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Bursztynnik Roku 2013
The Amber Personality of the Year 2013
Ewa Wagner-Wysiecka
Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne
osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badaniach
naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie, postępu
technicznego,
efektywności
ekonomicznej, pracy społecznej
w środowisku bursztynników,
kolekcjonerstwa
okazów
przyrodniczych
i
zabytków
bursztynowych.
Zostaje
on
przyznany przez Kapitułę w skład
której wchodzą: Bursztynnicy
Stulecia: prof. dr hab. Barbara
Kosmowska-Ceranowicz i Wiesław
Gierłowski oraz Bursztynnicy lat
1999-2012: Mariusz Drapikowski
(1999),
Kazimieras
Mizgiris
(2001), Ewa Rachoń (2002), Adam
Pstrągowski (2003), Wojciech
Kalandyk (2004), Marek Gutowski
(2005), Andrzej Wiszniewski
(2006), dr Elżbieta Sontag (2007),
dr Regina Kramarska (2008), dr
hab Sławomir Fijałkowski (2009),
Anna Sado (2010), Lucjan Myrta
(2011), Mariusz Gliwiński i Tomasz fot.Gabriela Gierłowska
Mikołajczyk (2012). W tegorocznym plebiscycie pośród trzech
zgłoszonych kandydatur Kapituła wybrała Bursztynnikiem
Roku 2013 Gabrielę Gierłowską.
Gabriela Gierłowska związana jest z bursztynem od ponad
40 lat. Prowadziła własną pracownię wytwórczą oraz
konserwatorską. Jest rzeczoznawcą Międzynarodowego
Stowarzyszenia Bursztynników (rzeczoznawca surowca
bursztynowego, rzeczoznawca bursztynowych okazów
przyrodniczych, rzeczoznawca półfabrykatów i wyrobów
bursztynowych), rzeczoznawcą Pomorskiej Wojewódzkiej
Inspekcji Handlowej (w zakresie wyrobów z bursztynu,
wyrobów biżuteryjnych z udziałem bursztynu oraz
materiałoznawstwa bursztynu surowego) oraz biegłym
sądowym w dziedzinie bursztynnictwa. Z Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Bursztynników związana jest od początku
jego istnienia nie tylko jako członek założyciel, ale
również jako aktywna działaczka pełniąca m.in. funkcję
Sekretarza Komisji Rzeczoznawców MSB, Sekretarza Sądu
Koleżeńskiego MSB. Przez jedną kadencję była członkiem
Zarządu MSB. Aktualnie jest zastępczynią przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej MSB. W 2012 roku Gabriela Gierłowska
w dowód uznania i podziękowania za zaangażowanie w
promocję bursztynu bałtyckiego oraz Miasta Gdańska jako
Światowej Stolicy Bursztynu została uhonorowana Medalem
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Gabriela Gierłowska prowadzi aktywną działalność
publikacyjną. Publikowane prace to zarówno pozycje
monograficzne, artykuły w piśmiennictwie branżowym
oraz doniesienia na konferencjach o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Tematyka prac porusza nie tylko
zagadnienia związane z sukcynitem, jego pochodzeniem,
właściwościami i rolą jaką odgrywa w kulturze i nauce.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The title of the Amber Personality of the Year is awarded for
outstanding achievements: in art, research and popularising
knowledge about amber, in technological progress, economic
efficiency, volunteer work for
the amber community, collecting
natural specimens and historical
amber artefacts. It is conferred by
the Amber Personality of the Year
Award Committee, with: Amber
Personalities of the Century Prof.
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
and Wiesław Gierłowski, and the
1999-2012 Amber Personalities:
Mariusz Drapikowski (1999),
Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa
Rachoń (2002), Adam Pstrągowski
(2003),
Wojciech
Kalandyk
(2004), Marek Gutowski (2005),
Andrzej Wiszniewski (2006), Dr
Elżbieta Sontag (2007), Dr Regina
Kramarska (2008), Dr Sławomir
Fijałkowski (2009), Anna Sado
(2010), Lucjan Myrta (2011),
Mariusz Gliwiński and Tomasz
Mikołajczyk (2012).This year,
from among three nominees, the Committee chose Gabriela
Gierłowska to be the Amber Personality of the Year 2013.
Gabriela Gierłowska has been working with amber for more
than 40 years. She used to have her own manufacturing
and conservation studio. Ms Gierłowska is an expert of the
International Amber Association (on raw amber, on natural
amber specimens, on semi-finished and finished amber
products), an expert of the Pomorskie Voivodship Trade
Inspection Authority (on amber products, jewellery with
amber and raw amber material science) and a court-appointed
expert on amber craft. She has been part of the International
Amber Association since its establishment, not only as a
founding member but also as an active associate, with her
functions including Secretary of the IAA Expert Commission
and Secretary of the IAA Peer Tribunal. Ms Gierłowska was
member of the IAA Board for one term. At present, she is VicePresident of the IAA Audit Committee. In 2012, in recognition
of and gratitude for her contribution to promoting Baltic
amber and the City of Gdańsk as The World Capital of Amber,
Gabriela Gierłowska received the Mayor of Gdańsk’s Medal
from Mayor Paweł Adamowicz.
Gabriela Gierłowska is an actively published author. Her
published work includes monographs, trade magazine articles
and contributions to national and international conferences.
Her subject matter covers not only succinite, with its origin,
properties and role in culture and science. Gabriela Gierłowska’s
oeuvre is also a testament to her enormous knowledge about
counterfeit Baltic amber. Her activity and output enjoy a broad,
international appeal, which becomes evident with even a cursory
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Spektakularna jest działalność kolekcjonerska Gabrieli
Gierłowskiej. „KOLEKCJA GIERŁOWSKIEJ” to zbiór
ponad 10 000 obiektów, obejmujący m.in. kolekcje surowca
bursztynowego, form naturalnych, odmian barwnych, inkluzje
w bursztynie, półfabrykaty z bursztynu, półfabrykaty i wyroby
z bursztynu prasowanego, wyroby bursztynowe pochodzące
z pracowni Autorki oraz Wiesława Gierłowskiego, dzieła
artystów oraz wyroby dawne i współczesne. „KOLEKCJA
GIERŁOWSKIEJ” to jednak nie tylko sukcynit. W
zbiorach Gabrieli Gierłowskiej znajdują się także okazy
żywic kopalnych i subfosylnych niemal z całego świata.
Gierłowska stworzyła także unikatową w skali krajowej –
jeśli nie światowej! – kolekcję imitacji sukcynitu. Jest to
przegląd niemalże wszystkich rodzajów substancji, które
były i aktualnie są wykorzystywane jako imitacje bursztynu
bałtyckiego. Co chciałabym szczególnie podkreślić to to, że
zbiory Gierłowskiej stanowią wartość nie tylko kolekcjonerską
o wymiarze artystycznym i edukacyjnym. Współczesny rynek
bursztynu to nieustanne zmagania z coraz doskonalszymi
imitacjami. Kolekcja Gabrieli Gierłowskiej to profesjonalna,
dobrze udokumentowana badaniami, kolekcja substancji
wzorcowych. Rzetelne wzorce to podstawa wiarygodnej
i jednoznacznej identyfikacji sukcynitu i innych żywic
naturalnych oraz szeroko pojętych imitacji. Kolekcja ma więc
wartość przede wszystkim naukową. Nie bez powodu kolekcja
ta jest corocznie wykorzystywana na targach AMBERIF i
AMBERMART jako podstawa pracy Laboratorium Bursztynu.
Bursztynnik Roku to nie tylko osoba i jej osiągnięcia. To
przede wszystkim Osobowość, którą z całą pewnością jest
Pani Gabriela Gierłowska.

online search. Gabriela Gierłowska has authored a number of
professional and reliable articles published at the public-access
amber.com.pl web portal. This sphere emphasises especially
her activity as a science communicator.
Gabriela Gierłowska’s collecting is quite spectacular.
GIERŁOWSKA’S COLLECTION contains more than
10,000 items, including raw amber, its natural forms, colour
varieties, amber inclusions, semi-finished amber products,
semi-finished and finished products made of pressed amber,
amber products made by herself and Wiesław Gierłowski,
works by artists, antique and contemporary products.
But GIERŁOWSKA’S COLLECTION is not just about
succinite. She has also gathered specimens of fossil and
subfossil resins from almost the entire world. Gierłowska
has also established a Fake Succinite Collection that is
unique on the national—if not international!—scale. It is
an overview of nearly all the types of substances which
have been used to counterfeit Baltic amber to date. I would
like to specially emphasise that the pieces gathered by
Gierłowska are not just artistic and educational collector’s
items. The contemporary amber market wages a constant
battle with ever more perfect fakes. Gabriela Gierłowska’s
collection is a professional and well-documented set of
reference materials. Dependable benchmarks are necessary
to identify succinite reliably and beyond any doubt, versus
other natural resins and broadly defined amber imitations.
Therefore, GIERŁOWSKA’S COLLECTION is chiefly
of scientific value and there is good reason why it is the
reference point for the Amber Laboratory each year at
AMBERIF and AMBERMART.
The Amber Personality of the Year is not just about who
one is and what one has achieved. It is mostly about
Personality—and Gabriela Gierłowska certainly has plenty
of it.

Zestawienie ważniejszych pozycji w bibliografii/ Major bibliographical items:
1. G. Gierłowska „O dawnych kolekcjach bursztynu i gdańskiej jaszczurce”,
Wyd. Bursztynowa Hossa, Gdańsk, 2005 (w wykazie Biblioteki Narodowej
BP 16795/2006, wersja anglojęzyczna „On Old Amber Collections and the
Gdańsk Lizard”).
2. G. Gierłowska „Uroda bursztynu”, Wyd. Bursztynowa Hossa, Gdańsk,
2004 (w wykazie Biblioteki Narodowej BP 23693/2004 wersja anglojęzyczna:
”The Beauty of Amber”).
3. G. Gierłowska „Przewodnik po imitacjach bursztynu”, Wyd. Bursztynowa
Hossa, Gdańsk, 2003 (w wykazie Biblioteki Narodowej BP 9685/2004;
wersja anglojęzyczna: ”Guide to Amber Imitations”).
4. G. Gierłowska „Bursztyn w lecznictwie”, Wyd. Bursztynowa Hossa,
Gdańsk, 2002 (wersja anglojęzyczna: ”Amber in Therapeutics”).
5. G. Gierłowska, W. Gierłowski, T. Sobczak, “Baltic amber with lizard
inclusion.” Gems & Gemology, Summer 2000.
6. B. Kosmowska-Ceranowicz, R. Kulicka, G. Gierłowska, „Nowe
znalezisko jaszczurki w bursztynie bałtyckim”, Przegląd geologiczny, 45,
1997, s. 1028.
7. G. Gierłowska, „Ład w nazewnictwie kamieni jubilerskich z bursztynu”,
Polski Jubiler, 1(15), 2002, s. 32.
8. G. Gierłowska, „Kamienie jubilerskie z bursztynu – Klasyfikacja”,
Zegarki&Biżuteria, 3 (49), 2001, s. 12.
9. G. Gierłowska, W. Gierłowski, „Klasyfikacja kamieni jubilerskich z
bursztynu”, Bursztynisko, 21, s. 11.
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10. G. Gierłowska, “AMBERIF 2002” - laboratorium bursztynu. Bursztyn
prasowany to nie to samo...”, Polski Jubiler, 2(16), 2002, s. 4.
11. G. Gierłowska, “Amber The Varieties and Modifications of Balic Amber”
w Amberif Preview 7-10.03.2002. pp. 8-12.Międzynarodowe Targi Gdańskie
SA, Gdańsk.
12. G. Gierłowska, „Kamienie jubilerskie z żywic bursztynopodobnych”
Polski Jubiler, 4 (36), 2006, s. 12.
13. G. Gierłowska, “Amber, the Eternal Mystery – The Amber Laboratory” w
Amberif Preview, 14th International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones
(Gdańsk.14-18.03. 2007), s.10.
14. G. Gierłowska, „Bursztyn bałtycki – król żywic kopalnych”, Rynek
Jubilerski, 1(7), 2009, s.20
15. G. Gierłowska, „Inkluzje w bursztynie bałtycki ich miejsce w kulturze”,
Rynek Jubilerski, 2(8), 2009.
16. G. Gierłowska, „Uwagi o normowaniu Bursztynu”, Rynek Jubilerski,
1(11), 2010, s.12.
17. G. Gierłowska, „Lapidarnie o bursztynie bałtyckim”, Rynek Jubilerski,
1(11), 2010, s. 18.
18. G. Gierłowska, „Dzieła sztuki złotniczej w gotyckiej baszcie – Muzeum
Bursztynu w Gdańsku”, http://www.rynekjubilerski.pl/pokaz.php?id=1113,
dostęp: 8.02.2014.
19. G. Gierłowska, „Societas Succinorum in Polonia, centrum międzynarodowej społeczności
bursztynników”, http://www.rynekjubilerski.pl/pokaz.php?id=673, dostęp: 8.02.2014.
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Dorobek Gabrieli Gierłowskiej to także dowód ogromnej
wiedzy na temat imitacji bursztynu bałtyckiego. Jej
działalność i dorobek zauważalny jest na szerokim forum
- również międzynarodowym - o czym może świadczyć
nawet pobieżne przeszukanie zasobów Internetu. Gabriela
Gierłowska jest Autorką szeregu fachowych i wiarygodnych
artykułów publikowanych na ogólnie dostępnym portalu
amber.com.pl. Ten obszar szczególnie podkreśla jej działalność
popularyzatorską.
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Doniesienia konferencyjne:
20. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Róża Kulicka, Gabriela Gierłowska –
„Jaszczurka w bursztynie bałtyckim” (poster), Sympozjum i Wystawa Bursztynu
w 1000-lecie Gdańska, Gdańsk i Półwysep Sambijski, Rosja, 02-06.09.1997
(Organizatorzy: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Ziemi PAN w
Warszawie).
21. W. Gierłowski, G. Gierłowska, „Podaż surowca a rozpowszechnienie
wyrobów z bursztynu w XVI – XVIII w.”(referat), Międzynarodowa Konferencja
Handlowe Bursztynowe Szlaki, 30 czerwca 2011, Kaliningrad, Rosja.
22. G. Gierłowska, „Bursztyn bałtycki w zbiorach GG - prezentacja kolekcji”
(poster), Miedzynarodowe Sympozjum „Złoża — Kolekcje — Rynek” , 22 23 marca 2013 r. Gdańsk, Polska.

23. G. Gierłowska, “Amber imitations in collection of Gabriela Gierlowska”,
International Scientific and Practical Conference “Amber and its imitations”,
27 czerwca 2013, Kaliningrad, Rosja.
Odniesienie do dorobku Gabrieli Gierłowskiej można znaleźć także w tak
prestiżowych pozycjach jak:
- B. Kosmowska-Ceranowicz, „Bursztyn w Polsce i na świecie”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
- A. Matuszewska, “Bursztyn (sukcynit), inne żywice kopalne, subfosylne i
współczesne”, Oficyna Wydawnicza WW, Uniwersytet Śląski, Katowice,
2010.
- V. Finlay “Jewels: a Secret History”, 2006, ISBN 978-0-345-46694-5

Amber Business Partner
Michał Kosor

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników po raz
trzeci ogłosiło konkurs na Najlepszego Klienta Branży
Bursztynniczej – w tym roku ten honorowy tytuł otrzyma
Vivian Yang, właścicielka firmy SAGE Amber z Chin.

For the third time, the International Amber Association has
held a competition for the Amber Business Partner Award—
this year this honorary title will go to Vivian Yang, owner of
SAGE Amber Ltd. of China.

Vivian Yang jest partnerem handlowym niemal całej branży
polskich firm jubilerskich specjalizujących się w bursztynowej
biżuterii. Jak napisano w zgłoszeniu jej
kandydatury, Vivian Yang wykazała się
rzetelnością swoich praktyk kupieckich,
uczciwością w biznesie i dbałością
o nieskazitelny wizerunek bursztynu
bałtyckiego.
Niestrudzenie
promuje
bursztyn bałtycki organizując liczne
imprezy promocyjne na wysokim poziomie,
współpracując z polskimi placówkami
konsularnymi oraz z Ambasadą RP
w Pekinie i corocznie uczestnicząc w
najważniejszych dla branży bursztynniczej
imprezach targowych Amberif oraz
Ambermart. Chętnie dzieli się swoim
doświadczeniem z mediami inspirując
branżę do rozwoju i dbałości o jakość
produktów i bezpośrednio wpływając na
pozytywne postrzeganie Polski. Za jej
pośrednictwem Polski Bursztyn Bałtycki
dociera do najdalszych zakątków Chin
i zyskuje renomę należną największym fot.Vivian Yang
skarbom natury.

Vivian Yang is a business partner to almost the entire Polish
amber jewellery sector. Her nominee profile emphasises
Vivian Yang’s reliability in commercial
practices, her business integrity and efforts
to maintain the impeccable image of
Baltic amber. Ms Yang tirelessly promotes
Baltic amber by organising many highlevel promotion events, by working with
the Polish consulates in China and the
Republic of Poland’s Embassy in Beijing
and by taking part each year in the sector’s
most important trade events: Amberif and
Ambermart. She is happy to share her
experience with the media, thus inspiring
the industry to keep developing and pay
attention to product quality; in this way,
she has a direct influence on the positive
perception of Poland. Through Ms Yang’s
efforts, Polish Baltic amber reaches the
farthest corners of China and gains a
standing due to one of nature’s greatest
treasures.

Nagroda została przyznana na drodze plebiscytu w
szeregach członków Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników. W szranki stają te firmy, które są klientami
branży bursztynniczej, a w swojej działalności kierują się
rzetelnością, terminowością, etyką biznesu, a jednocześnie
promują bałtycki bursztyn na swoich rynkach i przekonują
klientów o jego wyjątkowej wartości. W tym roku zgłoszono
następujące kandydatury Nancy Chui (Amberozia ltd, Hong
Kong), Janfeng Gao (Świat Chin, Polska), Tomasz Mikołajczyk
(Galerie Boruni, Polska), Stanisław Stępień (Natalex, Francja)
oraz Vivian Yang (Sage Amber ltd, Chiny).
Statuetka zaprojektowana i ufundowana przez prezesa
MSB Mariusza Drapikowskiego przedstawia dwa skrzydła
symbolizujące owocną współpracę pomiędzy producentami
i dystrybutorami biżuterii bursztynowej – „dwa skrzydła,
bez których nie da się wznieść w górę”. Dotychczasowymi
laureatami byli: Stephanie i Cristopher Stepien z Vessel
International (2012) oraz Virginija i Kazimieras Mizgiris
(2013)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The title is awarded through a poll carried out among the
members of the International Amber Association. The nominees
include companies which are the amber industry’s customers
and which follow the principles of reliable, timely and ethical
business while at the same time promoting Baltic amber in
their local markets by convincing their customers about its
remarkable value. This year’s Amber Business Partner Award
nominees: Nancy Chui (Amberozia Ltd., Hong Kong), Janfeng
Gao (World of China, Poland), Tomasz Mikołajczyk (Boruni
Galleries, Poland), Stanisław Stępień (Natalex, France) and
Vivian Yang (Sage Amber Ltd., China).
The Amber Business Partner Award statuette was designed
and sponsored by IAA President Mariusz Drapikowski; it
features two wings which symbolise the successful partnership
between amber jewellery manufacturers and resellers—“two
wings without which you cannot fly up high.” Previously,
the title went to: Stephanie and Cristopher Stepien of Vessel
International (2012) and Virginija and Kazimieras Mizgiris
(2013).
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Ewa Rachoń
Walne zebranie Członków MSB w dniu 24.06.2013 przyznało
Honorowe Członkostwo Michaelowi Zoblowi.

