
ciekawie rozwiązane ekspozycje, galeria projektantów,
pokazy biżuterii i zegarków. Uzupełnieniem będą sesje
naukowe skierowane do wszystkich będących pod czarem
kamieni szlachetnych i złota. Organizatorzy targów „Crow
Jewerelly" postawili w tym roku na kooperację. Swoją ofertę
adresują do małych firm rzemieślniczych, które nie są w
stanie zaistnieć na rynku z powodu wysokich kosztów
promocji. Targi mają pomóc w nawiązaniu kontaktów
międzynarodowych. Mają być idealnym miejscem, w którym
przedstawiciele firm zagranicznych mogą pozyskać
kooperantów o dużych kwalifikacjach zawodowych.
Planowane są pokazy nowych technik wytwarzania, maszyn
i urządzeń przydatnych a jednocześnie dostępnych cenowo
dla tego sektora branży.
Nową ofertą targową ma być impreza organizowana przez
Krajową Izbę Gospodarczą Jubilersko-Zegarmistrzowską
(KIGJZ). Przyjęto formułę"business to business" . Według
niej, firmy już zrzeszone w KIGJZ i te, które chcą do niej
przystąpić będą miały możliwość bezpośrednich kontaktów
handlowych z ludźmi i z firmami pracującymi dla potrzeb tej
branży. Na targi zaproszeni zostaną specjaliści z
zaprzyjaźnionych zagranicznych izb branżowych, którzy
przeprowadzą szkolenia z zakresu przepisów
obowiązujących w Unii Europejskiej. Będzie to
przygotowaniem branży do wejścia Polski do Unii
Europejskiej.
Wszystkie te imprezy zaplanowano w jednym terminie i
pragną dać szansę zainteresowanym, szczególnie
przyjezdnym, do uczestnictwa w nich. Warszawa staje się
coraz bardziej przygotowana do organizacji tak
skomplikowanych imprez, jakimi są targi zegarmistrzowsko
-jubilerskie. Obok Warszawskiego Centrum EXPO XXI
powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe sieci
Gromada, które przygotowuje się do przyjęcia w swe progi
naszej branży. Nowa oferta jest niezmiernie atrakcyjna.
Centrum stanowi zespól hotelowy z salami
wystawienniczymi o powierzchni 6500 m2, z zapleczem
rekreacyjnym i rozrywkowym. Cała inwestycja ma dobre
położenie komunikacyjne - zlokalizowana jest blisko
centrum i lotniska Okęcie oraz ma dogodny dojazd
komunikacją miejską. W jednym miejscu można pracować,
spotykać się z klientami, nawiązywać nowe kontakty
biznesowe i odpoczywać. Wybór należy do nas.
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Gospodarka
Wiesław Gierłowski

KRYZYS WYDOBYWCZY W
JANTARNYM
Lata dostatku, a nawet nadmiaru surowca bursztynowego,
mamy chyba już za sobą. Wprawdzie rosyjska statystyka w
ubiegłym dziesięcioleciu nie wykazywała wzrostu
wydobycia, lecz w samej rzeczy mieliśmy wszelkie objawy
przewagi podaży surowca nad popytem. Bez obawy błędu
można to wiązać z eksploatacją płytkiego, przybrzeżnego
złoża w Jantarnym, zwanego z rosyjska „Plażewoj
Uczastok".