On June 24, 2013, the General Assembly of IAA Members
awarded its Honorary Membership to Michael Zobel.

Michael
Zobel
(ur.
1942) uchodzi za twórcę
jednej z najśmielszej i
najbardziej oryginalnej
biżuterii przełomu XX i
XXI wieku, jego kariera
artystyczna trwa już
ponad trzy dekady.
Czerpie z kulturowych
korzeni
–
bogactwa
sztuki Maroka, gdzie się
urodził i Europy, gdzie
wzrastał
twórczo
w
Hiszpanii i Niemczech
– w nowoczesny sposób
wykorzystując tradycyjne
formy
i
materiały.
Studiował
malarstwo
i rzeźbę, co znajduje
wyraz w kolorystyce i
przestrzennych formach
jego projektów, które
mają jakość muzealną.
Pod koniec lat 90-tych
Michael Zobel
dwukrotnie gościł na
targach AMBERIF, jako gość honorowy a następnie juror
Amberif Design Award – międzynarodowego konkursu na
projekt biżuterii z bursztynu. Brał również udział w pracach
jury Konkursu Jubilerskiego Mercurius Gedanensis podczas
ostatniej edycji targów Amberif
Michael Zobel chętnie używa bursztynu w swoich pracach.
Właśnie temu kamieniowi poświęcił swoją okolicznościową
milenijną wystawę w 2000 roku, z którą gościł na targach
Amberif.

Born in 1942, Michael
Zobel is the maker of
what is considered some
of the most daring and
original jewellery from
the turn of the 20th and
21st cent., with a career
spanning more than three
decades.
Michael Zobel draws
inspiration from his
cultural
roots—the
wealth of the art of
Morocco, where he was
born, and Europe where
he matured artistically
in Spain and Germany—
by
using
traditional
forms and materials in
a contemporary way.
He studied painting
and sculpture, which is
expressed in the colours
and shapes of his designs,
considered to be of
museum quality. Towards the end of the 1990s, he visited
AMBERIF twice, as a guest of honour and then as a judge of
the Amberif Design Award—the International Amber Jewellery
Design Competition. He also sat on the judging panel of the
Mercurius Gedanensis Jewellery Competition at Amberif’s
previous edition.
Michael Zobel keenly uses amber in his work. It is to this very
stone that he dedicated his Millennium Exhibition of 2000,
which he brought with him to Amberif.

„Dla mnie ten kamień jest fascynujący, szczególnie w
zestawieniu diamentu, który jest najtwardszym kamieniem, z
bursztynem, który uchodzi za bardzo delikatny. I nawet jeśli
jest ‘tylko’ skamieniałą żywicą, dla mnie jest kamieniem
szlachetnym – ponieważ dla mnie wszystkie piękne kamienie
są szlachetne” – mówi. Często używa bursztynu jako soczewki,
dzięki której skupia uwagę na tym, co jest pod nią.

“For me, the experience of working with amber was fascinating,
especially putting together the hardest material, which is
diamond, with one of the most fragile ones, which is amber.
And even if it’s ‘only’ fossilised resin, I perceive amber as a
precious gemstone—because all the beautiful gemstones are
precious,” he explains. He often uses amber as a lens, to bring
what lies underneath it into focus.

Michael Zobel, wieloletni przyjaciel Gdańska i bursztynu,
podarował w marcu swoją pracę Muzeum Bursztynu w
Gdańsku – pierścień ze srebra i bursztynu. Dar dołączył do
kolekcji dwóch jego innych prac, które były już w posiadaniu
tej placówki.

A long-standing friend of Gdańsk and amber, Michael Zobel
donated one of his works—a silver and amber ring—to the
Amber Museum Gdańsk. The gift joined two other Michael
Zobel pieces already kept by the Museum.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Honorowe Członkostwo Michaelowi Zoblowi.
Honorary Membership to Michael Zobel.
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NIE dla nielegalnego płukania bursztynu
NO to illegal mining amber
Michał Kosior
Tysiąc drzew posadzili członkowie i sympatycy
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników 9
listopada br. w leśnictwie Jantar na Mierzei Wiślanej. Akcja
ma na celu pokazanie, że bursztynnicy są przeciwni dewastacji
środowiska wskutek nielegalnego wydobycia bursztynu.
Co najmniej kilka razy w roku media donoszą o złapanych
przez straż leśną i policję nielegalnych kopaczach bursztynu.
Ich działalność na terenach leśnych i wydmowych niszczy
ściółkę leśną, podmywa drzewa i pozostawia niebezpieczne
dla ludzi i zwierząt doły. Najczęściej ślady po nielegalnym
wydobyciu spotyka się na złożach holoceńskich (osady
dawnych plaż Bałtyku) we wschodnich dzielnicach Gdańska
(Stogi, Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska) i wzdłuż
lasów Mierzei Wiślanej – od Mikoszewa aż do Piasków przy
granicy z Rosją.

A thousand of pine seedlings planted members and
supporters of the International Amber Association last
Saturday in forestry Jantar (Jantar - name of the village but
also Polish and Russian name for „amber”) on the Vistula
Spit in Poland. The campaigne was intended to show that
the IAA members are against environmental devastation
due to illegal mining of amber.
At least a few times a year, media reports about captured by
forest guards and police illegal amber miners. Their activities
in forest areas and dunes destroys the forest floor, undermines
the trees and leaves dangerous to humans and animals pits.
Most traces of the illegal mining are found on the Holocene
deposits (deposits of ancient beaches of the Baltic Sea) in the
eastern districts of Gdansk and along the Vistula Spit forests
- from Mikoszewo to the Piaski village near the border with
Russia.

Członkowie
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Bursztynników kupili i posadzili 1000 sadzonek sosny,
która rosła w szkółce leśnej w specjalnych doniczkach i jest
przystosowana do jesiennych wysadzeń na piaszczystych
terenach. „W ten sposób chcemy podkreślić, że nie zgadzamy się
na niszczenie przyrody i lobbujemy za legalnym wydobyciem.
Lasy Mierzei są wspaniałym miejscem wypoczynkowym i
wspólnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy dbać.
Nielegalni poszukiwacze bursztynu stosują metodę
hydrauliczno-otworową, która polega na wygłębieniu otworu za
pomocą silnego strumienia wody wprowadzanego specjalnym
wężem zakończonym głowicą. Jest on zagłębiany ręcznie za
pomocą żerdzi, aż do osiągnięcia warstwy bursztynonośnej
(zazwyczaj 6-12 metrów). Woda rozmywa i unosi piasek wraz
z bursztynem, kawałkami drewien i detrytusem roślinnym.
Wypływający urobek wyłapuje się na górze otworu siatkami.
Ta sama metoda stosowana jest w legalnym poszukiwaniu złóż
bursztynu na terenie Żuław. Nie powoduje jednak szkód w
środowisku, gdyż jest prowadzona na dzierżawionych polach,
po uprzednim zdjęciu warstwy gleby, a po zakończeniu prac
teren jest rekultywowany.
W tej chwili w woj. pomorskim koncesję na wydobycie
posiada jedna firma, a poszukiwanie prowadzone jest na 19
prywatnych działkach (na podstawie zatwierdzonych przez
geologa wojewódzkiego projektach robót geologicznych).
W 2007 roku gmina miasto Gdańsk wydzierżawiła na rok
7 działek w rejonie dzielnicy Stogi, jednak – mimo wielu
zapowiedzi – przetarg nigdy nie został powtórzony. Według
Urzędu Miejskiego wynika to z braku zainteresowania branży
bursztynniczej wydobyciem na niezagospodarowanych
obecnie terenach gminnych, zanim zostaną przeznaczone pod
inwestycje.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

In this way, we want to emphasize that we do not agree on the
destruction of nature and lobbying for legal mining. Forests
of the Split are a great place and the common good, for which
we should all take care. Among us were fours visitors from
Kaliningrad, who took 80 seedlings to plant them in similiar,
destroyed by illegal mining ground in the Kaliningrad region.
Illegal amber miners apply hydraulic-cavity method, which
involves making a hole with a strong stream of water entering
a special tube. It delves manually with a pole until the the
amber layer (usually 6-12 meters). The water dissolves and
lifts sand along with amber, pieces of wood and plant detritus.
Stemming material is trapped at the top of the hole into nets.
The same method is used in a legal search of amber deposits in
the Żuławy (alluvial delta area of Vistula river). However, does
not cause damage to the environment, as it is run on leased
fields, after earlier removing the soil, and after completion of
works the land is reclaimed.

International Amber Association

Agnieszka Klikowicz
MSB rozpoczęło pracę nad wdrożeniem systemu certyfikacji
wyrobów bursztynowych, okazów przyrodniczych, inkluzji,
półfabrykatów i surowca.
Obecnie Stowarzyszenie certyfikuje firmy – Certyfikat Firmy
Rekomendowanej. Jest to dokument ogólny, porównywalny
z systemem jakości ISO. Klienci coraz częściej domagają się
dokumentów potwierdzających autentyczność bursztynu w
konkretnych wyrobach, za które płacą.
Co nam da system certyfikacji? Wiemy, że podniesie rangę
bursztynu oraz zwiększy jego popyt i cenę. Zwiększy także
zaufanie klientów na całym świecie do wyrobów z bursztynem
i pomoże w sprzedaży produktów naszych członków.
Certyfikat będzie mógł zamówić każdy, jednak system
kierowany jest głównie do producentów bądź hurtowników
wyrobów z bursztynem. Klientem może być również osoba
prywatna, która chce potwierdzić jakość posiadanego
przedmiotu, bądź klient który chce zagwarantować
autentyczność swoich wyrobów czy sprawdzić dostawcę.
Certyfikat będzie wystawiany przez rzeczoznawców MSB, na
postawie ich fachowej wiedzy, doświadczenia oraz niezbędnych
analiz i badań.
Będzie zawierał: zdjęcie obiektu, masę oraz wymiary, opis
wizualny wraz z parametrami – barwa, przezroczystość,
metodę badania oraz wynik, dane rzeczoznawcy. Certyfikat
uwiarygodniony będzie unikalnym numerem, hologramem
oraz możliwością weryfikacji on-line.
Projekt podzielony jest na trzy podstawowe części:
- Przygotowanie programu do drukowania certyfikatu oraz
aplikacja on-line z dostępem do certyfikatów.
- Organizacja szkoleń oraz warsztatów rzeczoznawców,
podczas których wymieniane są najlepsze praktyki.
- Wyposażenie laboratorium MSB, zakup sprzętu niezbędnego
do wykonywania analiz bursztynu. Przygotowanie i wydanie
podręcznika.
Liczymy na współpracę oraz rady w uruchomionym
projekcie.

The IAA has begun developing a certification system for amber
products, natural specimens, inclusions, semifinished products
and raw amber.
At present, the IAA certifies companies by means of a
Recommended Company Certificate. It is a general document,
comparable to the ISO certification system. Meanwhile,
customers more and more frequently require documents to
confirm the authenticity of specific products which they are
paying for.
So what will the certification system do for us? We know that
it will elevate amber’s standing, increase its price and the
demand for it. It will also increase worldwide customer trust
towards amber products and will help sell the products made
by our members.
The certificate can be ordered by everyone but the system
is addressed mainly to amber product manufacturers and
wholesalers. The certificate can also be purchased by private
individuals who wish to have the quality of the product they
own certified or by buyers who want to make sure that their
products are genuine or to verify a supplier.
The certificate will be issued by IAA experts based on their
knowledge, experience and the required analyses and tests.
It will contain: a photograph of the item, its weight and
dimensions, visual description including its parameters –
colour, transparency, the testing technique and result as well
as the expert’s details. The certificate will be authenticated by
a unique number and a hologram, with an online verification
option.
The project is divided into three main parts, with the following
tasks:
- Develop certificate printing software and an online application
software to provide access to certificates.
- Organise training and workshops for experts to exchange best
practices.
- Equip the IAA laboratory, purchase the equipment necessary
to analyse amber. Design and publish a textbook.
We are counting on your collaboration and feedback on the
project.

MSB wyklucza bursztyn kształtowany
The IAA Excludes Shaped Amber
Podczas
posiedzenia
9
kwietnia
2013
Zarząd
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników zmienił
regulamin rekomendacji. Zmiana wyklucza możliwość
stosowania bursztynu kształtowanego (wysokiej temperaturze
z jednej bryłki, wcześniej przyciętej do zamierzonych
rozmiarów) przez firmy rekomendowane i wchodzi w życie z
nowymi lub odnawianymi certyfikatami.
Do tej pory regulamin wykluczał jedynie możliwość
stosowania bursztynu prasowanego, namiastek, falsyfikatów
sukcynitu lub żywic subfosylnych (kopali). Decyzja zarządu
jest podyktowana trudnościami, jakich coraz częściej
nastręcza ekspertom odróżnienie bursztynu kształtowanego od
prasowanego. Zmiana oparta jest na przeprowadzonej wśród
członków MSB ankiecie, w której większość opowiedziała się
za zaostrzeniem regulaminu.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The Board of the International Amber Association changed the
rules of recommendation at the seating on the 9th of April 2013.
The change excludes the possibility of using shaped amber (at
high temperature, of one block, cut to the desired shape earlier)
by recommended companies. It will be implemented alongside
issuing new certificates and renewing old ones.
So far, the rules excluded only the possibility of using pressed
amber, amber substitutes, fake amber, and sub-fossilised
resins (copals). The Board’s decision was taken because of the
difficulties that experts experience more and more often, when
trying to distinguish between shaped and pressed amber. The
change is based on the conducted survey among members of
the IAA, in which the majority voted in favor of tightening the
regulations.
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Firmy rekomendowane zobowiązane są do przestrzegania
klasyfikacji kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego
ustanowionej przez MSB, dobrych praktyk kupieckich oraz
regulaminu rekomendacji MSB, nie mogą także prowadzić
handlu wyrobami z bursztynu prasowanego i kształtowanego,
imitacjami i falsyfikatami oraz żywicami subfosylnymi (np.
kopal kolumbijski) czy żywicami syntetycznymi.

The recommended companies are obliged to comply with the
classification of jewellery stones of Baltic amber, established
by the International Amber Association, good trade practices
and the rules of recommendation of the IAA. They also
cannot trade products made of compressed and shaped amber,
imitations, and fakes, as well as sub-fossilised resins (e.g.
Columbian copal) or synthetic resins.

Firma rekomendowana upoważniona jest do posługiwania się
znakiem Stowarzyszenia. Certyfikat firmy rekomendowanej
przyznawany jest na rok, po tym czasie wymaga odnowienia.
Certyfikaty wydawane są w językach: polskim, angielskim,
niemieckim, hiszpańskim, francuskim, chińskim, koreańskim
i japońskim.

A recommended company is entitled to use the Association’s
sign. The certificate of a recommended company is granted for
one year, after that time it needs to be renewed. The certificates
are issued in the following languages: Polish, English, German,
Spanish, French, Chinese, Korean, and Japanese.

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
Amber Museum in Jarosławiec
Max Kwiatkowski

Bursztyn to minerał niezwykły, a zatem powinno się o
nim opowiadać równie niezwykle. W małym, nadmorskim
Jarosławcu powstaje muzeum bursztynu, które zastąpi nudne
gabloty i opisy prezentacją prawdziwie poruszającą zmysły.
Bursztynu doświadczymy tu wzrokiem, węchem, słuchem,
dotykiem… Wszystko to za sprawą niezwykłej ekspozycji
składającej się z trzech głównych wystaw.

Amber is a unique mineral, which is why the stories about it
should be told in an equally unique way. In the small seaside
town of Jarosławiec, Poland, an amber museum is being
established to replace boring display cases and descriptions
with a genuinely sense-stimulating presentation. Amber will be
experienced here by sight, smell, hearing, touch— All by means
of a remarkable display made up of three main exhibitions.

Pierwsza z nich, rekonstrukcja bursztynowego lasu, opowie
o tym w jakich warunkach powstał sukcynit. Dotkniemy
żywicy wyciekającej z drzew, poczujemy zapach prastarego
lasu, usłyszymy śpiew ptaków. Na kilkudziesięciu bryłkach
przekonamy się o bogactwie jantarowych odmian, zobaczymy
skąd wzięła się forma każdej bryłki, przyjrzymy się insektowi,
którego zalewa właśnie płynna żywica.

The first one, a reconstruction of the amber forest, will tell us
about the conditions in which succinite was formed. We will be
able to touch the resin seeping out of the trees, smell the scent
of the ancient forest, hear the birds singing. Several dozen
pieces of amber will show us how diverse amber varieties are;
we will see where the form of each amber nugget came from,
we will observe an insect being entrapped by liquid resin.

W kolejnym pomieszczeniu zejdziemy do podziemnej groty,
aby dowiedzieć się wszystkiego o pierwotnych i wtórnych
złożach, a przy tym poznać historię wędrówki bursztynu.
Opowieść obejmie też dawne i obecne sposoby wydobywania
surowca. Ponadto, dzięki J. Fudali, będzie można podziwiać
kolekcję kilkudziesięciu żywic kopalnych z całego świata
zaprezentowanych w formie pinezek na mapie.
W trzeciej, ostatniej sali, swoje miejsce znajdą wybrane okazy
inkluzji zwierzęcych i roślinnych - zaprezentowane zostaną te
najlepiej zachowane, a przy tym dostarczające największych
wrażeń dla zwiedzających. Wśród eksponatów znajdą się
doskonale zachowane szyszka sosnowa, konik polny czy
kwiatostan dębu.
Muzeum w Jarosławcu kieruje swój przekaz dla osób, które
kontakt z bursztynem miały niewielki. Nie podajemy składu
chemicznego, nie informujemy o skali Mohsa, ponieważ nie to
jest piękne w bursztynie. Skupiamy się za to na indywidualnej
historii mrówki zamkniętej w inkluzji, opowiadamy o tym, że
bursztyn był świadkiem tak wielu ważnych zdarzeń w historii
Ziemi. Muzeum Bursztynu w Jarosławcu ma za zadanie pomóc
zakochać się w bursztynie każdemu zwiedzającemu. Muzeum
będzie miało swoją siedzibę w nowo powstającym budynku
drewnianym o architekturze spichlerzowej, typowej dla
rejonów nadmorskich. Kolekcja na ekspozycji będzie składała
się z około 350-400 okazów, wśród których znajdzie się kilka
brył sukcynitu o masie powyżej 1 kg. Autorem scenariusza
wystawy jest Max Kwiatkowski, konsultacji naukowych
udzieliła dr Anna Sobecka, a przy identyfikacji niektórych
inkluzji pomogła nam dr Elżbieta Sontag. Otwarcie muzeum
dla zwiedzających planowane jest na czerwiec 2014 roku.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The next room will take us to an underground cave to reveal
the story of amber’s travels while presenting its primary and
secondary deposits. This story will also include an overview of
ancient and new amber mining techniques. Moreover, courtesy
of J. Fudala, we can admire a collection of several dozen fossil
resins from all over the world presented as thumbtacks on a
map.
The third and final room will display selected amber specimens
with animal and plant inclusions—the best preserved ones to
ensure the finest visitor experience. The exhibits will include
a superbly preserved pine cone, a grasshopper and an oak
inflorescence.
The Jarosławiec-based museum is addressing its offer to
people who have not had much experience of amber. We won’t
give you its chemical composition and won’t tell you about
the Mohs scale because it’s not what amber’s beauty is about.
Instead, we’ll focus on a particular story of an ant embedded in
an inclusion and tell you about amber as a witness to so many
important events in the Earth’s history. The Jarosławiec Amber
Museum is there to help every visitor fall in love with amber.
The Museum will be located in a granary-style wooden building
of typically costal architecture (currently under construction).
The collection on display will include about 350 to 400
specimens, with several large pieces of succinite weighing over
1 kg. The exhibition was designed by Max Kwiatkowski, with
scientific consultation from Dr Anna Sobecka and assistance
in identifying certain inclusions from Dr Elżbieta Sontag. The
Museum is scheduled to open to the public in June 2014.
International Amber Association

The oldest description of land-based succinite mining, as related by Andreas Aurifaber (1514–1559)
Anna Małka
Współczesny rozwój technik komputerowych umożliwia szybki
i łatwy dostęp do tzw. „białych kruków”, książek zabytkowych,
zachowanych jedynie w paru egzemplarzach. Znakomitym
przykładem otwartego udostępniania archiwalnych pozycji
stanowi
KujawskoPomorska
Biblioteka
Cyfrowa, która dzięki
dotacji
Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego udostępnia
poprzez Internet zarówno
dokumenty należące do
dziedzictwa kulturowego,
jak i cyfrowe wersje
książek,
zbiorów
ikonograficznych
oraz
kartograficznych, a także
materiały dydaktyczne i
naukowe.
Jednym z wielu unikatów,
udostępnionych na stronie fig.1 Succini historia
Kujawsko-Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej jest „Succini historia”, dzieło prekursora
w dziedzinie badań bursztynu – Andreasa Aurifabera. Ten
wybitny, urodzony we Wrocławiu w 1514 r. wszechstronnie
wykształcony naukowiec był prawdziwym człowiekiem
swojej epoki: lekarzem, pedagogiem, aptekarzem, teologiem,
dyplomatą, wykładowcą fizyki i medycyny na uniwersytecie
oraz rektorem. W 1527 r. Aurifaber rozpoczął studia medyczne
na Uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie w 1532 r. uzyskał tytuł
licencjata (bacalerusa), a w 1534 r. magistra. Po ukończeniu
studiów Aurifaber został w 1539 r. mianowany na rektora
nowo otwartej łacińskiej Szkoły Mariackiej w Gdańsku i
już w pierwszym roku swojej pracy stworzył on postępową
ordynację szkolną dla tej szkoły „Schola Dantiscana cum
exhortatione ad literas bonas”. Następnie, w 1541 r. objął
rektorat w Gimnazjum Elbląskim (Schnaase 1874). Trzy lata
później, z polecenia odnoszącego wojenne porażki, ale żywo
zainteresowanego rozwojem nauki i szkolnictwa Księcia
Albrechta Hohenzollerna, Aurifaber kontynuował studia
medyczne na Uniwersytecie w Padwie. Po ich ukończeniu
pracował przez wiele lat jako nadworny lekarz księcia oraz
wykładowca fizyki i medycyny na Uniwersytecie Albertyna
w Królewcu. W 1551 r. został mianowany na rektora tego
uniwersytetu i w tym samym roku opublikował on również
swoje największe dzieło „Succini historia” (fig.1).
W monografii poświęconej bursztynowi Andreas Aurifaber,
najwięcej uwagi poświęcił właściwościom leczniczym
bursztynu, które interesowały go szczególnie z racji
wykonywanego zawodu. Drobiazgowo opisuje on również
metody pozyskiwania i wydobywania sukcynit na lądzie,
których z pewnością jako mieszkaniec Pomorza Gdańskiego
i Królewca na pewno był niejednokrotnie naocznym
świadkiem.
Na szczególną uwagę zasługuje opisywana przez niego metoda
wydobycia bursztynu na lądzie, prawdopodobnie powszechnie
stosowana w XVI w., później porzucona i zapomniana.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The contemporary development of computer technologies
provides quick and easy access to rare old books preserved only
in a few copies. An excellent example of open access to archival
items is the Kujawsko-Pomorskie Region’s Digital Library
(Kujawsko-Pomorska
Biblioteka
Cyfrowa),
which owing to subsidies
from Poland’s Ministry
of Culture and National
Heritage provides online
access to cultural heritage
documents,
digitised
books, iconography and
cartography collections,
as well as teaching and
research materials.
One of the many rarities
available on the website of
the Kujawsko-Pomorskie
Region’s Digital Library
is the Succini historia, a
piece by the pioneer of
amber research Andreas Aurifaber. Born in Wrocław (German:
Breslau) in 1514, this outstanding polymath was a true man of
his age: a physician, teacher, pharmacist, theologian, diplomat,
academic teacher of physics and medicine and university rector.
In 1527, Aurifaber began medical studies at the University
of Wittenberg, where he received the degree of Bachelor
(baccalaureus) in 1532 and Master in 1534. After graduation,
in 1539 Aurifaber was nominated rector of the newly opened
Latin St Mary’s School in Gdańsk (German: Danzig), where in
his very first year of work he developed a progressive statute
for this school titled Schola Dantiscana cum exhortatione
ad literas bonas. Next, in 1541, he became the rector of the
Elbląg (German: Elbing) Middle School (Schnaase 1874).
Three years later, at the behest of Duke Albrecht Hohenzollern,
unsuccessful at war but vitally interested in developing science
and education, Aurifaber continued his medical degree at the
University of Padua. After graduation, he worked for many
years as the Duke’s court physician and a lecturer of physics
and medicine at the Albertina University in Königsberg. In
1551, he was nominated the rector of this University and
published his greatest work Succini historia in the same year
(Fig. 1).
In his monograph on amber, Andreas Aurifaber devoted his
greatest attention to amber’s medicinal properties, which were
of special interest to him for professional reasons. He also
described in great detail the methods of finding and mining
succinite on land which, living in Gdańsk Pomerania and
Königsberg, he had certainly witnessed on many occasions.
A land-based amber mining method he described, probably
used commonly in the 16th century but later abandoned and
forgotten, is worth special attention.
According to Aurifaber (1551), amber was mined on the beach
from a depth of about 1.5 to 3.5 m (“from a depth equal to
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Według Aurifabera (1551) bursztyn był wydobywany na
plaży, z głębokości około 1,5 do 3,5 metrów („z głębokości
równej wysokości jednego lub dwóch mężczyzn”). W tym celu
kopacze wykorzystywali ostro zakończone drągi (fig.2). Na
końcówkach tych drągów umieszczano
żelazne, ostre, szerokie nakładki,
przypominające trochę łopaty. Narzędzie
to pomagało pozyskać bursztyn z
nadmorskich osadów holoceńskich,
składających się głównie z piasków oraz
detrytusu roślinnego. Doświadczeni
bursztyniarze z dużą siłą wbijali w
osady drągi i następnie niejednokrotnie
po dźwięku towarzyszącemu uderzeniu
bursztynu o metal decydowali o dalszych
poszukiwaniach i wykopywaniu płytkich
kopalni.
Wielokrotne wbijanie tych drągów,
poruszanie nimi w górę i w dół służyło
zapewne do rozluźniania gruntu, do
którego mogła napływać woda gruntowa
wypełniając kopalnię. Mały ciężar
bursztynu umożliwiał jego wypływanie
na powierzchnię i poławianie np. przy
pomocy kaszorek (Małka 2013).
Przedstawiona
metoda
była
najprawdopodobniej
stosowana
w fig.2
przypadku płytkich utworów bursztynonośnych występujących
na plażach Mierzei Wiślanej i na wybrzeżach Półwyspu
Sambijskiego. Wody gruntowe na tych terenach występują
płytko, na głębokości dochodzącej do paru metrów, co
ułatwiało kopaczom pozyskiwanie bursztynu.
Doniesienie Aurifabera opisujące metodę wydobycia
bursztynu na lądzie może stanowić cenne uzupełnienie
szesnastowiecznych dokumentacji kartograficznych Olausa
Magnusa (1539, 1555), omówionych przez B. KosmowskąCeranowicz i T. Pietrzak (1985) na których przedstawiono przy
pomocy napisu „succinu”, sygnatur beczułek i postaci kopacza
z łopatą dawne miejsca i metody wydobycia bursztynu.
Opisana metoda świadczy o bogatej inwencji bursztyniarzy
poszukujących „bursztynowych żył”. W świetle obecnie
stosowanej do eksploatacji bursztynu metodzie hydraulicznej,
XVI-wieczna metoda może świadczyć o wcześnie
podejmowanych próbach „zaprzęgnięcia” siły wody do celów
wydobywczych.

the height of one or two men”). To this purpose, diggers used
sharpened poles (Fig 2). Sharp and wide iron pieces were fixed
at the poles’ ends, to somewhat resemble spades. The tool
helped to dig amber up from the seashore Holocene deposits
composed mainly of sand and plant
detritus. Experienced amber diggers
would push the poles forcefully into the
sediment and then, often after hearing
the sound given by amber being hit by
metal, they decided whether to further
explore and dig shallow mines.
These poles would be repeatedly pushed
in and moved up and down, perhaps
to loosen up the soil, to which ground
water could then flow in and fill the
mine. Amber’s low weight enabled it
to flow up to the surface and be fished
out by means of, for example, wash nets
(Małka 2013)
This method was most likely used in
the shallow amber-bearing formations
found on the beaches of the Vistula
Spit and on the shores of the Sambian
Peninsula. In these areas, ground water
is found at shallow depths, up to several
metres, which made it easier for the
diggers to extract the amber.
Aurifaber’s report which describes the land-based method
of amber mining may be an invaluable supplement to the
16th-century cartographic documentation by Olaus Magnus
(1539, 1555), discussed by B. Kosmowska-Ceranowicz and
T. Pietrzak (1985), in which the caption succinu, barrel labels
and a figure of a digger with a shovel indicated the places and
methods of extracting amber in olden times.
The method described here demonstrates how very inventive
amber diggers were when exploring for “amber veins.” In
light of the hydraulic technology used to mine amber today,
this 16th-century method may prove that attempts to “harness”
water for extraction purposes were made early on in history.
Many thanks to Dr Anselm Krumbiegel for his help in
translating fragments of the antique book.

Autorka serdecznie dziękuje dr Anselmowi Krumbiegelowi za
pomoc w tłumaczeniu fragmentów starodruku.
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Aurifaber A., 1551 – Svccini historia. Ein kurtzer gründlicher Bericht, woher
der Agtstein oder Börnstein vrsprünglich komme, das er kein Baumhartz sey,
Sonder ein geschlecht des Bergwachs, vnd wie man innen manigfaltiglich in
artzneien möge gebrauchen. Königsberg (http://kpbc.umk.pl/dlibra, ostatni raz
wizytowane 30.01.2014).
Kosmowska-Ceranowicz B. & Pietrzak T., 1985 – Z dziejów rozwoju wiedzy o
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Małka A., – Doniesienie J.F. Johna na temat dawnych metod pozyskiwania
i wydobywania bursztynu – najstarszy opis metody eksploatacji bursztynu
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Jerzy Sankiewicz urodził się 15 sierpnia 1919 roku w
Lublinie – niestety nie znamy daty
jego śmierci. List wysłany w roku 2013
do Bud koło Lipnicy, gdzie ostatnio
przebywał, pozostał bez odpowiedzi.
Przed wybuchem II wojny światowej
ukończył w Lublinie Gimnazjum
i Liceum im. Hetmana Jana
Zamoyskiego.
W czasie II wojny światowej losy
zaniosły go do obozu pracy na
Sambii, gdzie zdobywał pierwsze
doświadczenia
przy
obróbce
bursztynu. Po wojnie był jednym
z pierwszych, którzy przywracali
tradycje bursztynnicze w Gdańsku.
Ze Spółdzielnią „Bursztyny” w
Gdańsku Wrzeszczu* (przy ul.
Kochanowskiego) związany był od
roku 1951 do przejścia na emeryturę w
1979 roku, prawdopodobnie z 4-letnią
przerwą w latach siedemdziesiątych.
W ostatnim okresie pracy sprawował fig.1
funkcję kierownika nadzoru artystycznego. Jego wyroby
sprzedawane były także w sklepach CEPELII (Centrala
Przemysłu Ludowego i Artystycznego), które kiedyś należały
do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sztuki Ludowej w
Warszawie, działającego do początków lat 90. XX wieku. Jak
wspomina Wiesław Gierłowski, Sankiewicz „po pierwszym
locie kosmicznym Gagarina (w roku
1961), wykonał techniką intaglio w
półlitrowej, przejrzystej bryle bursztynu
podobiznę kosmonauty. Stworzył
również techniką intaglio jeszcze kilka
portretów sławnych ludzi, w tym portret
Marii Skłodowskiej-Curie, pozostający
w zbiorach Muzeum Historyczne
Miasta Gdańska”.
Do zbiorów Muzeum Ziemi w
Warszawie, w 1957 roku, zakupiono
w sklepie CEPELIA w Gdyni
dwa dzieła Jerzego Sankiewicza
zapisane przez Adama Chętnika w
księdze inwentarzowej jako: „Koga
starogdańska” ( nr inw. 1385) oraz
„Łódź starosłowiańska” (nr inw. 1386)
prawdopodobnie wykonane w 1952
roku. Niestety te mistrzowskie prace
zaginęły podczas totalnej kradzieży fig.2
stałej wystawy bursztynu w roku 1969. Wprawdzie skradzione
rzeczy odnaleziono, oba dzieła uległy znacznemu zniszczeniu
i do dziś, po wstępnej konserwacji wykonanej przez Katarzynę
Kwiatkowską, czekają na artystę renowatora (fig. 1, 2).
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Jerzy Sankiewicz was born on 15 August 1919 in
Lublin—unfortunately, the date of
his death is unknown. A letter posted
in 2013 to the town of Budy near
Lipnica, where he was last known to
be, remained unanswered.
Before the outbreak of the Second
World War, he graduated from the
Hetman Jan Zamoyski Middle and
High School in Lublin.
During World War II, fate took him to a
labour camp in Sambia where he gained
his first experience in amber crafting.
After the war, he was one of the first
to restore the amber craft traditions in
Gdańsk.
From 1951 until his retirement in 1979,
he was associated with the Bursztyny
Cooperative in Gdańsk-Wrzeszcz*
(Kochanowskiego St.), probably with a
4-year interval in the 1970s. In his final
period at the Cooperative, he was Head
of Artistic Supervision. His products
were also marketed by CEPELIA (Folk and Art Industry
Company) stores, previously owned by the Folk Art Research
and Development Centre, Warsaw, which operated into the
early 1990s. As reminisced by Wiesław Gierłowski, “after
Gagarin’s first space flight (in 1961), Sankiewicz made the
astronaut’s intaglio likeness in a 0.5-litre translucent piece of
amber. He made several more intaglio
portraits of famous people, including
Maria Skłodowska-Curie’s, now at the
Gdańsk History Museum.”
In 1957, the Museum of the Earth,
Warsaw, purchased two pieces by
Jerzy Sankiewicz at a CEPELIA
store in Gdynia, filed by Adam
Chętnik in the Museum’s inventory
as: “Old Gdańsk Cog” (Inv. No.
1385) and “Old Slavic Boat (Inv.
No. 1386), made probably in 1952.
Unfortunately, these masterly artefacts
were lost when the entire permanent
amber exhibition was stolen in 1969.
Although recovered, both pieces had
been significantly damaged and are
still waiting for an artist restorer, after
their preliminary conservation by
Katarzyna Kwiatkowska (Fig. 1, 2).
In the summer of 2013, a piece by Sankiewicz, depicting An
Amber Ship (Fig. 3), as described by its maker, was submitted
for appraisal to the PAS Museum of the Earth, Warsaw. In its
glass casing, decoratively bound with metal, on a wooden base,
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Latem 2013 roku do ekspertyzy w Muzeum Ziemi PAN w
Warszawie przedstawione zostało dzieło Sankiewicza, według
określenia twórcy, przedstawiające „Bursztynowy okręt” (fig.
3). W szklanej obudowie, dekoracyjnie spojonej metalem,
na drewnianej podstawie, okręt
wsparty został na bursztynowym
rzeźbionym cokole (fig. 4).
Wykonany został z naturalnego
bursztynu bałtyckiego, jedynie
białe maszty, podtrzymujące
żagle,
są
ze
sztucznego
tworzywa.
Przez porównanie z innymi
wyrobami czasów powojennych,
można domniemywać, że Jerzy
Stankiewicz wykonał badane
fig3
dzieło w latach, kiedy wchodziły
na rynek sztuczne tworzywa. Potwierdza to również
czerwonawa, wtórna odmiana, już dziś pięknie wybarwionego
bursztynu. Porównując barwy poszczególnych elementów,
widać, że główna część „okrętu”
i należące do niej detale zostały
wykonane z tej samej bryły
bursztynu, a cokół z drugiej,
nieco jaśniejszej. Żagle – z
bursztynu odmiany zwanej
kredową – dziś wtórnej żółtej.
Dzieło Sankiewicza, który w
latach 50. XX wieku zaczął
pracę w gdańskiej wytwórni jako
kierownik artystyczny, trafiło
do CEPELII w Warszawie.
Jak wynika z zachowanego
potwierdzenia
zapłaty,
sprzedane zostało w 1991 roku i
do 2013 pozostawało w zbiorach
prywatnych. Obecnie przeszło
w ręce chińskiego kolekcjonera,
zafascynowanego nie tylko
bursztynem, ale i mistrzowską
sztuką polską przez duże „S”.

the ship stands on a sculpted amber plinth (Fig. 4). It is made
of natural Baltic amber, with only the white masts that support
the sails, made of plastic.
By comparison with other postWWII products, one may infer
that Jerzy Stankiewicz made the
piece at the time when plastics
were first introduced to the
market. This is also confirmed
by the reddish secondary variety
of the amber, with its colours
now beautifully saturated. When
comparing the colours of the
various components, one can see
that the ship’s body and its details
were made out of the same piece
of amber, while the plinth—of
a different, somewhat lighter-coloured one. The sails were
made of chalk amber that by now has turned into its secondary
yellow variety.
The piece by Sankiewicz, who
began his career at the Gdańskbased company as Art Manager
in the 1950s, found its way to
a CEPELIA store in Warsaw. A
preserved payment receipt states
that it was sold in 1991 and
remained in a private collection
until 2013. Now it was passed
on to a Chinese collector who is
fascinated with not only amber
but also masterful Polish Art
with a capital “A.”

fig4
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Gierłowski W. 1999: Bursztyn i gdańscy bursztynnicy. Marpress Gdańsk
Kwiatkowska K. 2005: Postrzeganie urody bursztynowych wyrobów. [W:] K.
Leciejewicz, K. Kwiatkowska – Odkrywane piękno bursztynu. Wyd. Sadyba.
Warszawa
Kwiatkowska K. 2009: Bursztyn. Co nosiliśmy, a co nosimy? [W:] Złotnicze
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Złoto Srebro Czas
Podpisy do ilustracji:
Fig. 1. „Łódź starosłowiańska” z bursztynu, w zbiorach Muzeum Ziemi PAN
w Warszawie (nr inw. 1386). Wyk. J. Sankiewicz, ?1952 r. Fot. M. Kleiber
Fig. 1. An amber Old Slavic Boat at the PAS Museum of the Earth, Warsaw
(Inv. No. 1386). By J. Sankiewicz, ?1952. Photo: M. Kleiber
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Fig. 2. „Koga starogdańska” w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (nr
inw. 1385). Wyk. J. Sankiewicz. Fot. Józefa Bułhak
Fig. 2. Old Gdańsk Cog at the PAS Museum of the Earth, Warsaw (Inv. No.
1385). By J. Sankiewicz. Photo: Józefa Bułhak
*Dzieje tej ważnej dla rozwoju bursztynnictwa spółdzielni i zmiany jej
kolejnych nazw oczekują na szczegółowe opracowanie.
*The history of this cooperative, important for the development of amber craft,
and its succession of names have yet to be described in a detailed study.