fot. Antoni Chodyński
Bieda-szyby w okolicach wsi Muromskoje

Najogólniej przyczynę powodzenia może wyjaśnić schemat
nachylenia bursztynodajnego pokładu „niebieskiej ziemi"w
rejonie kopalń w Jantarnym, pochodzący z pracy
G.I.Gurewicza i J.W. Kazanowa (Kaliningrad 1976)
Użyteczne kopaliny w Okręgu Kaliningradzkim.
Pokład ten wychodzi na powierzchnię przybrzeżnej płycizny,
przebiega tuż pod piaskiem plaży, a im dalej od brzegu tym
jego strop bardziej opada, aż do 20 metrów poniżej poziomu
morza. Równocześnie nadmorskie wzniesienia podnoszą się
stopniowo do wysokości prawie 40 metrów. Dlatego więc
ogromna odkrywka „Primorskaja", która mimo mylącej
nazwy, zaczyna się 2 km od brzegu, jest tak głęboka i
kosztowna. Obecnie eksploatuje się warstwę na głębokości
57 od powierzchni gruntu. Zapewne tak jak przez całe 27 lat
od rozpoczęcia eksploatacji ze znaczną stratą. Przy
obecnych cenach surowca uzyskana z wydobycia wartość
nie pokrywa nawet połowy kosztów.
Podjęte radykalne środki przeciw rozkradaniu (ogrodzenia
pod prądem, podwojone straże itp.) mogą sytuację nieco
poprawić, lecz prawdopodobnym jest też dalsze
powiększenie strat. Dochodzą nowe wydatki na ochronę, a
jej skuteczność i tak zależy od norm etycznych w
środowisku pracowniczym. A z tym nigdy nie było najlepiej.
Głodowe płace zawsze uspakajały sumienia.

Oznacza to perspektywę długotrwałego deficytu surowca,
dotkliwszą dla nas niż dla własnych działów przetwórczych
kombinatu. Mimo wszystko „bliższa ciału koszula niż
sukmana". Widać to wyraźnie ze szkicu sytuacyjnego
kopalń wokół Jantarnego:
Mapa Jantarnego
Nieznana jest oczywiście wielkość uzysku bursztynu z
bieda-szybów na terenach pokołchozowych. Nie da się
jednak zastąpić potężnych koparek i zwałowarek zwykłymi
łopatami. Płytkie zaleganie „niebieskiej ziemi" daje
wprawdzie urobek już z głębokości 2-3 metrów, ale w grę
wchodzi praca w niezwykle twardych osadach, z których
każdą bryłkę trzeba siłą wyłuskiwać. Tu nawet znaczący
bodziec cenowy wiele nie
przyspieszy.
Tak wspaniale rozwinięte polskie
przetwórstwo bursztynu musi
wreszcie doczekać się dopływu
surowca z krajowych źródeł.
Inaczej stracą pracę tysiące ludzi.
Jedynym źródłem na szybkie
załatanie bursztynowej „dziury
budżetowej" są nagromadzenia w
delcie Wisły. Ich rozmieszczenie
jest znane z praktyki, nie zawsze
legalnej. Mogłyby być legalnie
wykorzystywane bez uciążliwego
procesu koncesyjnego, pod
warunkiem stworzenia prawnych
wymogów w dziedzinie ochrony
bursztynu przed betonowaniem
pod inwestycjami drogowymi,
portowymi, przemysłowymi i
handlowymi. Na obszarze
najbogatszych nagromadzeń
bursztynu we wschodnich,
nizinnych dzielnicach Gdańska trwa i planowana jest z
rozmachem na najbliższą przyszłość intensywna
rozbudowa portu, tras komunikacyjnych i przemysłu. W
zasadzie więc jest możliwość uchronienia naszego
przetwórstwa przed skutkami kryzysu na Sambii. Ale w tej
sprawie jak dotąd nie mogliśmy liczyć na przychylność
samorządów i zarządów gmin, ze światową stolicą
bursztynu Gdańskiem na czele.

1970

1994

Zalana

2001

Czy kombinatowi, poddanemu obecnie wymogom
rynkowym, wystarczy środków na racjonalne
gospodarowanie olbrzymim terenem, obejmującym
zatopioną odkrywkę „Palmnikeńską", obydwa fragmenty
„Odcinka Plażowego" zatopione w odstępie 8 lat i podjęcie
nowych inwestycji wydobywczych ? Zapewne nie.

Schemat rozmieszczenia kopalń wokół Jantarnego
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Jacek Leśniak

NOTOWANIA CEN SKUPU
SUROWCA BURSZTYNOWEGO
OD OSÓB PRYWATNYCH
NA 1 LUTEGO 2002 R.