International Amber Association

Christel Hoffeins
Towarzystwo
Wspierania
Muzeum
GeologicznoPaleontologicznego Uniwersytetu w Hamburgu e.V. – bardziej
powszechnie znane jako „Arbeitskreis Bernstein” – odbyło
swój doroczny letni zjazd w Bitterfeldzie w Niemczech.

The Society for the Promotion of the Geological and
Palaeontological Museum of the University of Hamburg e.V.
or - more popular “Arbeitskreis Bernstein" has held the annual
summer meeting in Bitterfeld (Germany).

20 lat od zakończenia wydobycia bursztynu, Towarzystwo
pragnęło uczcić ten szczególny jubileusz w tym szczególnym
miejscu. Nie tylko „Bitterfeldczycy”, ale wszyscy
członkowie zostali zaproszeni do przyjazdu z
prywatnymi materiałami oraz do wzięcia udziału
w bogatym programie poświęconym bursztynowi
z Bitterfeldu i historiom bitterfeldzkim.

20 years after closing of amber mining the society liked to
celebrate this special jubilee at this particular place. Not only
„Bitterfeldians“ but all members were invited to
come with private material for a lively program
dealing with Bitterfeld amber and Bitterfeld
stories.

Zjazd zaplanowano w dniach 7-9 czerwca,
perfekcyjnie zorganizowano zakwaterowanie,
bufet, spotkania i wycieczki, ale nieprzewidziane
okoliczności zniweczyły wszystkie plany: były
to katastrofalne powodzie, które nastąpiły późną
wiosną w środkowej części Europy i w Niemczech. Ogromne
tereny położone wzdłuż rzek zostały zalane w wyniku
uszkodzenia tam, musiano ewakuować wiele wiosek i domostw;
katastrofa dotknęła również rejonu bitterfeldzkiego. Na dzień
przed planowanym rozpoczęciem zjazdu, przewodnicząca
Carsten Gröhn musiała poinformować ponad 80 uczestników
i gości o jego odwołaniu na skutek siły wyższej, na którą nie
mieliśmy wpływu.

The meeting was planned for 7.- 9. june and
accommodation, buffets, talks, excursions were
organised perfectly but unforeseen circumstances
cancelled all plans: the flood disaster in Central
parts of Europe and Germany in late springtime. Huge areas
along riversides were floated by dam failures, many villages
and houses had to be evacuated and so it happened in the
Bitterfeld region. One day before the meeting should take
place, chairman Carsten Gröhn had to inform more than 80
participants and guests about the cancellation. Act of nature
beyond control.

Dlatego też w weekend 6-9 września ok. 50 uczestników
przybyło do „Wasserzentrum“ – centrum informacyjnoedukacyjnego położonego naprzeciwko dawnej kopalni
odkrywkowej „Goitzsche“ w Bitterfeldzie.

Thus in September weekend 6.-9. about 50 participants met
at the „Wasserzentrum“ - the information and education
centre opposite of the former open pit mine „Goitzsche“ in
Bitterfeld.

Program obejmował dyskusje naukowe, prezentację inkluzji w
3D oraz raporty ogólne na temat poszukiwania bursztynu w
kopalni odkrywkowej w latach 1988-1999. Liczne fotografie,
a także nagrania video,pozwoliły przypomnieć sobie o
własnych doświadczeniach z tego okresu „bursztynowej
przygody”. Spotkanie było również okazją do sprzedaży i
nabycia bursztynu oraz wyrobów z bursztynu, targowania się i
odświeżania wspomnień, wiedzy i kontaktów osobistych.

The program included scientific talks, a 3-D presentation of
inclusions as well as general reports about hunting for amber
in the pit mine in the years 1988 - 1999. Many photos and
even video clips helped to remind one's own adventures during
this time of „amber life“. At the meeting also was occasion for
selling and buying amber and amber products, bargaining and
refreshing memory, knowledge and personal contacts.

Spotkanie zakończyło się w sobotni wieczór obfitym
przyjęciem w „Willi Bursztynowej” oraz publicznym
koncertem Berlińskiej Orkiestry Symfonicznej bezpośrednio
nad jeziorem bursztynowym (Amberlake). Jezioro to powstało
w poprzez zalanie odkrywkowej kopalni węgla, rozpoczęte w
1997 roku – co było istną katastrofą w dziejach bursztynu. Ale
to już całkiem inna historia.

The meeting closed on saturday evening with a rich buffet in
the „Amber Villa“ and a public concert of the Berlin symphony
orchestra directly at the „Amberlake“. This lake meanwhile
was formed by floating of the coal pit mine started in 1997,
a true disaster in amber history. But that's quite another story
to tell.

W niedzielę można było również udać się na pobliską
platformę widokową, z której roztacza się wspaniała panorama
rejonu pojezierza, oraz na wycieczkę statkiem po jeziorze
bursztynowym.

On sunday also was offered to visit a viewing platform nearby
for impressive panorama around the lakelands and to take a
cruise on the Amberlake.

Na koniec roku każdy z członków towarzystwa otrzymał
prezent: specjalną broszurkę zatytułowaną „20 lat od
zakończenia wydobycia bursztynu”. Wydawnictwo to zawiera
streszczenia wykładów, liczne fotografie, streszczenia raportów
oraz listę holotypów opisanych z inkluzji bitterfeldzkich
zaprezentowanych podczas letniego zjazdu.

To end of the year each member of the society got a gift:a special
booklet „20 years after termination of amber exploitation“.
The issue is edited with abstracts of talks, masses of photos,
summaries of reports and a list of holotypes described from
Bitterfeld inclusions presented during the summer meeting.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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Fascynacja bursztynem bitterfeldzkim
Fascination of Bitterfeld Amber
Günter Krumbiegel, Roland Wimmer, Ivo Rappsilber
Nowa wystawa „Fascynacja bursztynem bitterfeldzkim –
żywicą kopalną z dawnej kopalni odkrywkowej Goitzsche”

A New Exhibition „Fascination of Bitterfeld Amber - a Fossil
Resin from the Former Opencast Mine Goitzsche“

Dnia 16 stycznia 2014 r. w Muzeum Okręgowym w Bitterfeldzie
otwarto nową wystawę specjalną zatytułowaną „Fascynacja
bursztynem bitterfeldzkim – żywicą kopalną z dawnej kopalni
odkrywkowej
Goitzsche”.
Wystawa potrwa do 10 marca
2014 r.

A new special exhibition “Fascination Bitterfeld Amber - a Fossil
Resin from the Former Opencast Mine Goitzsche“ was opened in
the District Museum of Bitterfeld on 16th January, 2014. It will
last until 10th March, 2014. It is
an anniversary exhibition of the
section “Geology, Mineralogy
and Mining History”, which
was founded on 18th January,
1984 as a section of the so called
Cultural Association of the
GDR (Kulturbund). It became
an independent section within
the Association of the Friends
and Facilitators of the District
Museum of Bitterfeld in 1992.

Jest to wystawa rocznicowa
sekcji Geologii, Mineralogii
i Historii Wydobycia, która
założona została 18 stycznia
1984 r. jako część tzw.
Związku Kulturalnego NRD
(Kulturbund). W 1992 roku
uzyskała ona status niezależnej
sekcji Stowarzyszenia Przyjaciół
i
Animatorów
Muzeum
Okręgowego w Bitterfeldzie.
Wystawa
ta
została
przygotowana z okazji 30-lecia sekcji i w dużym stopniu
poświęcona jest złożom bursztynu bitterfeldzkiego, w
szczególności różnym żywicom kopalnym, a także prezentuje
kilka nowości na temat historii formowania się oraz odkrywania
bursztynu bitterfeldzkiego.
W uzupełnieniu wystawy
bursztynowej” zwiedzający
rodzajów i odmian bursztynu
prezentowane są znaleziska
Bursztynowej.

stałej, w ramach „piwnicy
mogą poznać różnorodność
z regionu Bitterfeldu. Ponadto
z tworzonej obecnie Litoteki

Wielkoformatowe plakaty prezentują najnowsze wyniki prac i
badań naszej sekcji. Dzięki temu zwiedzający zyskują szeroki
pogląd na tę niezwykłą, odkrytą przez górników żywicę
kopalną, oraz doświadczają różnorodności jej form i piękna,
które fascynuje ludzkość od stuleci.
Wystawę zaprezentowano najpierw w parlamencie kraju
związkowego Saksonii-Anhalt w Magdeburgu (28 listopada
2012 r. – 16 października 2013 r.). Następnie była prezentowana
od 20 lipca 2013 r. do 12 października 2013 r. w Kamiennej
Górze, w kontekście partnerstwa miast Bitterfeld-Wolfen i
Kamienna Góra.

The special exhibition, which
was elaborated on the occasion
of the 30th anniversary deals
intensively with the Bitterfeld
amber deposits, in particular with the different fossil resins and
it presents several novelties about the formation history and the
discovery of the Bitterfeld amber.
In addition to the permanent exhibition within the „Amber
cellar“, the visitor gets a further impression of the diversity of the
types and varieties of amber of the Bitterfeld region. Additionally
there are presented findings from the Amber Lithothek which is
in development at the moment.
Large-size posters present the newest results of enquiry
and research of the section. Thus the visitor receives both a
considerably overview about the unusual fossil resin which was
revealed by miners and an impression of the manifold forms and
beauty fascinating the people over the centuries.
The exhibition was primarily shown at the state parliament of
Saxony-Anhalt in Magdeburg
(28th November, 2012 till 16th October, 2013). Afterwards it
was presented in the context of the town twinning of BitterfeldWolfen and Kamienna Góra in Kamienna Góra (Poland) (20th
July, 2013 till 12th October, 2013).

Zdjęcie: Prof. dr Barbara Kosmowska-Ceranowicz z członkami
Stowarzyszenia Przyjaciół Bitterfeldu i przedstawicielami
Kamiennej Góry, przed Muzeum w Kamiennej Górze.

Photo: Prof. Dr. Barbara Kosmowska-Ceranowicz with
colleagues of the Bitterfeld friends’ association and
representatives of Kamienna Góra (Poland) in front of the
Museum in Kamienna Góra.

Autorzy: Roland Wimmer, Dr Günter Krumbiegel i Dr Ivo
Rappsilber (Sekcja Geologii, Mineralogii i Historii Wydobycia
w Bitterfeldzie w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół i
Animatorów Muzeum Okręgowego w Bitterfeldzie)

Authors: Roland Wimmer, Dr. Günter Krumbiegel & Dr. Ivo
Rappsilber (Section Geology, Mineralogy and Mining History
Bitterfeld within the Association of the Friends and Facilitators
of the District Museum of Bitterfeld)
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STRESZCZENIE

ABSTRACT

Badania współogniskowym (konfokalnym) laserowym
mikroskopem skaningowym (CLSM – Confocal Laser
Scanning Microscopy) to technika analityczna zazwyczaj
stosowana do materiału biologicznego i medycznego. Przy
jej użyciu, oraz z wykorzystaniem wybiórczej fluorescencji,
powstają ostre, trójwymiarowe obrazy grubych przekrojów w
wysokiej rozdzielczości. Włoski roślinne (trychomy) zatopione
w bursztynie fluoryzują w dalekiej czerwieni, a bursztyn – w
ultrafiolecie. Pozwala to na łatwe rozróżnienie włosków od
bursztynu pod mikroskopem CLSM. Do analizy wybrano próbki
bursztynu z dwóch regionów. Bursztyn bałtycki (z eocenu)
jest dobrze znany z inkluzji włosków, które w przeszłości
były wykorzystywane jako jego cecha diagnostyczna. Liczne
włoski zawiera również bursztyn meksykański (ze środkowego
miocenu) z Simijovel w meksykańskim stanie Chiapas. Próbki
bursztynu z obu tych lokalizacji udało się zobrazować i
zrekonstruować w trójwymiarowej technice 3D przy użyciu
mikroskopu CLSM. Metoda ta umożliwia szczegółową analizę
struktury włosków bez uszkadzania badanej próbki.

Confocal laser scanning microscopy (CLSM) is an analytical
technique usually applied to biological and medical samples. It
is used to produce high resolution in-focus three dimensional
images of thick sections by targeted fluorescence. Trichomes
held in amber fluoresce in the far red range whereas amber
fluoresces in the ultraviolet. This allows the trichomes to be
resolved easily from the amber by CLSM. Samples of amber
from two regions were selected for analysis. Baltic amber
(Eocene) is well known for its trichome inclusions which
have, in the past, been used as a diagnostic feature of that
amber. Mexican amber (Middle Miocene) from Simijovel,
Chiapas, Mexico also contains abundant trichomes. Samples
of amber from both these locations were successfully imaged
and re-constructed in 3D using CLSM. This technique enables
detailed analysis of the trichome structure without damaging
the sample.

Clark, N. D. L. i Daly, C., 2010. Using confocal laser scanning
microscopy to image trichome inclusions in amber. Journal of
Paleontological Techniques, 8: 1-7.
WSTĘP
Wykorzystanie współogniskowego laserowego mikroskopu
skaningowego (CLSM) do badania inkluzji w bursztynie
jest nowością. Böker & Brocksch (2002) wygenerowali serię
obrazów owadów w bursztynie bałtyckim stosując mikroskop
CLSM, określając w ten sposób, jaki jest potencjał obrazowania
w 3D drobnych detali struktur morfologicznych, które są ważne
z taksonomicznego punktu widzenia, takich jak np. żuwaczki
i genitalia. Od tego czasu jednak bardzo niewiele publikacji
ukazało się na temat wykorzystania metody CLSM do badania
inkluzji w bursztynie, pomimo oczywistych korzyści, jakie się
z nią wiążą.
Kolejne opracowanie z użyciem tej metody, pośród innych
metod mikroskopowych, dotyczyło bursztynu hiszpańskiego z
Álavy (Ascaso et al. 2003, 2005). W bursztynie tym zbadano
zatopionego w bursztynie pierwotniaka ze strzępkami
grzybni; wynikiem był obraz 3D powstały na bazie serii
przekrojów optycznych zarejestrowanych przez mikroskop
CLSM. Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości i jakość
obrazów, które udaje się w ten sposób uzyskać, zaskakiwać
może fakt, że metody tej nie zastosowano w liczniejszych
badaniach. W ostatnim czasie, Speranza et al. (w druku)
wykorzystali badania mikroskopem optycznym, mikroskopem
CLSM i mikroskopem fluorescencyjnym szerokiego pola
do obrazowania mikroskopijnych grzybów osadzonych w
bursztynie, potwierdzając w ten sposób korzyści wynikające z
metod „fluorescencyjnych”.
Włoski występują u znacznej większości roślin
okrytonasiennych i od dłuższego czasu uznawane jest
ich znaczenie w badaniach porównawczych z zakresu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Clark, N. D. L. and Daly, C., 2010. Using confocal laser
scanning microscopy to image trichome inclusions in amber.
Journal of Paleontological Techniques, 8: 1-7.
INTRODUCTION
The use of confocal laser scanning microscopy (CLSM) for the
study of inclusions in amber is a recent development. Böker &
Brocksch (2002) produced a series of images of insects in Baltic
amber using CLSM and identified the potential for 3D imaging
of minute detail of taxonomically important morphological
structures such as the mandibles and genital organs. Since then,
however, very little has been published on CLSM analysis of
amber inclusions despite the apparent benefits.
Another study using this technique, amongst other microscopic
techniques, looked at some Spanish amber from Álava (Ascaso
et al. 2003, 2005). The study looked at a protozoan with fungal
hyphae trapped in amber and produced a 3D image based on a
series of optical sections recorded by the CLSM. It is perhaps
surprising, considering the detail and quality of the images
that can be produced, that more studies have not incorporated
this technique. More recently, Speranza et al. (in press) have
used light microscopy, CLSM & widefield fluorescence
microscopy to image microscopic fungi embedded in amber,
thus confirming the benefits of a ‘fluorescence’ approach.
Trichomes are present in the vast majority of angiosperms and
have been considered for some time to be of importance in
comparative systematic studies (Theobald et al. 1979). They
have an important role as defensive structures, especially in
repelling phytophagous insects (Levin 1973). There is often
more than one trichome type on any one taxon, but certain types
may be more common to one taxon than another (Theobald
et al. 1979). The taxonomic value of trichomes is therefore
limited, but the Baltic trichomes are not inconsistent with them
being from a type of oak.
In this study, certain elements of the microflora are examined.
The “stellate hairs”, or trichomes, are common in Baltic amber
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systematyki (Theobald et al. 1979). Odgrywają one ważną
rolę jako struktury obronne, szczególnie w odstraszaniu
owadów roślinożernych (Levin 1973). Często na danym
taksonie występuje więcej niż jeden typ włosków, ale pewne
typy włosków mogą być dla jednych taksonów bardziej
typowe niż dla innych (Theobald et al. 1979). Dlatego ich
wartość taksonomiczna jest ograniczona, przy czym włoski
występujące w bursztynie bałtyckim mają cechy świadczące
o pochodzeniu od dębu.

and have been considered as a characteristic of this type of
amber (Weitschat & Wichard 2002). These trichomes are found
associated with, and attached to, the male oak flowers and are
therefore thought to belong to oak also (Weitschat & Wichard
2002) although there may be more than one type of trichome
present. During this study samples from Chiapas, Mexico were
also examined and were found to contain abundant trichomes.
No previous record of trichomes in Mexican amber has been
found in the literature.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano niektóre elementy
mikroflory. „Włoski gwiaździste”, zwane też trychomami,
występują powszechnie w bursztynie bałtyckim i uważane są
za jego cechę charakterystyczną (Weitschat & Wichard 2002).
Włoski te występują w towarzystwie męskich kwiatów dębu i są
do nich przytwierdzone; dlatego uważa się, że włoski również
pochodzą od dębu (Weitschat & Wichard 2002), chociaż może
występować więcej niż jeden ich rodzaj. Na potrzeby niniejszej
pracy przeanalizowano również próbki z Chiapas w Meksyku,
w których znaleziono liczne włoski roślinne. We wcześniejszej
literaturze przedmiotu nie odnaleziono żadnych informacji o
włoskach w bursztynie meksykańskim.