Wycena odnosi się do średniej granulacji (mieszanki) w
danej kategorii granulacyjnej (na przykład od 10 do 40
gramów), a cena minimalna i maksymalna jest notowaniem
różnic przy konkretnych transakcjach zakupu. Surowiec ze
złóż ukraińskich oferowany jest 5 - 10% taniej niż z Sambii.
Przy analizie ruchu cen w stosunku do lat poprzednich
należy wziąć pod uwagę zjawisko inflacji i zmiany kursów
walut (głównie USD).

w złotych (PLN) za 1 kilogram kurs dolara - 4,15

Od cen skupu od ludności obowiązuje potrącenie i wpłata do
Urzędu Skarbowego podatku od czynności
cywilnoprawnych 2%.

Klasyfikacja surowca według gatunków handlowych jest
oparta na zasadach ustalonych przez Komisję
Rzeczoznawców Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce.
Przy dopuszczeniu do obrotu bryłek częściowo
zanieczyszczonych lub z innymi wadami stosowane są
opusty do 50%.

Ceny
zakupu w firmach (hurtowniach i sklepach
zaopatrzeniowych) są wyższe o około 10% plus podatek VAT
22%.

masa w gramach
lub właściwości

Klasyfikacja handlowa nie obejmuje brył powyżej 1000
gramów i bryłek z inkluzjami organicznymi, które
traktowane są jako unikalne okazy przyrodnicze i mają ceny
znacznie wyższe.

ceny średnie w latach
1997

1998

1999

2000

ceny na 1.02.2002
2001

od - do

500 - 1000

1400,-

1600,-

1650,-

2000,-

2450,-

2280 - 3660,-

300 - 500

1200,-

1200,-

1180,-

1400,-

1600,-

1560 - 2160,-

200 - 300

960,-

1100,-

1020,-

1050,-

1100,-

1080 - 1560,-

100 - 200

800,-

990,-

720,-

750,-

875,-

960 - 1140,-

60 - 100

700,-

750,-

550,-

630,-

690,-

800 -

860,-

40 -

60

600,-

680,-

500,-

540,-

560,-

630 -

720,-

10 -

40

450,-

450,-

370,-

420,-

430,-

430 -

600,-

5 -

10

275,-

350,-

230,-

240,-

270,-

280 -

390,-

1 -

5

200,-

180,-

110,-

120,-

130,-

120 -

210,-

0,5 -

1

60,-

50,-

45,-

50,-

55,-

25 -

105,-

15,-

12,-

10,-

12,-

25,-

15 -

40,-

100,-

110,-

100,-

120,-

150,-

80,- -

280,-

40,-

50,-

50,-

50,-

60,-

20,- -

120,-

poniżej 0,5
bursztyny warstwowe ponad 5 g
bursztyny zanieczyszczone
(porowate) ponad 10 g

Komisja Rzeczoznawców Stowarzyszenia

NAZEWNICTWO KAMIENI JUBILERSKICH Z BURSZTYNU
1. Bursztyn, bursztyn naturalny, sukcynit surowiec, półfabrykaty lub wyroby z bursztynu bałtyckiego bez sztucznie
wywołanych zmian naturalnych właściwości fizycznych lub chemicznych.
2. Bursztyn (sukcynit) poprawiany półfabrykaty lub wyroby z bursztynu bałtyckiego w których wywołano sztucznie
(na przykład pod wpływem temperatury lub ciśnienia) zmiany właściwości fizycznych lub chemicznych.
3. Bursztyn dublet, triplet lub wieloelementowy składający się z dwóch, trzech lub więcej części, z których
przynajmniej jedna musi być naturalnym lub poprawianym bursztynem bałtyckim. Nie mogą to być bryłki lub
okruchy bursztynu zatopione bez regularnego układu w żywicy syntetycznej taki materiał zalicza się do
falsyfikatów. Dopuszcza się warstwę barwną z trwałego materiału między elementami bursztynowymi lub
umieszczenie uformowanego kamienia bursztynowego na podłożu z innego materiału.
4. Bursztyn rekonstruowany (prasowany) materiał z małych okruchów lub mączki z bursztynu bałtyckiego
sprasowanych pod wpływem podwyższonej temperatury i wysokiego ciśnienia.
5. Imitacje bursztynu inne niż bursztyn bałtycki żywice kopalne lub subfosylne oraz żywice syntetyczne i inne
tworzywa sztuczne podobne wyglądem do bursztynu bałtyckiego (sukcynitu), ale o innych właściwościach fizykochemicznych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Nauka, muzea, wystawy, konkursy
Barbara Kosmowska-Ceranowicz