Weitschat and Wichard (2002) describe the ‘stellate hairs’
found in Baltic amber as structures that develop on the flower
and leaf buds of the oak that are shed in great numbers every
year. They also state that no studies have been able to clarify
the origin or their significance for amber.

Weitschat i Wichard (2002) opisują „włoski gwiaździste”
występujące w bursztynie bałtyckim jako struktury, które
wykształcają się na pąkach kwiatów i liści dębu i są corocznie
zrzucane w znacznych ilościach. Twierdzą oni również, że
żadne z badań nie było w stanie wyjaśnić pochodzenia tych
włosków, ani ich znaczenia dla bursztynu.
Interpretacja znaczenia inkluzji w bursztynie bałtyckim z
punktu widzenia ich ekologii jest przedmiotem licznych
dyskusji, ponieważ wiele inkluzji owadów wskazuje na
szeroki zakres biotopów (Weitschat i Wichard 2002). Nawet
pojedyncze bryłki bursztynu potrafią jednocześnie zawierać
gatunki z regionów, których klimat obecnie określilibyśmy
jako umiarkowany i tropikalny (Weitschat 1997). Może to
wskazywać, że gatunki występujące w bursztynie mogły mieć
zasięg szerszy, niż żyjące obecnie gatunki z nimi spokrewnione
(Weitschat and Wichard 2002).
W niniejszym
opracowaniu
prezentujemy
metodę
wykorzystującą mikroskop CLSM i obrazowanie w 3D do
badania struktury włosków roślinnych.
MATERIAŁY BADAWCZE
Bursztyn z rejonu Morza Bałtyckiego jest dobrze znany z
inkluzji włosków roślinnych. W celu ich zbadania, pocięto
na płytki, a następnie wypolerowano, jedną bryłkę bursztynu
(GLAHM 114416/3).
Pocięto również i wypolerowano bryłkę bursztynu
meksykańskiego z formacji La Quinta (środkowy miocen) z
kopalni w gminie Simojovel w stanie Chiapas w południowym
Meksyku, zawierającą liczne inkluzje włosków (GLAHM
131494/3). Przeważająca większość inkluzji w bursztynie
bałtyckim to niewielkie owady latające należące do rzędu
muchówek (Diptera) (Solorzano Kraemer 2007). Według
Solorzano Kraemer, zbadana fauna wykazuje bliskie
podobieństwo do inkluzji w bursztynie z osadów środkowomioceńskich z Republiki Dominikany i z całego terenu
wyspy Hispanioli. Wysnuto wniosek, że taka ekologia jest
typowa dla nizinnego suchego lasu tropikalnego z elementami
wskazującymi na bardziej otwarte obszary leśne z rejonem
namorzynowym. Za źródło żywicy, która stała się bursztynem
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The interpretation of what the inclusions in Baltic amber
represent in terms of their ecology has been the subject of much
debate as many of the insect inclusions suggest a wide range of
biotopes (Weitschat and Wichard 2002). Even individual pieces
of amber seem to contain species from what would currently
be both temperate and tropical regions (Weitschat 1997). This
may suggest that species represent within the amber could have
had a wider range then than their extant relatives (Weitschat
and Wichard 2002).
In the present study we present a technique which uses CLSM
and 3D imaging to analyse the structure of trichomes.
MATERIALS
Amber from the Baltic Region is well known for its trichome
inclusions. One amber nugget was sliced and polished to allow
examination of the trichomes (GLAHM 114416/3).
A piece of Mexican amber from the La Quinta Formation
(Middle Miocene) from the mines in the municipality of
Simojovel of the Chiapas region in southern Mexico containing
numerous trichomes was sliced and polished (GLAHM
131494/3). The vast majority of inclusions in the Mexican
amber are small flying insects belonging to the dipteran order
(Solorzano Kraemer 2007). Solorzano Kraemer suggested that
the fauna showed a close similarity with the amber inclusions
of the Middle Miocene deposits of the Dominican Republic
and Hispanola as a whole. It was concluded that the ecology
was typically that of a lowland tropical dry forest with elements
suggesting more open forest with a mangrove region. The
plant that is thought to have produced the resin that became
the amber in Hispanola is the angiosperm Hymenaea protera
(Iturralde-Vinent and MacPhee 1996, Poinar et al. 1996).
METHODS
Samples of amber in the collections of the Hunterian Museum,
University of Glasgow (GLAHM) were examined using a
Nikon SZM-2T trinocular stereoscopic zoom microscope to
determine the abundance of trichome inclusions. The samples
with the most trichomes were then carefully sliced using a fine
diamond saw at slow speed close to the visible trichomes. This
was done to maximise the number of trichomes close to the
cut surface. The surface was then finely polished. We imaged
trichomes within 200µm of the surface to accommodate the
working distance of high power objectives and reduce the
optical aberrations caused by the mismatched refractive index
of amber (~1.5) and air (1). Penetration of the amber by the
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laser beam was dependant on the colour and clarity of the
amber specimen.

METODY BADAWCZE

Confocal analysis was performed using a BioRad Radiance
2100 fitted to a Nikon Eclipse TE300 inverted microscope.
Optimum excitation and emission parameters were sought
to maximise the signal to background ratio. Since amber
is known to exhibit UV auto-fluorescence we confined our
investigations to the green-red end of the spectrum. Optimum
imaging was achieved using the red-diode 637nm line with a
660LP emission filter. Pinhole radius was set to 1.1mm. A
single trichome was chosen from the Baltic amber and was
scanned using 2.6 zoom, 10X objective and 1024 x 768 pixel
resolution. A group of several trichomes from Mexican amber
were also scanned using 1.2zoom, 10X objective (NA 0.5)
and 521 x 512 pixel resolution. Lambda scanning was used
to produce images which were the average of 3 scans (i.e.
Lambda=3) The CLSM produced 2D image slices by varying
the plane of focus in the z-axis at 1µm increments. The images
collected were 8-bit greyscale. Optical sections (2D) were
pre-processed in MetaMorph prior to being reconstructed in
3D using AMIRA. The software produced a surface-rendered
image of the trichomes. The images of the Mexican trichomes
were then compared to light microscope images taken of
the same trichomes immersed in Johnson’s Baby Oil. The
oil immersion helps to reduce reflections caused by internal
fractures and because of the similar refractive indices of the
amber and oil (Crighton & Carrió 2007).

Próbki bursztynu z kolekcji Muzeum Huntera Uniwersytetu
w Glasgow (GLAHM) przebadano przy użyciu mikroskopu
stereoskopowego trójokularowego Nikon SZM-2T z zoomem
w celu określenia liczebności inkluzji włosków. Próbki z
największą liczbą włosków zostały następnie ostrożnie pocięte
przy użyciu cienkiej piłki diamentowej, przy małej prędkości
i w bliskiej odległości od widocznych inkluzji włosków.
Celem była maksymalizacja liczby inkluzji położonych
blisko powierzchni cięcia. Powierzchnię następnie delikatnie
wypolerowano. Inkluzje włosków zobrazowaliśmy do
głębokości 200µm od powierzchni, aby dostosować odległość
roboczą obiektywu o dużym powiększeniu i aby zredukować
odchylenia optyczne wywołane odmiennymi współczynnikami
załamania światła dla bursztynu (~1.5) i powietrza (1). Stopień
penetracji przez promień lasera zależny był od koloru i
przejrzystości danej próbki bursztynu.
Analizę współogniskową wykonano przy użyciu zestawu
BioRad Radiance 2100 zamocowanego na mikroskopie
inwersyjnym
Nikon
Eclipse
TE300.
Następnie
określono optymalne parametry wzbudzenia i emisji,
aby zmaksymalizować stosunek sygnału do szumu tła.
Ponieważ wiadomo, że bursztyn wykazuje autofluorescencję
w ultrafiolecie, zawęziliśmy nasze badania do zielonoczerwonego skraju widma. Optymalne obrazowanie osiągnięto
przy użyciu światła czerwonej diody o długości fali 637 nm
i filtra emisji 660LP. Promień otworu przesłony konfokalnej
ustawiono na 1,1 mm. W próbce bursztynu bałtyckiego
wybrano pojedynczy włosek, który zeskanowano przy
użyciu obiektywu o przybliżeniu 2,6 i powiększeniu 10X,
w rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Zeskanowano również
grupę kilku włosków z bursztynu meksykańskiego przy użyciu
obiektywu o przybliżeniu 1.2 i powiększeniu 10X (NA 0.5)
w rozdzielczości 521 x 512 pikseli. Następnie wykorzystano
skanowanie lambda, które wygenerowało obrazy będące
średnią z trzech skanów (tzn. lambda=3). Mikroskop CLSM
wygenerował dwuwymiarowe obrazy wycinkowe poprzez
różnicowanie płaszczyzny ostrości w osi Z w przyrostach co
1µm. Pobrane obrazy były w skali szarości 8-bitowej. Przekroje
optyczne (2D) zostały wstępnie przetworzone w programie
MetaMorph, przed rekonstrukcją w 3D przy użyciu programu
AMIRA. Oprogramowanie wygenerowało renderowany
powierzchniowo obraz inkluzji włosków. Obrazy włosków z
bursztynu meksykańskiego zostały następnie porównane do
obrazów wykonanych przy użyciu mikroskopu optycznego,
przedstawiających te same włoski zanurzone w oliwce
Johnson’s Baby. Zanurzenie w oliwce pomaga zmniejszyć
odbicia pochodzące z wewnętrznych spękań, a także jest
korzystne z racji podobnych współczynników załamania
światła dla bursztynu i oliwy (Crighton & Carrió 2007).
WYNIKI BADAŃ
Włoski z bursztynu bałtyckiego i meksykańskiego wykazywały
optymalny stosunek sygnału do szumu tła podczas wzbudzenia
falą o długości 632 nm i emisji promieniowania o długości 660
nm. Dzięki temu uzyskaliśmy znakomite dane obrazowe, które
ułatwiły progowanie i segmentację z zachowaniem ostrości,
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RESULTS
Trichomes from both Baltic and Mexican amber exhibited the
optimum signal to background noise ratio when excited with
a wavelength of 632nm and collected 660nm. This produced
excellent image data which facilitated sharp thresholding and
segmentation and in turn enabled surface rendering in AMIRA
(figure 1).
Figure 1. Stereo pairs of Baltic trichome (GLAHM 114416/3)
showing (a) visible side, and (b) opposite side not seen from
top surface of polished amber (scale = 0.2mm).
Figure 2. Outline of Baltic trichome (GLAHM 114416/3) with
indication of number of radii (scale = 0.2mm).
The trichomes in Baltic amber also fluoresced at lower
wavelengths, but not as pronounced. The amber immediately
surrounding the Baltic amber trichomes also fluoresced
particularly in the green wavelengths. The Baltic trichome
chosen had a single long radius and 16 shorter radii (figures
1, 2).
The trichomes chosen in this study from the Mexican amber
form a group of linked stellate trichomes (figures 3) of eight to
ten radii in one plane (rotate – terminology used is according
to Theobald et al. 1979) with a central disk (slightly lepidote?)
from which the radii eminate. Although some of the trichomes
studied had less than ten radii, the form of these trichomes is
similar to that found in the Euphorbiacean angiosperm Croton
(Webster et al. 1996).
Figure 3. Trichome group in Mexican amber showing (a) visible
side using CLSM, and (b) the same group using a transmitted
light microscope (scale = 0.2mm).
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na Hispanioli, uważa się okrytonasienny gatunek Hymenaea
protera (Iturralde-Vinent i MacPhee 1996, Poinar et al. 1996).

19

BURSZTYNISKO Nr 36
20

a w efekcie umożliwiły rendering
powierzchniowy w programie
AMIRA (ryc. 1).
Ryc.1.Paryfotografiistereoskopowych
włosków w bursztynie bałtyckim
(GLAHM 114416/3) pokazujące
(a) stronę widoczną oraz (b) stronę
przeciwległą,
niewidoczną
od
górnej, wypolerowanej powierzchni
bursztynu (skala = 0,2 mm).

Ryc. 2. Zarys włoska w bursztynie
bałtyckim (GLAHM 114416/3) ze
wskazaniem liczby ramion (skala =
0,2 mm).
Włoski w bursztynie bałtyckim
również
fluoryzowały
przy
mniejszych długościach fal, ale
nie aż w tak znacznym stopniu.
Bursztyn bałtycki bezpośrednio
otaczający
włoski
również
fluoryzował,
szczególnie
w fig.1
długościach fal światła zielonego.
Włosek wybrany z bursztynu bałtyckiego posiadał pojedyncze
długie ramię i 16 ramion krótszych (ryc.
1, 2).
Inkluzje wybrane do badania z
bursztynu meksykańskiego tworzą grupę
połączonych włosków gwiaździstych
(ryc. 3) składających się z 8 do 10
ramion w jednej płaszczyźnie (rotacja –
terminologia stosowana za Theobaldem
et al. 1979) ze środkowym dyskiem
(lekko
łuskowatym?)
z
którego
rozchodzą się ramiona. Pomimo, że
niektóre z przebadanych włosków
miały mniej niż 10 ramion, forma
tych włosków jest zbliżona do formy
występującej u okrytonasiennego rodzaju
Croton z rodziny wilczomleczowatych
(Euphorbiacea) (Webster et al. 1996).

An attempt was also made to look
at insect inclusions using the same
method following the success of
Böker & Brocksch (2002). The
insects did not fluoresce in the far
red as the trichomes did, but in the
ultraviolet part of the spectrum. As
the insect inclusions were generally
larger than the trichomes, it was
more difficult to produce a 3D
image as the inclusions extended
deeper than the imaging capabilities
of our system and were larger than
the field of view of the objective.
Using a lower power objective may
help by increasing the field of view,
but there may still be a problem
with the penetration. The amber
also fluoresced in the ultraviolet,
making it difficult to distinguish
the insect from the amber. The
white fungus commonly found in
Baltic amber fluoresced differently
from the surrounding amber and
was clearly visible (figure 4).
Figure 4. Beetle in Baltic amber
(GLAHM 114409) shown using
(a) natural transmitted light and (b)
ultraviolet fluorescence. The white
fungus (white arrow) on the cuticle of
the beetle (a) fluoresces slightly more
in ultraviolet than the amber (b). Flow
structures (black arrows) of the original
resin can also be seen in the amber using
ultraviolet (scale = 1mm).
DISCUSSION