XVI SPOTKANIE BADACZY
BURSZTYNU W MUZEUM ZIEMI
PAN W WARSZAWIE
Spotkanie odbyło się w 50.-lecie Działu Bursztynu 7 grudnia
2002. Tematem wiodącym były "Warszawskie Zbiory
Bursztynu 1951-2001". Nazwa ta po raz pierwszy
analogicznie do znanych bursztynnikom terminów: zbiory
königsberskie i zbiory gdańskie
zaistniała na
Międzynarodowych Targach Biżuterii i Zegarków, które
odbyły się w Warszawie 19-21 października 2001 w
Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI, w
których Muzeum Ziemi brało udział zaproszone przez
organizatorów.
Na spotkaniu, w referacie programowym starałam się
wykazać, że Warszawskie Zbiory Bursztynu poprzez 50 lat
swego istnienia wypełniły lukę, która powstała po 1945
roku, kiedy wraz ze zmianą granic państwowych, ośrodki
badawcze königsberski i gdański przestały istnieć. Nowo
powstające w Warszawie zbiory umożliwiły prowadzenie
badań, stworzyły inter dyscyplinar ną platfor mę
porozumienia między badaczami bursztynu, popularyzację
wiedzy o bursztynie, a zespół pracowników Działu
Bursztynu Muzeum Ziemi PAN inspirował społeczność
badaczy i bursztynników do wielu działań.
Zwrócono również uwagę, że jak każde zbiory muzealne
również warszawskie, powstawały nie tylko dzięki zakupom,
ale w znacznej mierze również dzięki darom bursztynników
rozumiejących wagę okazu muzealnego jako materiału do
badań naukowych, popularyzatorskich i wystawienniczych.
Lista darczyńców jest dość długa, a w ostatnich latach
pierwsze miejsca zajmują członkowie Stowarzyszenia
Bursztynników.
Na spotkaniu pięciu najbardziej wytrwałym darczyńcom w
tym członkom Stowarzyszenia Renacie
i Andrzejowi
WISZNIEWSKIM z Białegostoku i dr Günterowi
KRUMBIEGELOWI wraz z małżonką wręczone zostały
dyplomy
z wyrazami podziękowania i uznania za
zrozumienie potrzeb gromadzenia okazów dla celów
badawczych.
Szczegółowe sprawozdanie z VI Spotkania napisał Wiesław
GIERŁOWSKI
w 15 numerze Polskiego Jubilera na
stronach 41-42.

Elżbieta Sontag

MUZEUM INKLUZJI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
MA JUŻ PRAWIE CZTERY LATA
W czerwcu bieżącego roku minie czwarty rok odkąd w
Katedrze Zoologii Bezkręgowców Uniwersytetu Gdańskiego
powołane zostało Muzeum Inkluzji w Bursztynie. W ciągu
tak krótkiego czasu zaangażowanie pracowników Muzeum
oraz bezcenne dary bursztynników (o czym pisaliśmy w
poprzednich numerach Bursztyniska) zaowocowały prawie
12 tysięczną kolekcją inkluzji zwierzęcych. Dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem Bursztynników,
Uniwersytet Gdański może poszczycić się drugą co do
wielkości kolekcją inkluzji w Polsce i pracownią
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