fig.2

Ryc. 3. Grupa włosków z bursztynu
meksykańskiego: (a) strona widoczna, obraz z mikroskopu
CLSM oraz (b) ta sama grupa, obraz z optycznego mikroskopu
transmisyjnego (skala = 0,2 mm).
Na fali sukcesu Bökera i Brockscha
(2002), podjęto również próbę
zastosowania tej samej metody
do zbadania inkluzji owadów.
Owady nie fluoryzowały w dalekiej
czerwieni, jak miało to miejsce w
przypadku włosków, ale w części
ultrafioletowej widma. Ponieważ
inkluzje owadów są generalnie
większe niż inkluzje włosków, fig.3
trudniej było wygenerować ich
obraz w 3D, gdyż zajmowały przestrzeń głębszą niż zakres
obrazowania naszego systemu, a także były większe, niż
pole widzenia obiektywu. Wykorzystanie obiektywu o
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Baltic amber has been well known for its
inclusions for centuries, and speculation
on its origins as a tree resin dates
certainly as far back as Pliny the Elder in
49 AD and perhaps earlier (Healy 2004,
Clark 2010). Many have suggested that
the origin of the resin may have been a
variety of pine tree (Healy 2004, Clark 2010) and some have
suggested the name Pinites succinifer (Göppert 1846). Despite
the similarity of the resin to the conifer families Araucariaceae
and Pinaceae, it may be that the tree that produced the resin
was more closely related to the Sciadopityaceae which is now
represented by a single species
Sciadopitys verticillata (Japanese
Umbrella-pine) (Wolfe et al. 2009).
This study was unable to obtain the
depth penetration, nor the differential
fluorescence between the insect and
the amber resin, necessary to obtain
insect images similar in quality to
those obtained by Böker & Brocksch
(2002). Both the insects and the amber fluoresce in the ultraviolet part of the spectrum making it difficult to distinguish
between them.
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Ryc. 4. Chrząszcz w bursztynie bałtyckim
(GLAHM 114409) pokazany przy użyciu
(a) naturalnego światła przechodzącego
oraz (b) fluorescencji w ultrafiolecie. Białe
grzyby (wskazane białą strzałką) na oskórku
chrząszcza (a) fluoryzują w ultrafiolecie nieco
bardziej, niż bursztyn (b). W ultrafiolecie
zauważalne są również pierwotne ślady
przepływu żywicy (czarne strzałki) (skala =
1mm).
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Bursztyn bałtycki znany jest z inkluzji od wieków, a spekulacje
na temat jego pochodzenia od żywicy drzewa datują się z
pewnością aż do Pliniusza Starszego w roku 49 n.e., a może
nawet wcześniej (Healy 2004, Clark 2010). Liczne są sugestie,
że żywica ta może pochodzić z odmiany sosny (Healy 2004,
Clark 2010), a niektórzy sugerują nazwę Pinites succinifer
(Göppert 1846). Pomimo podobieństwa tej żywicy do iglastych
rodzin Araucariaceae i Pinaceae, być może drzewo, które ją
wydzieliło, było bliżej spokrewnione z rodziną sośnicowatych
(Sciadopityaceae), reprezentowaną obecnie przez jeden
gatunek Sciadopitys verticillata (sośnicę japońską) (Wolfe et
al. 2009).
W niniejszym badaniu nie udało się uzyskać penetracji w
głąb, ani fluorescencji różnicowej pomiędzy owadem a
żywicą bursztynową, koniecznych do uzyskania obrazów
owadów o jakości podobnej do wyników Bökera i Brockscha
(2002). Zarówno owady jak i bursztyn fluoryzują w części
ultrafioletowej widma, co utrudnia odróżnienie ich od siebie.
Włoski roślinne znane są z zawartości (niebiesko-zielonych)
flawonoidów autofluorescencyjnych. Próbki bursztynu
wykazują silną autofluorescencję w ultrafiolecie, co
umożliwia rozróżnienie między bursztynem a zatopionym
w nim włoskiem. Dokonane przez nas wstępne obserwacje
silnej autofluorescencji w dalekiej czerwieni wskazują na
obecność w inkluzjach włosków alternatywnego związku lub
zmodyfikowanej formy flawonoidu. Możliwe jest również, że z
upływem czasu włoski uległy przekształceniu i/lub przemianie
chemicznej. O ile z pewnością daje to podstawy do dalszych
badań, głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie struktury
włosków i ocena przydatności metody CLSM.
Przeanalizowane tu włoski w bursztynie meksykańskim różnią
się od włosków z bursztynu bałtyckiego i mogą należeć do
rodziny Euphorbiaceae.
Pojedynczy włosek w bursztynie bałtyckim, który wybrano
do analizy, ma formę gwiaździstą z 17 ramionami (ryc. 1
i 2; animacja 1). Nakładające się ramiona dają wrażenie
rozwidlonych, ale na obrazie 3D wyraźnie widać, że są
ramionami oddzielnymi. Włosek wydaje się posiadać dwa
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Trichomes are known to contain (blue-green) autofluorescent
flavanoids. The samples of amber have strong autofluorescence
in the UV range which enables discrimination of amber from
the embedded trichome. Our initial observations of a strong
autofluorescence in the far red spectrum
suggest the presence of an alternative
compound or a modified form of flavonoid
present within amber-included trichomes.
Alternatively, the trichomes may have been
transformed and/or chemically altered over
time. Whilst this certainly warrants further
study, the main aim of this project was to
examine the structure of the trichomes and
assess the usefulness of CLSM.
The Mexican trichomes examined in this
study differ from the trichomes from Baltic
amber and may belong to the Family
Euphorbiaceae.
The individual Baltic trichome that was
chosen for the study has a stellate form with
fig.4
seventeen radii (figures 1, 2; animation 1).
Overlapping radii give the appearance of bifurcation, but when
viewed in 3D, it is evident that they are separate radii. The
trichome appears to have two stellate clusters superimposed on
each other (geminate). One of the radii is longer than the others
perhaps representing a stalk. The trichome here is consistent
with the structure of trichomes of the Fagaceae, or oak family
(Hong-Ping et al. 1990, Nixon 2002, González-Villarreal
2003a, 2003b).
CLSM may be further developed to help with producing 3D
images of inclusions in amber. Although the technique seems
to be limited by the size of the inclusions and the depth at
which the inclusion appears, Böker & Brocksch (2002) have
shown that it is possible to produce high definition 3D images
of larger insect inclusions. The equipment at the University of
Glasgow is not optimised for such analyses, but has been useful
in producing 3D images of very small trichome inclusions.
Further refinement of this technique and equipment may allow
useful systematic study of inclusions in amber by providing
very high resolution 3D imagery of the anatomy of inclusions.
Scanning of amber using computed tomography and phase
contrast X-ray synchrotron microradiography has provided the
opportunity for 3D analysis of larger fossil inclusions (Polcyn
et al. 2002, Lak et al. 2008, 2009). This technique provides
very high resolution 3D images of the fossil contents of the
amber and has been particularly useful in examining opaque
amber (Lak et al. 2008). The long term effects of exposure to
a high energy monochromatic beam on amber are unknown,
but the benefit of being able to visualise the contents of opaque
amber is great.
CLSM has limited usefulness in the analysis of amber
inclusions due to the lack of penetration and the reliance on
the differential fluorescence between the inclusions and the
amber. Nevertheless, CLSM has potential value in recognising
different fluorescing properties perhaps providing an indication
of different compositional or structural architecture.
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mniejszym powiększeniu może pomóc w zwiększeniu pola
widzenia, ale nadal mogą występować problemy z penetracją.
Bursztyn również fluoryzował w ultrafiolecie, co także
utrudniało rozróżnienie owada od bursztynu. Białe grzyby
powszechnie występujące w bursztynie
bałtyckim wykazywały fluorescencję różną
od otaczającego bursztynu i były wyraźnie
widoczne (ryc. 4).
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klastry gwiaździste nałożone na siebie (bliźniacze). Jedno
z ramion jest dłuższe od drugiego – być może reprezentuje
trzon. Włosek ten ma cechy zgodne ze strukturą włosków
roślin z rodziny bukowatych (Fagaceae), do której należy
dąb (Hong-Ping et al. 1990, Nixon 2002, González-Villarreal
2003a, 2003b).
Technikę CLSM można dalej rozwijać w celu umożliwienia
generowania obrazów 3D inkluzji w bursztynie. Chociaż
metoda ta wydaje się być ograniczona przez wielkość inkluzji
oraz głębokość, na której się znajdują, Böker i Brocksch (2002)
wykazali, że możliwe jest wygenerowanie obrazów większych
inkluzji owadów w 3D i w wysokiej rozdzielczości. Przyrządy
dostępne na Uniwersytecie w Glasgow nie są zoptymalizowane
do takich analiz, ale okazały się przydatne do generowania
obrazów 3D bardzo drobnych inkluzji włosków. Dalsze
dopracowanie tej metody oraz stosowanych przyrządów
może pozwolić na użyteczne badania systematyczne inkluzji
w bursztynie dzięki obrazowaniu anatomii inkluzji w 3D i w
bardzo wysokiej rozdzielczości.
Skanowanie bursztynu przy użyciu tomografii komputerowej
oraz rentgenowskiej mikroradiografii synchrotronowej z
Craig Daly: Katedra Neurobiologii i Systemów Biomedycznych, Wydział
Biologii i Przyrody Ożywionej Uniwersytetu w Glasgow, University Avenue,
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Eugenio Ragazzi
„Szkło i bursztyn” to tytuł mało znanego zbioru opowiadań
z gatunku fantastyki naukowej z roku 1987 autorstwa C.J.
Cherryh; obecnie ten sam tytuł można zastosować do kierunku
rzeczywistych badań naukowych („real science”), w którym
pojawiają się raporty o nieoczekiwanych właściwościach
żywic kopalnych nazywanych zbiorczo „bursztynem”.

“Glass and Amber” is the title of a 1987 rare science fiction
collection written by C.J. Cherryh; today the same title can
be addressed to a real science line of investigation reporting
unexpected characteristics of fossil resins, collectively named
as “amber”.

Pomimo klasycznego wykorzystania bursztynu w biżuterii,
jest on niewątpliwie ważny dla wielu innych dziedzin np.
archeologii, geologii, paleontologii jak również w medycynie
ludowej; dzięki niedawnym badaniom przeprowadzonym na
Politechnice Teksaskiej (Texas Tech Universtity) przez grupę
badawczą pod kierunkiem prof. Gregory’ego McKenny [1, 2]
odkryto nowe interesujące cechy bursztynu.

Despite its classical use in jewelry, amber has an undoubted
relevance in many fields, such as archeology, geology,
paleontology, as well as ethnomedicine; thanks to recent studies
conducted at Texas Tech University by the research group
headed by Professor Gregory McKenna [1,2], new interesting
features of amber have been discovered.

Bursztyn jest żywicą naturalną składającą się z bardzo
złożonych polimerów organicznych, które podlegały starzeniu
się przez miliony lat i dlatego stanowią unikalny materiał,
dzięki któremu można badać pewne właściwości fizyczne na
przestrzeni długiego okresu starzenia się. W tym kontekście
oraz z nowego naukowego punktu widzenia, bursztyn
można również uważać za „szkło”. Nie jest przypadkiem, że
starożytne słowo germańskie opisujące bursztyn to “glesum”
lub “glaesum” (zob. Tacyt, De origine et situ Germanorum,
45, 4; Pliniusz Starszy, Naturalis historia, XXXVII, 42),
o etymologii pokrewnej ze współczesnym niemieckim
słowem „glas” czy angielskim „glass”. Pomimo powszechnej
wiedzy, że szkło jest materiałem przezroczystym i kruchym
zbudowanym z krzemionki, w nauce jednak termin „glass”
wykorzystywany jest w znaczeniu szerszym, odnosząc się do
każdego ciała stałego o strukturze niekrystalicznej/amorficznej,
które po podgrzaniu w danej temperaturze zmienia swój stan
z względnie kruchego na stopiony lub gumowaty, w wyniku
procesu znanego jako witryfikacja lub zeszklenie (ang.:
“glass transition”, lub bardziej poprawnie “glass–liquid
transition”) [3]. Co ciekawe, proces ten charakteryzuje się
płynnym wzrostem lepkości materiału bez żadnych istotnych
zmian w jego strukturze. Klasyczne teorie na temat systemów
szkłotwórczych sugeruje tzw. super Arrheniusowska zależność
(ang.: super-Arrhenius behaviour), charakteryzująca się
rozbieżnością czasów relaksacji strukturalnej i lepkości cieczy
szkłotwórczych od temperatury. Nowe badania teoretyczne i
doświadczalne zdają się przeciwstawiać temu twierdzeniu i
dlatego w dziedzinie tej potrzebne są nowe dane badawcze.
Jako naturalny polimer organiczny charakteryzujący się
skrajnie stabilną charakterystyką, bursztyn umożliwia
badanie dynamiki materiałów szkłotwórczych daleko poniżej
nominalnej temperatury witryfikacji. Przeprowadzając
doświadczenia z zakresu kalorymetryczności i relaksacji
naprężeń na bursztynie z Dominikany sprzed 20 milionów
lat, zespół prof. McKenny [4] odkrył niedawno, że czasy
relaksacji strukturalnej bursztynu nie są rozbieżne; w tym
kontekście wynik ten podważył klasyczne teorie zachowań
witryfikacyjnych.
Ponadto w innej, nowszej pracy [5], rozszerzając zakres badań
na materiał od młodych żywic subfosylnych (kopali) po próbki
o wiele starsze (o wieku nawet 230 milionów lat – jak bursztyn
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

Amber is a natural resin made of very complex organic
polymers which have aged for millions of years, and therefore
it represents a unique material in order to explore some physical
properties through a very long aging time. In this context, and
under a new scientific perspective, amber can be considered
also as a “glass”. It is not by chance that the ancient Germanic
word for amber was “glesum” or “glaesum” (see Tacitus, De
origine et situ Germanorum, 45, 4; Pliny the Elder, Naturalis
historia, XXXVII, 42) linked to the etymology of the modern
German term “Glas” and of the English “glass”. Despite the
common knowledge that glass is the transparent and brittle
material made of silica, in science, however, the term “glass”
is used in a broader sense, referring to any solid that possesses
a non-crystalline/amorphous structure and that, when heated
at a given temperature, changes from a relatively brittle state
into a molten or rubber-like state through the process named
“glass transition”, or more properly “glass–liquid transition”
[3]. Interestingly, the transition is characterized by a smooth
increase in the viscosity of the material without any relevant
change in material structure. Classical theories of glassforming systems suggest a so-called super-Arrhenius behavior,
characterized by a divergence of the relaxation times and
viscosities of glass-forming liquids, but new theoretical and
experimental works seem to contradict that believe; in this
field new input is therefore required.
As a natural organic polymer, provided of extremely stable
characteristics, amber offers the opportunity to investigate the
dynamics of glass-forming materials far below the nominal
glass transition temperature. From calorimetric and stress
relaxation experiments using a 20-million-year-old Dominican
amber, Professor McKenna’s team [4] recently has found that
the amber relaxation times did not diverge; in this context,
the result challenged the classic theories of glass transition
behavior.
Furthermore, in another more recent paper [5] by extending the
investigation ranging from young subfossil resins (copal) to
much older amber samples (up to 230-million-year old Triassic
amber from Dolomites, Italy), the research group found no
systematic age-dependence for the glass transition temperature.
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triasowy z Dolomitów we Włoszech), grupa badawcza nie
stwierdziła systemowej zależności temperatury witryfikacji od
wieku. Dlatego stwierdzono, że temperatury witryfikacji nie
można stosować do określania wieku bursztynu. Wynik ten
potwierdza, że starzenie się żywicy kopalnej jest procesem
złożonym, w którym bierze udział zarówno chemiczny proces
fosylizacji, jak i aspekty fizyczne środowiska, np. temperatura,
ciśnienie, wilgotność, oraz że mogą one zdecydowanie wpływać
na właściwości termiczne próbek, nawet pochodzących z tego
samego źródła. Ponadto, biorąc pod uwagę przebadane próbki
kopalu, ich sygnatury termiczne były niestabilne i wykazywały
temperatury witryfikacji niższe niż bursztyn. Oprócz znaczenia
dla nauki, dane te mogą dostarczać dalszych przesłanek do
odnalezienia potencjalnie nowej metody rozróżniania kopalu
od bursztynu, co jest ostatnio zagadnieniem ważnym dla rynku
bursztynowego. Badania w tym zakresie nadal trwają i miejmy
nadzieję, że dalsze prace pozwolą jeszcze lepiej zrozumieć
ten niezwykły dar natury, który zadziwia ludzkość od czasów
starożytnych.

Therefore it was concluded that the glass transition temperature
cannot be used to determine the age of amber. This result
confirms that the aging of a fossil resin is a complex process
involving both the chemistry of fossilization and the physical
aspects of the environment, such as temperature, pressure, and
humidity, and can definitely affect the thermal properties among
samples, even if coming from the same source. Moreover,
considering the copals investigated, their thermal signatures
were unstable, and had lower glass transition temperatures than
amber. Besides scientific meaning, this datum may provide
further suggestions in order to find a possible new method to
distinguish between copal and amber, this being a relevant
issue that lately has emerged in the amber market. The research
in this field is still ongoing and hopefully further studies will
provide more insights into this extraordinary gift of Nature,
which since ancient times has amazed people.
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O bursztynie w „Civilization”
On Amber in „Civilization”
Anna Sado
W październikowym wydaniu chińskiego magazynu Civilization A comprehensive article on Baltic amber: its creation,
ukazał się obszerny artykuł o bursztynie bałtyckim: jego occurrence, magic and history, was published in the October
powstaniu, występowaniu, magii i historii. Zainteresowanie issue of the Chinese magazine Civilization.
kamieniem, który przynosi szczęście, jest
Chinach bardzo duże.
The article was written by Anna Sobecka,
the curator of the amber collection at the
Artykuł powstał z inicjatywy polskiej
Castle Museum in Malbork, and Michał
ambasady w Pekinie, a jego autorami
Kosior, vice-president of the International
są Anna Sobecka, kustosz kolekcji
Amber Association. The idea for the
bursztynu w Muzeum Zamkowym w
article came from the Polish embassy in
Malborku, i Michał Kosior, wiceprezes
Beijing. Considering the character of the
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
magazine, the authors mostly focused on
Bursztynników. Ze względu na charakter
the history of the amber industry, using
magazynu, autorzy skupili się w nim na
the exquisite amber collections gathered
historii bursztynnictwa, jako przykłady
in the Castle Museum in Malbork and
pokazując znakomite kolekcje bursztynu
the Amber Museum in Gdańsk. A lot of
zgromadzone w Muzeum Zamkowym
attention was given to the stone itself: its
w Malborku i Muzeum Bursztynu w
genesis, myths and beliefs connected to it,
Gdańsku. Dużo uwagi poświęcono także
as well as its varieties and inclusions, and
samemu kamieniowi: jego genezie, mitom
the contemporary artistic inspirations and
i wierzeniom, odmianom i inkluzjom,
realisations.
jak również współczesnym artystycznym
inspiracjom oraz realizacjom.
„It is yet another important publication
on Baltic amber this year, which was
„Jest to kolejna w tym roku ważna
published in the Chinese language in a
publikacja na temat bursztynu bałtyckiego,
prestigious Chinese magazine. It confirms
jaka ukazała się w języku chińskim w prestiżowym magazynie. that the interest in this stone is really big - not only in terms
Potwierdza to naprawdę ogromne zainteresowanie tym of contemporary jewellery, but also the history of the amber
kamieniem – nie tylko współczesną biżuterią, ale także historią industry” - summed up Michał Kosior.
bursztynnictwa” – podsumował Michał Kosior.
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Elżbieta Sontag
Amazing Amber. Andrew Ross, Alison Sheridan. 2013:
NMS Enterprises Limited – Publishing, National Museums
Of Scotland. ISBN 978 1 905267 79 8. Wydanie w języku
angielskim. 64 strony, ponad 150 kolorowych ilustracji w
tekście. Format B5, miękka okładka.
„Amazing Amber”, „Zadziwiający
Bursztyn” to tytuł wystawy czasowej,
która od maja do września prezentowana
była w Muzeum Narodowym Szkocji w
Edynburgu. Z okazji wystawy wydana
została niewielka książka, która
jest przewodnikiem po wystawie i
jednocześnie podręcznym kompendium
wiedzy o bursztynie.
Podstawowe informacje o bursztynie
zostały przedstawione w ośmiu,
krótkich ale bogato ilustrowanych
rozdziałach: Czym jest bursztyn. Skąd
pochodzi. Bursztyn w przeszłości
Szkocji.
Bursztynowa
biżuteria.
Bursztyn w sztuce użytkowej.
Imitacje. Owady i inne inkluzje. DNA
z bursztynu.