bursztynową z prawie w pełni wyposażonym zapleczem
technicznym. W ubiegłym roku do listy darczyńców
przyłączył się pan Janusz Fudala, który podarował Muzeum
różne rodzaje żywic kopalnych oraz inkluzje zachowane w
bursztynie kanadyjskim (sprzed 100 mln lat) i libańskim
(sprzed ok. 120 mln. lat).
Działalność Muzeum Inkluzji w Bursztynie nie ogranicza się
jedynie do gromadzenia bursztynów. Przekazywane bryłki
stanowią zarówno muzealną kolekcję jak i jest to cenny
materiał badawczy a posiadane inkluzje badane są przez
pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego jak i
udostępniane naukowcom z Polski i zagranicy. Dla
przykładu muzealną kolekcję czerwców bada prof. dr hab.
Jan Koteja z Akademii Rolniczej w Krakowie. W oparciu o
zbiory Muzeum i prywatne kolekcje gdańskich
bursztynników napisana została rozprawa doktorska, a
przekazane muzeum kolekcje inkluzji wykorzystane zostały
w sześciu pracach magisterskich, z czego trzy zostały już
obronione. Promotorem wszystkich bursztynowych prac
jest kierownik Muzeum prof. dr hab. Ryszard Szadziewski.
Cała kolekcja Muzeum jest opisana i skatalogowana, w
związku z czym brak jest materiału do badań i w obecnym
stanie nie możemy przyjąć do pracowni kolejnych
studentów. Być może wśród członków Stowarzyszenia,
znajdują się bursztynnicy gotowi wypożyczyć swoją kolekcję
do badań naukowych. Kolekcja zostanie uporządkowana,
posegregowana oraz opisana i oddana w całości - z jednym
zastrzeżeniem okazy cenne naukowo (o niskiej wartości
handlowej) zostaną później przekazane Muzeum. Gorąco
zachęcam do takiej, jak i innych form współpracy oraz do
odwiedzenia strony internetowej www.muzeum.gda.pl w
nowej szacie graficznej.

Wiesław Gierłowski

SESJA NAUKOWA W WILNIE „BURSZTYN W PRZYRODZIE,
ARCHEOLOGII I SZTUCE"
Na wileńskiej sesji w dniach 9-12 września ub.r. nasze
Stowarzyszenie przedstawiło dwa postery w języku
angielskim:
1.Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników w Gdańsku
2.Jaszczurka w bursztynie bałtyckim z Gdańska (z
pełną dotychczasową bibliografią)
Głównemu organizatorowi sesji Akademii Sztuk Pięknych
w Wilnie, przekazaliśmy treść posterów na CDRomie dzięki
czemu zostały one wydrukowane (z ilustracjami barwnymi) i
rozdane wszystkim uczestnikom sesji i mediom.
Wskutek spóźnionego otrzymania informacji o sesji
Stowarzyszenie nie zdążyło zainicjować opracowania
referatu o współczesnej polskiej wytwórczości bursztynowej
do publikowanego tomu, który został wydrukowany przed
rozpoczęciem sesji. W ostatniej chwili zdołaliśmy jednak
zamieścić na okładce tej ważnej i okazałej edytorsko
publikacji całostronicowy wizerunek monstrancji z
gdańskiej św. Brygidy autorstwa członka Zarządu
Stowarzyszenia kol. Mariusza Drapikowskiego. Stworzono
nam również możliwość przedstawienia w toku obrad
wszechstronnej informacji o działalności i planach
rozwojowych Stowarzyszenia. Uczestniczący naukowcy (
szczególnie z krajów skandynawskich) są bardzo
zainteresowani dalszą współpracą i przekazali nam listę
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adresową do stałych kontaktów, a
niektórzy wyrazili chęć przystąpienia do
naszej organizacji. Dla naszej biblioteki
uzyskaliśmy tom referatów wygłoszonych
na sesji (po angielsku).
Wśród 33 opublikowanych referatów dwa
były współautorstwa honorowej członkini
Stowarzyszenia prof. Barbary
Kosmowskiej-Ceranowicz:
" wspólny z Amerykanką Susan
Ward Aber Bursztyn z Kanzas:
Przegląd historyczny i nowe
publikacje
" wspólny z Katarzyną
Kwiatkowską i Alicją Pielińską
Kolekcja bursztynowa Muzeum
Ziemi PAN jako podstawa do
interdyscyplinarnych badań (na
50-lecie powstania zbiorów)
W sesji żywo uczestniczył Jacek Serafin,
kolekcjoner i znawca inkluzji. Jednym z
głównych sponsorów sesji był nasz członek Obrady sesji naukowej o bursztynie w Wilnie w dawnym refektarzu klasztoru bernardynów
Kaziemieras Mizgiris, prowadzący wspólnie fot. Gabriela Gierłowska
z żoną Wiktorią nie tylko dwie galerie
archeologiczne na Mierzei Kurońskiej i w Muzeum
artystycznego bursztynnictwa, lecz także dwa muzea
Bursztynu w Połądze. Ta ostatnia placówka, zajmująca
bursztynu jedno w centrum Wilna S. Mykolo 8, drugie w
piękny XVIII-wieczny pałac Tyszkiewiczów, dysponuje
największej miejscowości Mierzei Kurońskiej
Nidzie.
doskonale usystematyzowanym zbiorem i ekspozycją
Wszyscy uczestnicy sesji byli gośćmi tych muzeów.
okazów surowca bursztynowego o skali znacznie większej
Część sesji przebiegała na litewskim wybrzeżu stanowiska
niż w muzeach polskich, rosyjskich i niemieckich.

Radosław Kaźmierczak

WORLD FACET AWARD I
VICENZAORO 1
Konkurs jubilerski World Facet Award
został
zorganizowany na trzech kontynentach: w Ameryce,
Europie i Azji. Każda z edycji kontynentalnych przyjęła po
około 900 zgłoszeń. Po selekcji zgłoszeń zostało wybranych
około 300 prac, które przeszły do światowego konkursu.
Spośród nich jury wyłoniło finalistów w każdej z
następujących kategorii:
około 80 prac zaliczono do kategorii „ekskluzywnej, 60 do
kategorii „wspaniałej" i 21 do kategorii przeznaczonej dla
studentów.
Liczba autorów, finalistów World Facet Award wyniosła:
25 w kategorii ekskluzywnej,
26 w kategorii wspaniałej
22 w kategorii dla studentów.
W finale światowym znalazło się czterech autorów z Polski.:
Andrzej Glodowski-Łódź,
Paulina Jagustyn-Poznań,
Jarosław Westermark-Warszawa,
Radosław Kaźmierczak-Gorzów Wlkp.
Wszystkie prace finalistów konkursu, wystawione w
gablotach, można było oglądać w głównym pawilonie targów
Vincenzaoro1 , a po całodziennej prezentacji odbyła się
uroczysta gala z udziałem przybyłych uczestników
konkursu. Wszystko zorganizowane było bardzo sprawnie.
Pod targi podstawiono autobusy, które laureatów zawiozły
na miejsce gdzie odbył się pokaz konkursowej biżuterii i
wręczenie nagród.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Rozmach i sprawność organizacyjna targów Vicenzaoro robi
wrażenie od samego początku.
Darmowy autobus jeżdżący na trasie od dworca kolejowego
na targi co pół godziny i drugi mniejszy bus kursujący
pomiędzy pawilonami wystawienniczymi. Wstęp na targi
jest bezpłatny, a każdy uczestnik konkursu jest
zobowiązany nosić na widocznym miejscu identyfikator,
który można otrzymać po zarejestrowaniu się w biurze
targów. Inaczej wygląda identyfikator dla wystawców,
inaczej dla odwiedzających z branży- opisany
jaką
dziedzinę jubilerstwa prezentuje jego posiadacz. Jeszcze
inny wygląd ma identyfikator dla osób nie związanych z
branżą, co powoduje, że targi nie są swoistym jarmarkiem i
okazją do zrobienia tanich zakupów przez detalicznych
klientów, lecz imprezą dla przedsiębiorców, dzięki której
nawiązuje się kontakty handlowe.
Bursztyn jaki można było spotkać na targach występował w
znikomych ilościach. A jeśli już to w przeważnie klarowany.
Większość osób, z którymi przyszło mi rozmawiać, było
przekonanych, że „łuski" są cechą naturalną bursztynu
bałtyckiego!!!
Stąd moja propozycja by na zdjęciach
promujących wyroby z sukcynitem, najszlachetniejszą
odmianą bursztynu, używać bursztynu takiego jakim jest w
swoich naturalnych barwach i w niezmienionej postaci.
Często słyszę, że to wymogi rynku zmusiły producentów do
klarowania bursztynu. Ja jednak twierdzę, że jest to wina
ubogiego wzornictwa. Jeśli co piąty producent oferuje
podobne wzory to zapewne sądzi, że klarowanie wzbogaca
ofertę. i jest to jakiś sposób na krótkotrwałe ożywienie
popytu. Odbija się to jednak na niskiej cenie bursztynowej
biżuterii.
Jako ciekawostkę podam że zaoferowano mi na targach
bursztyn dominikański (bębnowane bryłki, nie klarowane i
nie poprawiane) za cenę 10 do 40 $ za gram przy granulacji
około 10g do100 g w bryłce.
International Amber Association
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Nauka, muzea, wystawy, konkursy
tekst sponsorowany
Temat konkursu „morze światła" oddziaływał na
projektantów w dwojaki sposób: potraktowany dosłownie,
obfitował w biżuterię nawiązującą bezpośrednio do morza i