Amazing Amber. Andrew Ross, Alison Sheridan. 2013:
NMS Enterprises Limited—Publishing, National Museums of
Scotland. ISBN 978 1 905267 79 8.
In English. 64 pages, with more
than 150 full-colour illustrations. B5
format, paperback.
Amazing Amber is the title of a
temporary exhibition which was
held from May to September 2013
at the National Museum of Scotland,
Edinburgh. To go with the exhibition,
a companion book was published as
a guide to the exhibition and, at the
same time, a handy database of amber
knowledge.
The essential information about amber
was presented in eight short but richly
illustrated chapters: What is Amber.
Where is Amber from. Amber in
Scotland’s Past. Amber Jewellery.
Decorative Amber. Fakes. Insects and
other Inclusions. DNA from Amber.

Czytelnik już we wstępie zauważy
dlaczego bursztyn jest „zadziwiający”
i zaraz potem znajdzie odpowiedź na
podstawowe pytanie „czym jest?” a co ważniejsze, pozna
różnicę między bursztynem a stwardniałą współczesną żywicą
- kopalem. Szczęśliwie Autorzy nie ograniczyli się jedynie do
bursztynu bałtyckiego i publikacja poświęcona jest bursztynom
z całego świata. W jednym rozdziale zostały krótko opisane i
zilustrowane bursztyny a inny bogato przedstawia zachowane
w nich inkluzje. Również w sztuce użytkowej zostały pokazane
wyroby z różnych żywic kopalnych. Niektórych może
zaskoczyć informacja, że bursztyn znany jest w Szkocji już od
ponad 5,5 tys. lat, co dokumentują przedstawione znaleziska
archeologiczne. Okazuje się również, że bursztyn cenił Wiliam
Szekspir i Franciszek Bacon. Jedynie silny niedosyt można
czuć czytając rozdział o biżuterii (zwłaszcza polski czytelnik
odwiedzający Targi Amberif), w którym zdecydowanie
zabrakło zdjęć biżuterii współczesnych artystów. Wszystkich
zainteresowanych co tak naprawdę wydarzyło się w „Parku
Jurajskim” Stevena Spielberga zapraszam do rozdziału „DNA
z bursztynu”.

The reader will notice early on, in the
introduction, why amber is “amazing”
and straight after will find the answer to
the key question “what is amber?” and, more importantly, will
find out the difference between amber and copal—hardened
contemporary resin. Fortunately, the Authors did not restrict
themselves only to Baltic amber so the book is dedicated to
amber from all over the world. One chapter briefly describes
and illustrates different kind of amber, while another splendidly
presents the inclusions preserved in them. The chapter on
Decorative Amber presents products made of different fossil
resins. Some may be surprised to find that amber has been
known in Scotland for more than 5.5 thousand years, as
documented by the featured archaeological finds. It also turns
out that amber was appreciated by William Shakespeare and
Francis Bacon. It is only when reading the chapter on jewellery
that the reader (especially one from Poland who visits Amberif)
may feel disappointed, as it definitely lacks any images of
jewellery by contemporary artists. If you’re interested to know
what really happened in Stephen Spielberg’s Jurassic Park, the
chapter on DNA from Amber is just for you.

Na uwagę zasługuje czytelna forma i język zrozumiały dla
laików, którzy po raz pierwszy wkraczają w świat bursztynu.
Autorzy, pracownicy Muzeum Narodowego Szkocji w
Edynburgu – dr Andrew Ross (entomolog od ponad 20 lat
zajmujący się inkluzjami, kierownik Sekcji Paleontologicznej) i
dr Alison Sheridan (archeolog, główny kurator Działu Wczesnej
Prehistorii) przygotowali ciekawą, zwięzłą publikację, która
zawiera podstawowe informacje. Książeczkę warto mieć
„pod ręką” zarówno w sklepie z biżuterią bursztynową jak i
w naukowej biblioteczce. Jest to pozycja, która powinna być
kupowana z pierwszym kompletem bursztynowej biżuterii by
zrozumieć, że to nie jest tylko świecidełko.

The book’s clear structure is commendable, as is its language,
accessible to the lay person who enters the amber world for
the first time. The Authors, who work at the National Museum
of Scotland, Edinburgh—Dr Andrew Ross (entomologist,
inclusion researcher for more than 20 years, head of the
Palaeobiology Section) and Dr Alison Sheridan (archaeologist,
Principal Curator of Early Prehistory)—have delivered
an interesting and concise publication with the essential
information in place. The book is worth having handy both
in an amber jewellery shop and in one’s own scientific book
collection. It is an item which should be bought with one’s first
set of amber jewellery in order to understand that it is more
than just a mere trinket.
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Eryk Popkiewicz, Pozyskiwanie bursztynu na Mierzei Wiślanej w świetle źródeł
etnograficznych i historycznych
Amber recovery from the Mierzeja Wiślana coastline as recorded in ethnographic and
historical sources
Wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie, format A4, 100
ilustracji, oprawa miękka, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-872-6
Książka opisuje sposoby pozyskiwania
bursztynu na przestrzeni dziejów. Treść
uzupełniają stare mapy, ryciny, fotografie
oraz zdjęcia z ostatnich lat ukazujące, jak
dziś wygląda eksploatacja tej kopalnej
żywicy drzew iglastych. Trzon publikacji
jest poświęcony technikom pozyskiwania
bursztynu ze złóż morskich – poprzez
wyławianie kaszorkami, sieciami, przy
pomocy pogłębiarek i nurków – czy
też wyszukiwaniu bursztynu na brzegu
morskim w czasie i po sztormach za pomocą
kopaczek czy nawet wideł pośród patyków i
wodorostów zwanych potocznie na Mierzei
Wiślanej śmieciami. W książce znajdują się
również informacje o kopalnictwie bursztynu
lądowym – szybowym oraz współczesnym
hydrotechnicznym.

Amber Recovery from the Mierzeja Wiślana (Vistula Spit)
Coastline as Recorded in Ethnographic and Historical Sources
Bilingual Polish-English edition, A4 format, 100 illustrations,
paperback, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-872-6
The book describes how amber was recovered
throughout history. The text is supplemented
with old maps, prints, photographs and
pictures from recent years to show how this
resin of coniferous trees is mined today.
The bulk of the book is dedicated to amber
recovery techniques from sea deposits on
the Vistula Spit—by fishing out with wash
nets, fishnets, by means of dredgers and by
divers—or by gathering it on the seashore
during and after storms with hoes or even
pitchforks among the driftwood and seaweed,
colloquially referred to as “rubbish.” The
book also contains information about landbased amber mining—in shafts—and the
contemporary hydraulic mining technology.

Spotkanie w GAC i NGTC w Pekinie
The GAC and NGTC meeting in Beijing
W grudniu podczas organizowanego przez Janfeng Gao z
firmy Świat Chin Festiwalu Bursztynu w Pekinie odbyło się
spotkanie reprezentacji Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników z zarządem Chińskiego Stowarzyszenia
Kamieni Szlachetnych i Biżuterii (Gems & Jewelry Trade
Association of China) oraz
Narodowego Laboratorium
Kamieni
Szlachetnych
(National Gemstone Testing
Center), największej chińskiej
instytucji
certyfikującej
wyroby jubilerskie. MSB
reprezentowane było przez
wiceprezesów
Mariusza
Gliwińskiego oraz Michała
Kosiora z towarzyszeniem
Janfeng Gao oraz Andrzeja
Dryżby, I Sekretarza Wydziału
Promocji i Handlu Ambasady
RP w Pekinie. Stronę
chińską
reprezentowali:
Wang Weiwei – Zastępca
Sekretarza Generalnego GAC,
Longman Hee – Wicedyrektor
Departamentu
Współpracy
Międzynarodowej GAC oraz Ke Jie – Dyrektor NGTC.
Po przedstawieniu działalności GAC, NGTC oraz MSB padły
daleko idące deklaracje o obustronnej współpracy i wymianie
doświadczeń w dziedzinie badań bursztynu, z których strona
chińska chciałaby skorzystać. Spotkanie wpisuje się w politykę
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In December, during the Beijing Amber Festival, organised by
Janfeng Gao of the World of China Company, the International
Amber Association’s representatives met the management boards
of the Gems & Jewelry Trade Association of China (GAC) and
the National Gemstone Testing Center (NGTC), China’s largest
jewellery certification body.
The IAA was represented by
its Vice-Presidents Mariusz
Gliwiński and Michał Kosior,
accompanied by Janfeng Gao
and Andrzej Dryżba, First
Secretary of the Commercial
Section at the Embassy of
Poland to China. The Chinese
side was represented by:
Ms Wang Weiwei – GAC
Deputy Secretary General,
Mr Longman Hee – Deputy
Director of GAC International
Cooperation
Department
and Ms Ke Jie – Director of
NGTC.
After the GAC, NGTC and IAA each presented their activities,
far-reaching declarations were made on amber research cooperation and exchange of experience which China would like
to tap into. The meeting is part of a policy to promote Baltic
amber and exchange experience with foreign laboratories,
which are handling increasing numbers of amber products.
International Amber Association

Chińskie Stowarzyszenie Kamieni Szlachetnych i Biżuterii
(GAC) powstało w 1991 r. jako krajowe stowarzyszenie
branży obrotu kamieniami szlachetnymi i biżuterią. Obecnie
zrzesza ono ponad 500 osób fizycznych i ponad 1800
członków instytucjonalnych z całych Chin, reprezentujących
największe w Chinach hurtownie kamieni szlachetnych i pereł
hodowlanych, producentów biżuterii, detalistów, projektantów
i ekspertów branżowych.
Narodowe Laboratorium Kamieni Szlachetnych (NGTC) to
chiński organ państwowy zajmujący się badaniem kamieni
szlachetnych, akredytowany i uprawniony do prowadzenia
edukacji zawodowej w zakresie jubilerstwa oraz koordynujący
i nadzorujący autoryzowane przez państwo kursy
przygotowujące do egzaminu na Biegłego Gemmologa Chin
(Certified Gemologist of China, CGC).

Gems and Jewelry Trade Association of China was established
in 1991 as the national association of the gems and jewelry
trade. Currently, GAC has over 500 individual members
and more than 1,800 institutional members all over China,
representing the Chinese leading gemstone and cultured pearl
wholesalers, jewelry manufacturers, retailers, designers and
industry professionals.
The National Gemstone Testing Center (NGTC) is China’s
government authority on gemstone testing, accredited and
authorised to provide vocational education for jewellery, and
coordinates and oversees the state mandated pre-exam courses
for Certified Gemologist of China (CGC).
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Fossils X3 – Szósty Międzynarodowy Kongres poświęcony owadom kopalnym, stawonogom i bursztynowi, 14-18 kwietnia, 2013, Byblos i Fanal, Liban
Fossils X3—The 6th International Congress on Fossil Insects, Arthropods and Amber,
14–18 April 2013, Byblos and Fanar, Lebanon
Jacek Szwedo, Dany Azar
Szósty Międzynarodowy Kongres poświęcony owadom
kopalnym, stawonogom i bursztynowi organizowany był przez
Uniwersytet Libański w Bejrucie we współpracy z władzami
samorządowymi miast Jbeil (Byblos) oraz
Bkassine, pod honorowym patronatem jego
Ekscelencji Prezydenta Republiki Libanu,
generała Michela Sleimana. Kongres
odbywał się w najstarszym nieprzerwanie
zamieszkałym mięście świata, biblijnym
mieście Byblos w Libanie, w dniach 14-18
kwietnia 2013 roku.

The Lebanese University in Beirut, in collaboration with
the municipalities of Jbeil (Byblos) and Bkassine (southern
Lebanon) and under the auspices of His Excellency, President
of the Republic of Lebanon, General Michel
Sleiman, organized the 6th International
Congress on Fossil Insects, Arthropods
and Amber. This Congress was held in
the oldest continuously-inhabited city
in the world, the biblical city of Byblos,
Lebanon, 14–18 April 2013.

Dlaczego tam? Wybór podjęty został w
związku z faktem, że w Libanie występują
liczne miejsca (ponad 400), gdzie znajdują
się złoża bursztynu jurajskiego oraz
wczesnokredowego (datowane na ok. 140-120 milionów lat
temu). Spośród nich 23 przyniosły jedne z najstarszych inkluzji
biologicznych w bursztynie. Inkluzje te pochodzą z jednego z
najważniejszych okresów dla studiów nad ewolucją, bowiem
w czasie tworzenia się bursztynu libańskiego we wczesnej
kredzie następowała radiacja roślin okrytozalążkowych –
roślin kwiatowych. Ten okres zmienił drastycznie obraz
środowisk, od dawnych, mezofitycznych, zdominowanych
przez nagozalążkowe do nowoczesnych, kenofitycznych,
zdominowanych przez rośliny okrytozalążkowe, wraz ze
wszystkimi płynącymi z tego powiązaniami pomiędzy
owadami i roślinami kwiatowymi. Obecność złóż bursztynu
w Libanie była dokumentowana wiele razy od początków 19.
wieku (przegląd zawarty w – Azar et al. 2010). Najstarsze
publikacje dotyczące inkluzji owadów w bursztynie
libańskim to prace Williego Henniga ((Hennig 1970) oraz
Dietera Schlee (Schlee 1970; Schlee and Dietrich 1970).

Why there? The choice was based on
the fact that Lebanon is endowed with
numerous outcrops (more than 400)
of Jurassic and Lower Cretaceous (ca.
140-120 million years old) amber deposits, among which
23 with the world oldest biological inclusions in amber.
These inclusions correspond to a very crucial period for
the study of evolution, as while the Lebanese amber was
formed (i.e. the early Cretaceous period), the radiation of
the angiosperms (flowering plants) occurred. This event
marked a drastic change in the environment from the
ancient, mesophytic, gymnosperm-dominated to the modern,
kainophytic, angiosperm-dominated, with all the resulting
co-evolution events between flowering plants and insects.
The presence of amber in Lebanon has been documented
several times since the beginning of the 19th century (for
a review, see the cursory references in Azar et al. 2010).
Concerning the insects trapped inside, the oldest publication
describing insects are those of Willi Hennig (Hennig 1970)
and Dieter Schlee (Schlee 1970; Schlee and Dietrich 1970).

Logo Kongresu niesie specjalny przekaz – złożone jest z flagi
Libanu, z słynnym drzewem cedrowym połączonej z kawałkiem
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
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promocji bursztynu bałtyckiego i wymiany doświadczeń z
zagranicznymi laboratoriami, do których trafia coraz więcej
bursztynowych produktów.
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bursztynu z inkluzją owada. Po lewej stronie, pisane od prawej
do lewej, znajduje się transliteracja w alfabecie fenickim
skróconej nazwy Kongresu „Fossil III”, w pierwszym alfabecie
fonetycznym na świecie i przodku wszystkich alfabetów
fonetycznych, wynalezionym w Byblos – mieście, w którym
odbywał sie Kongres. Kolor czcionek transliteracji to purpura –
jak barwnik wytwarzany w starożytności z morskich ślimaków
z rodzaju Murex w mieście Tyr w starożytnej Fenicji (obecnie
Liban). Purpura stanowiła symbol zamożności, wytworności i
władzy (purpura cesarska).
W Kongresie uczestniczyło ponad 110 osób z 19 krajów świata
(Argentyna, Australia, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Francja,
Hiszpania, Liban, Meksyk, Maroko, Niemcy, Polska, Rosja,
Słowacja, Syria, Ukraina, U.S.A., Wielka Brytania). Program
Kongresu obejmowała wykłady i prezentacje, prezentacje
posterów oraz dwie wycieczki terenowe na stanowiska
bursztynów jurajskich i wczesnokredowych. Odwiedzone
miejsca to okolice Jezzine i Hammana (Liban południowy i
środkowy), rozpoczęły się od stanowiska wczesnokredowego
w Roum –Azour, poprzez odkrywkę w Bkassine, malowniczy
wodospad i odkrywkę w Jezzine, następnie sławne stanowisko
Hammana, do okolic Ehden (Liban północny), od miejscowości
Aaintourine, gdzie znajduje się odkrywka bursztynu
pochodzącego z okresu jurajskiego, do parku przyrodniczego
i rezerwatu w Ehden. W czasie Kongresu zorganizowane była
także wycieczka do stanowisk archeologicznych w Byblos i
przepięknego systemu jaskiń krasowych w Jeita.

Poza
zagadnieniami
czysto
paleoentomologicznymi,
dyskutowane były także inne problemy o poważnym znaczeniu.
Odkrywki bursztynu w Libanie nie są oficjalnie objęte ochroną
przed możliwym wandalizmem. Ich naruszenie lub zniszczenie
byłoby niewątpliwie wielką stratą dla dziedzictwa ludzkości, i
wiedzy naukowej, którą przynoszą. Fakt goszczenia przez Liban
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników

The Congress’s logo is of special significance—it is composed
of the Lebanese flag with its famous cedar combined with a
piece of amber with an insect inclusion. On the left, written
from right to left, a transliteration of the abbreviated name
of the Congress “Fossil III” in Phoenician, which is the first
phonetic alphabet in the world and ancestor of all phonetic
alphabets, invented in Byblos—the Congress city. The colour
of the transliteration is purple, like the dye manufactured in
classical antiquity from the spiny murex (sea snails of the
genus Murex) in the city of Tyre in ancient Phoenicia (presentday Lebanon). This colour symbolises royalty.
Over 110 participants from 19 different countries (Argentina,
Australia, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, France,
Germany, Mexico, Morocco, Poland, Russia, Slovakia, Spain,
Syria, Ukraine, United Kingdom, United States of America
and Lebanon) were gathered. The programme of the Congress
included scientific lectures, poster presentations and two field
trips to amber outcrops from the Lower Cretaceous and Late
Jurassic. The field trips included the Jezzine and Hammana
areas (southern and central Lebanon) starting from the Roum–
Azour Lower Cretaceous amber outcrop, moving on to the
Bkassine amber outcrop, afterward to the Jezzine Waterfalls
outcrop, then the famous Hammana outcrop; and to the area
of Ehden (northern Lebanon) starting from Aaintourine
village where a Jurassic amber outcrop was visited, then the

Ehden natural park and reserve. During the Congress, the
archaeological sites of Byblos and the wonderful caves of
Jeita were visited.
Besides the strictly palaeoentomological components of
the meeting, other issues of great importance were taken
International Amber Association