elementów z nim związanych, a także w ujęciu
abstrakcyjnym czyli „morza światła", wywołanego grą barw
i blaskiem kamieni. Można było zobaczyć różnorodne formy
biżuterii: pierścienie w kształcie morskiej fali, wisiory z wodą
i kamieniami w środku, rybki jako zawieszki, oraz zwierzęta
morskie. Przeważały duże formy o śmiałych i nowatorskich
rozwiązaniach. Starannie obrobione powierzchnie były
dowodem dużego wkładu pracy każdego wykonawcy
projektu. Jakość prezentowanych wyrobów była istotnym
czynnikiem w ocenie jurorów.
Moja praca składała się z dwóch elementów tj. wisiora z
obrączką, które można nosić łącznie lub rozdzielnie: na
palcu obrączkę i na szyi wisior lub razem jako całość
(zalecam do dużego dekoltu). Wszystko wykonane z
naturalnego bursztynu bałtyckiego i okalających złotych
pierścieni, a ponadto cyrkonii, osadzanych metodą
presetingu i skórzanych rzemieni, na których wisi całość.
Wykonanie następowało etapami: najpierw był pomysł na
sam pierścień który pierwotnie miał być obrączką wykonaną
ze złota z kamieniami. Jednak po wykonaniu nie wpełni
zadowolony z efektów puste przestrzenie wypełniłem
colloritem i to jeszcze nie było to. Collorit,
światłoutwardzalna emalia wyglądała atrakcyjnie, ale jak
na pracę o charakterze konkursowym wydawało mi się to
zbyt proste. Choćby z tego tytułu, że pierwszy raz brałem
udział w jakimkolwiek konkursie projektowania biżuterii.
Chcąc aby moja praca miała regionalny w skali europejskiej
charakter za materiał do wykonania wybrałem bursztyn. Nie
mając wielu doświadczeń w obróbce bursztynu korzystałem
z wiedzy zaczerpniętej na kursie dla rzeczoznawców
bursztynu w Stowarzyszeniu. Wiele skorzystałem z udziału
w kursie projektowania dla młodych rzemieślników w
Aachen. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.
Powstała obrączka z dwoma pierścieniami po bokach, a
środek wypełniał bursztyn, w którym były oprawione
kamienie. Tak więc w czasie eksperymentów powstały dwa
zupełnie nowe wzory.
Jak mówi stare przysłowie: apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Sama obrączka to było za mało i po dwóch tygodniach
przelewania na papier wszelkich pomysłów (powstał tego
cały zeszyt) został zaprojektowany wisior przystosowany do
umieszczenia w nim obrączki. Największym problemem
okazała się wielkość i walcowaty kształt
surowca
potrzebnego do wykonania. Klejenie wielu mniejszych
kawałków w dużą bryłę i szlifowanie nie wchodziło w
rachubę. Założenie było takie, aby wykonać pracę z jednego
kawałka bryłki i tu z pomocą przyszedł mi pan Gierłowski,
dzięki któremu udało mi się odpowiedni surowiec zdobyć.
Tak więc przystąpiłem do pracy: pierwotna forma wisiora
powstała najpierw z plastiku; później po dokonaniu
poprawek z drewna i mosiądzu, a na końcu z bursztynu i
złota. Największą trudność sprawiał fakt, że nie można było
pierścieni złotych obrabiać bezpośrednio na bursztynie,
tylko trzeba było każdej części nadać kształt osobno, a
później złożyć tak by osiem złotych elementów i trzy
bursztynowe części pasowały do siebie, tworząc jednolitą
bryłę. Oczywiście nie obeszło się bez poprawek. Bursztyn
jest materiałem kruchym o czym miałem okazje się
przekonać; podczas szlifowania, wiercenia i oprawy kamieni
w niewprawnych rękach jantar pękał. Wykonanie całości
zajęło mi łącznie z projektami i poprawkami około 200
godzin. Z perspektywy poświęconego czasu sądzę, że było
warto.

MULTIS MULTUM, CZYLI: DLA
WIELU WIELE
Na przełomie 2003/2004 roku Gdańsk wyraźnie umocni
swą pozycję jako światowa stolica bursztynnictwa. Stanie
się tak za sprawą działającej od kilku miesięcy spółki z o.o.
pod nazwą Amber Biznes Centrum (ABC), która planuje
zorganizowanie pod jednym adresem pomorskich i nie tylko
firm jubilerskich nastawionych na sprzedaż hurtową.
Miejscem prowadzenia całorocznej sprzedaży wyrobów z
użyciem bursztynu stanie się u progu 2004 roku (w którym
Polska wejdzie do Unii Europejskiej!) czwarte piętro gmachu
wznoszonego we Wrzeszczu przez „Manhattan" S.A.
Na powierzchni rzędu 3900 m2 przewidziano siedziby 90
firm bursztynniczych. ABC oferuje im luksusowe
(wyposażone we wszelkie elektroniczne media),
klimatyzowane lokale o powierzchni od 20 do 150 metrów
kwadratowych - po wynegocjowanej z „Manhattanem"cenie,
koszt 1 m2 będzie kosztował około 80 zł/miesięcznie (dla
porównania cena za 1 metr kw. stoiska w dowolnym
hipermarkecie waha się między 110zł. a 187 zł). Lokale
mogą być również wynajmowane wspólnie przez kilka
mniejszych fir m jako ich ekspozytury biurowe,
„wzorcownie", punkty ekspedycyjne itp.
Trudno przecenić korzyści płynące ze skupienia w jednym
gmachu blisko setki przedsiębiorstw tej samej branży. ABC
planuje ściągnięcie do wspomnianego budynku firm
niezbędnych w pracy każdego warsztatu bursztynniczego,
jak np. giełda surowcowa, sklepy ze specjalistycznymi
narzędziami i akcesoriami do masowej produkcji
jubilerskiej, urząd probierczy, agencja celna, kancelaria
prawna zorientowana w aktualnych przepisach
skarbowych, oddział banku itd. Prawdopodobne jest
również funkcjonowanie giełdy pracy dla projektantów
nowych wzorów biżuterii oraz dla zdolnych jubilerówrzemieślników.
Każda firma „zagłębia bursztynniczego" pod przyjazną egidą
ABC może liczyć na rzetelną obsługę promocyjną (np.
umieszczanie reklam we wspólnych katalogach,
organizowanie misji handlowych na całym świecie).
Odrębna sfera aktywności ABC to ochrona interesów
polskich producentów między innymi umożliwianie im
wglądu w listę podejrzanych klientów zagranicznych,
którym nie powinno się sprzedawać towaru inaczej niż za
gotówkę.
Obrazu nasycenia IV piętra budynku „Manhattanu"
wszystkim, co związane z jantarem, dopełnia oficjalna
propozycja przeniesienia do Centrum ABC na dogodnych
warunkach gdańskich siedzib Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników oraz Izby Gospodarczej
Bursztynu.
Zarząd spółki ABC tworzą osoby szeroko znane w gronie
gdańskich bursztynników. Są to prezes Marian Henryk
Dejcz oraz trzej wiceprezesi: Marek Juszczak, Wojciech
Kalandyk i Mirosław Wiśniewski.
Informacje na temat kilku lokali pozostałych jeszcze do
wynajęcia, a także odpowiedzi na wszelkie szczegółowe
pytania można uzyskać w gdańskiej siedzibie ABC przy ul.
Czarny Dwór 6, Do Pani Marii Juszczak
Tel. (0-prefix-58) 558-48-11, Fax.(0-prefix-58) 552-27-45
tel. Kom.0600-77-80-13
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