W trakcie Kongresu odbyło się także zgromadzenie ogólne
Międzynarodowego Towarzystwa Paleoentomologicznego,
w trakcie którego profesor Dany Azar (profesor
Uniwersytetu Libańskiego, przewodniczący Kongresowi
i wiceprzewodniczący Światowej Rady Bursztynu) został
wybrany na Prezydenta Towarzystwa. Uczestnicy Kongresu
mieli także niepowtarzalną okazję wizytowania pałacu
prezydenckiego, gdzie zostali przyjęci przez Prezydenta
Sleimana, który w odpowiedzi na rekomendację uczestników
Kongresu, wyraził swą wolę powołania Narodowego Muzeum
Przyrodniczego w Libanie.
Rezultatem Kongresu jest także publikacja kilkudziesięciu
prac naukowych o szerokim spektrum obejmujących
systematykę i filogenezę owadów, problematykę bursztynu i
technik jego przygotowania do badań naukowych, geologii i
paleośrodowisk. Część opublikowana została w formie książki
w języku angielskim zatytułowanej “Insect Evolution in an
Amberiferous and Stone Alphabet”. Inne prace opublikowane
zostały w dwu zeszytach specjalistycznych czasopism
naukowych – Insect Systematics and Evolution oraz Terrestrial
Arthropods Reviews.
Wybrano też miejsce kolejnego Kongresu – zgłoszone zostały
dwie kandydatury - Gdańsk oraz Edynburg, ten drugi został
ostatecznie przegłosowany jako miejsce, w którym odbędzie
się kolejny Kongres Fossils X3 w roku 2016. Jednakże
uczestnicy Kongresu w Byblos pozostają w nadziei, iż jedno
z kolejnych spotkań zostanie zorganizowane w Gdańsku –
Światowej Stolicy Bursztynu.
Fig. 1. Congress logo. / Logo Kongresu
Fig. 2. Presentation of a plaque with Congress logo to His
Excellency, President of the Republic of Lebanon, general
Michel Sleiman, during a visit in Presidential Palace. /
Wręczenie plakietki z logo Kongresu Jego Ekscelencji
Prezydentowi Republiki Libanu, generałowi Michelowi
Sleimanowi, w trakcie wizyty w Pałacu Prezydenckim.
Jacek Szwedo: Pracownia Paleozoologii, Muzeum i Instytut
Zoologii, Polska Akademia Nauk, Wilcza 64, 00-679 Warszawa,
Poland; e-mail: szwedo@miiz.waw.pl
Dany Azar: Lebanese University, Faculty of Sciences II,
Department of Biology, Fanar Matn, PO Box 26110217,
Lebanon; e-mail: azar@mnhn.fr
Piśmiennictwo
Azar D., Gèze R., Acra F., 2010. Chapter 14. Lebanese amber.
pp. 271–298 in: Penney D. (Ed.), Biodiversity of fossils in
amber from the major world deposits. Siri Scientific Press,
Manchester.
Azar D., Engel M.S., Jarzembowski E., Krogmann L., Nel
A. and Santiago-Blay J. (Eds.), 2013. Insect Evolution in
an Amberiferous and Stone Alphabet. Proceedings of the 6th
International Congress on Fossil Insects, Arthropods and
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into consideration. Amber outcrops in Lebanon are not
yet officially protected against possible vandalism. Their
destruction or defacement would indeed be a great loss to
the human heritage, and to the scientific knowledge they
can yield. Hosting the Congress pointed out to the Lebanese
people and government to create protection laws. The other
indication from the Congress is the urgency to establish the
Lebanese National Museum of Natural History, which will
hold and curate the amber of Lebanon as well as the other
natural artefacts discovered and present in Lebanon.
During the Congress, a meeting and general assembly of
the International Palaeontomological Society (IPS) took
place, and Professor Dany Azar (Professor at the Lebanese
University, Chairman of the Congress and Vice-President
of World Amber Council) was elected President of the IPS.
The participants in the Congress then visited the presidential
palace where they were welcomed by President Sleiman, who
in reference to the recommendation adopted by the Congress,
expressed his will to establish a Museum of Natural History
in Lebanon.
Several high-level original scientific papers, covering a
wide spectrum of topics relating to insect systematics and
phylogeny, amber and its preparatory techniques, geology
and palaeoenvironment resulted from this congress. Some
of them were published as proceedings in a nice hardcover
book entitled Insect Evolution in an Amberiferous and Stone
Alphabet. Other papers were published in two specialized
scientific journals—Insect Systematics and Evolution and
Terrestrial Arthropods Reviews.
The place for the next Congress was voted on—two proposals
were considered—Gdańsk and Edinburgh, the latter set for the
place of the next Fossils X3 Congress in 2016. However, the
Byblos Congress participants hope that one of the following
meetings could be organized in the City of Gdańsk—the
World Capital of Amber.

Amber. Brill, Leiden-Boston. ISBN 9789004210707; e-ISBN
9789004210714
Hennig W., 1970. Insektenfossilien aus der Unteren Kreide.
2. Empididae (Diptera, Brachycera). Stuttgarter Beiträge zur
Naturkunde, 214: 1–12.
Schlee D., 1970. Verwandtschaftsforschung an Fossilen und
Rezenten Aleyrodina (Insecta, Hemiptera). Stuttgarter Beiträge
zu Naturkunde, 213, 1–72.
Schlee D. and Dietrich H.G., 1970. Insektenführender
Bernstein aus der Unterkreide des Libanon. Neues Jahrbuch
für Geologie und Paläontologie – Monatshefte, 1970 (1): 40–
50.
[Various authors], 2013. Insect Systematics & Evolution 44
(2): 111–238.
[Various authors], 2013. Terrestrial Arthropod Reviews 6:
1–172.
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Kongresu wskazał narodowi i rządowi libańskiemu potrzebę
ustanowienie prawa chroniącego stanowiska bursztynu. Innym
rezultatem wynikającym z Kongresu jest wskazanie pilności
powołania Libańskiego Narodowego Muzeum Przyrodniczego,
które zachowa i podejmie opiekę nad bursztynem libańskim
jaki i innymi zbiorami przyrodniczymi odkrytymi i obecnymi
w Libanie.
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FIRMA

ADRES

3

Art 7
Wojciech Kalandyk

ul. Piekarnicza 7 80-126 Gdańsk, Polska
+48 58 300 05 55 office@art7.com.pl, www.art7.com.pl

19-05-2014

2

5

Venus
Jacek Leśniak

ul. Mariacka 23/24 80-833 Gdańsk, Polska
+48 58 305 02 40 gcb@vns.com.pl, www.vns.com.pl

01-01-2015

3

6

Balt
Adam i Leszek Dulińscy

ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk, Polska
+48 58 767 77 00 balt@balt.com.pl, www.balt.com.pl

15-11-2014

4

14

Rav
Krzysztof Basiukiewicz

ul. Pobiedzisko 1B 80-113 Gdańsk, Polska
+48 58 303 16 26 rav@rav.com.pl, www.rav.com.pl

19-05-2014

5

15

Amber Jewellery
Kazimierz Matusiak

Sukiennice 52 Kraków, Polska +48 12 423 11 05 kazimierz.matusiak@
gmail.com www.sukiennice.krakow.pl

28-07-2014

6

16

Stenex
Stefan Plota

ul. Łozy 66, 80-516 Gdańsk, Polska
+48 58 347 6878 www.stenex.com.pl stenex@stenex.com.pl

24-11-2014

7

22

Art -Silver Krause
Leszek Krause

ul. Wielkopolska 174, 81-531 Gdynia, Polska
+48 58 664 88 89 artsilver@wp.pl

11-09-2014

8

30

Gallery Nord Amber
Anna Najder

Kopmangatan 11 Se-111 31 Stockholm, Sweden
+46 8 22 2410 anna.najder@hotmail.com www.najder.se

19-05-2014

9

31

Vessel International Inc
Stephanie Stepien

PO Box 710 Smithsburg, Maryland, USA, 21783 +1 301 82 44 303
mail@amberwholesale.com www.amberwholesale.com

15-01-2015

10

32

Ambermoda
Mariusz Gliwiński

Grunwaldzka 12-16 81-759 Sopot, Polska
+48 58 550 18 60 mg@ambermoda.com, www.ambermoda.com

01-01-2015

11

34

Natalex
Stanisław Stepień

4 rue Gérard de Nerval 60560 Orry la Ville, France
+33 3 61 08 50 60 bijoux@natalex.fr www.natalex.fr

28-07-2014

12

41

Goldmajor Ltd.
Robert Rontaler

69 The Grove, LONDON W5 5LL, UK
+44 20 8579 0588 info@goldmajor.co.uk www.goldmajor.com

01-10-2014

13

46

Amber Planet EBJ
Andrzej Wiszniewski

ul. Letnia 3 15-651 Białystok, Polska
+48 85 6634415 office@amberplanet.com.pl amberplanet.com.pl

09-01-2015

14

51

Amber Hall Jewellery
Sylwia Libicka

2 Mermond Place, Swanage, Dorset BH19 1DG
+44 1929 422 300 sales@amberhall.com www.amberhall.com

29-09-2014

15

52

Yidkambar
Zdzisława Czerniak

Madrid, Spain
+34 619220246 yidkambar@op.pl

20-01-2015

16

57

Enzo
Józef Soszyński

ul. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk, Polska
+48 58 767 75 50 enzo@enzo.com.pl, www.enzo.com.pl

30-11-2014

17

64

Pracownia Artystyczna Edmar
Jolanta&Edward Marzec

ul. Ogrodowa 8A 82-200 Malbork, Polska +48 55 272 20 62 edmar@
edmaramber.com, www.edmaramber.com

19-05-2014

18

69

Andzia’s Amber
Jewelry&Beads; Andzia Chmil

POBox 468 Chinchilla Pa 18410, USA +1 877 586 6599
andzia@amberjewelry.com www.amberjewelry.com

19-05-2014

19

79

BC Bursztynowe Centrum
Piotr Wedekind

ul. Nadwiślańska 16A 80-680 Gdańsk, Polska
+48 58 308 0768 office@bc.com.pl www.bc.com.pl

24-10-2014

20

80

LUX
Joanna i Jan Bryksy

ul. Graniczna 39 81-626 Gdynia, Polska
+48 58 624 04 22 info@jewelryamber.com www.jewelryamber.com

19-05-2014

21

82

Zimmermann
Arkadiusz Zimmermann

Plac Kaszubski 8, pok.312 81-372 Gdynia, Polska +48 501 062 802
info@zimmermann.com.pl www.zimmermann.com.pl

27-07-2014

22

83

Amber Art Gutowski
Marek Gutowski

ul. Perseusza 11 80-299 Gdańsk, Polska +48 58 554 57 25 gutowski@
amber-art.com.pl www.amber-art.com.pl

16-08-2014

23

88

Ambersto
Józef Stopyra

ul. Jemiołowa 87 81-589 Gdynia, Polska
+48 58 629 65 50 info@ambersto.pl www.ambersto.pl

19-02-2015

24

90

AG
Aleksander Gliwiński

ul. 3-go Maja 56 81-850 Sopot, Polska +48 58 550 48 36
aleksandergliwinski@onet.pl www.aleksandergliwinski.pl

20-07-2014

25

100

ABC GOLD Pracownia
Złotnicza, Wojciech Chojnacki

ul. Kopernika1 83-110 Tczew, Polska
+48 58 531 38 3 amber@abcgold.pl www.abcgold.pl

19-10-2014

26

107

Art Amber Rzemiosło
Długi Targ 2/3 80-288 Gdańsk, Polska
Artystyczne Wojciech Leonowicz +48 58 301 19 55 info@artamber.pl www.artamber.pl

27-09-2014
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MTM Silver Studio
Maciej Szulimowicz

ul. Poznańska 35 80-378 Gdańsk, Polska +48 58 558 38 98
mtm@mtmsilverstudio.com www.mtmsilverstudio.com

29-10-2014

28

112

NAC Amber
Marcin Wesołowski

ul. Ludowa 4, 80-279 Gdańsk, Polska
+48 58 520 80 00 nac@nac.pl, www.nac.pl

01-03-2015

29

113

Moja Forma
Maria Fijałkowska

ul. Mariacka 46 80-833 Gdańsk, Polska
+48 58 305 62 06 listy@mojaforma.pl www.mojaforma.com

04-09-2014

30

116

Amber Apple
Joanna Kreja-Wójcikiewicz

ul. Cienista 16B 80-046 Gdańsk, Polska
+48 58 341 99 85 amberapple@amberapple.pl www.amberapple.pl

09-01-2015

31

119

T&J Amber
Teresa Leśniak

Nadrenska 668/17 162-00 Praha 6, Republika Czeska
teresa2907@hotmail.com

19-05-2014

32

125

Silver Line
Gustaw Pendrakowski

ul. Rynek Starego Miasta 9/11/13, 00-272 Warszawa, Polska
+48 22 826 63 55 silverline@poczta.onet.pl

14-04-2014

33

126

Upominki Królewskiego Miasta ul. Św. Tomasza 19/9, 31-022 Kraków, Polska
Krakowa Barbara Łodzińska
+48 12 421 56 10 2pawie@wp.pl

34

127

35

19-05-2014

Anna & Trace Emmett

4 Thistldown Grove, Hereford HR1 1AZ, Wielka Brytania,
+44 1432266538 www.henryka.co.uk, sales@henryka.co.uk

22-12-2014

129

Lalikdesign
Krzysztof Lalik

ul. Zagroda 1283 43-374 Buczkowice, Polska
lalikdesign@gmail.com

01-02-2015

36

130

A2 Studio Biżuterii s.c.
Ryszard Węsierski

ul. Bursztynowa 1, 83-010 Straszyn, Polska
+48 693 911 942 www.a2amber.eu a2amber@op.pl

10-08-2014

37

131

Amberozia
Alicia Kelly, NancyChui

2/F, 86 Wellington Street, Central, Hong Kong
+852 2668 6196 info@amberozia.com www.amberozia.com

05-10-2014

38

136

AG Atelier
Bogdan Frydrychowicz

ul. Kochanowskiego 18, 81-850 Sopot, Polska
+48 58 551 66 85 ag.atelier@wp.pl

15-03-2014

39

138

Hangzhou Yinpo Artcrafts
Cherry Hu

No.46 Tianmushan Road, Hangzhou, Zhejiang Province, 310007
China, +8657181389787 Cherryhu@mes-cn.com www.mes-cn.com
www.cnyinpo.com

13-11-2014

40

139

Galeria Siedem
Ewa Biernacka-Frohlich

ul. Sikorskiego 7, 72-344 Rewal, Polska +48 609 686 743,
www.galeriasiedem.eu ewa.biernacka@galeriasedem.eu

13-11-2014

41

140

Tears of Time
Marcin Kubielski

Sinco sp.zo.o. ul. Piwna3/6, 90-003 Łódź, Polska
+48 42 2397931 m.kubielski@tearsoftime.eu www.tearsoftime.eu

13-11-2014

42

141

Xsta Amber
Arunas Stumbra

Laisvės 85B, 72310 Taurage, Lithuania
+370 685 318 47 www.amber-xsta.com stumamber@takas.lt

17-12-2014

43

142

Celestial Creations
Carol Horsfall

P.O. Box 3015, Syndal. Victoria 3149 Australia
carol_charisma@yahoo.com

23-01-2015

44

143

Firma Jubilerska
Małgorzata Wąsowska

ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa +48 22 8120523
info@bizuteriawasowska.pl www.bizuteriawasowska.pl

13-03-2014

45

144

Astner Bernsteinschmuck
Johann Astner

Hirschegg 174 A-8584 Austria
+31 412316 astner.hans@aon.at

09-04-2014

46

145

Art Jewellers Studio
Anna Gajewska

ul. Huzarska 1E 81-518 Gdynia, Polska +48 58 6226926
studio@artjewellers.com.pl www.artjewellers.com.pl

10-06-2014

47

146

Golden Crown Jewelry
Allen Khairi

Male namesti 13 110-00 Prague 1 Czech Republic
+420 224 210 736 info@dellatec.com

10-06-2014

48

147

Amber Ghata
Adrianna Glock

Krasny Las 19 16-030 Supraśl +48 518 029 987
office@amberghata.com www.amberghata.com

01-10-2014

49

148

amberlaima
Laima Skukauskiene

Pilies 38-3, 01123 Vilnius, Lithuania
+370 650 49010 amberlaima@gmail.com www.amberlaima.lt

20-11-2014

50

149

Amber Korea
Young Seon Choi

Ilgokmaeul-ro 158, Buk-gu Kwangju, 500-160, South Korea
+82 70 4633 1092 ys.choi@amberkorea.com

27-11-2014

51

150

Baltic Imports
Sean McLaughlin

207 E. Hennepin Ave.Minneapolis, MN 55414 USA
+16123313296, sean@balticimports.com, www.balticimports.com

27-11-2014

52

151

Amberhome Lt
Andrius Benetis

Laisves 65, 97148 Kretinga, Lithuania
370 606 11 204 www.amberhome.biz, info@amberhome.biz

27-11-2014

53

152

Bernstein Museum
Emma Maria Kuster

Hl.Geist-Str. 2, 94072 Bad Füssing, Germany +49 8531981034
www.bernsteinmuseum.com bernsteinmuseum@bernsteinmuseum.com

27-11-2014

54

153

Amberlink
Krzysztof Kordelewski

ul. Morenowe Wzgórze 4/29, 80-283 Gdańsk, Polska
kordelewski@gmail.com

27-11-2014

Henryka (Amber&Silver Jewellery)
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Alghannam Khalifa
Arendarski Szymon
Astner Johann
Babic Olga
Baser Tayfun
Basiukiewicz Krzysztof
Bayer Stefan
Befinger Tadeusz
Belichenko Olena
Benetis Andrius
Bielak Jacek
Biernacka-Frohlich Ewa
Binek Paulina
Bongart Witold
Bongart Marek
Bound Joseph
Brown Joshua
Bryksy Jan
Burczik-Kruczkowska Danuta
Buzalski Marcin
Callet Jean Bernard
Całka Stanisław
Caridad Jorge
Chen Jianxin
Chmil Andzia
Chodyński Antoni
Choi Young Seon
Chojnacki Wojciech
Cholewiński Andrzej
Chomicki Kevin
Chui Nancy
Cichowski Paweł
Cieszewska Barbara
Ciołkowska-Gryko Hanna
Ciołkowski Bogdan
Clark Neil
Cubells Trinidad Fortea
Czerniak Zdzisława
Ćwikła Joanna
Damzen Jonas
Darkowska Alicja
Dejcz Marian
Dejcz Grzegorz
Derdzikowska Mirosława
Dittrich Hermann K.
Drapikowski Mariusz
Drozdowski Andrzej
Duliński Leszek
Duliński Adam
Dumin Ludwik
Dziekońska Kinga
Eliza Lauglin
Emmett Trace Douglas
Fijałkowska Maria
Fijałkowski Sławomir
Fijałkowski Antoni
Frydrychowicz Bogdan
Fudała Janusz
Fufi Sonnino
Gajewska Anna
Gao Yanfeng
Gierłowska Gabriela
Gierłowski Wiesław

Gliwinski Aleksander
Gliwiński Mariusz
Glock Adrianna
Gowkielewicz Eugeniusz
Gronuś- Dutko Barbara
Grzenkowski Dariusz
Gullich Harry
Guntorius Giedrius
Guoqing Ji
Gurubahan Khalsa
Gutowska Izabela
Gutowski Marek
Hałuszczuk Mikołaj
Harumoto Isomura
Herb Heidemarie
Herlik-Herlikiewicz Leszek
Hernas Katarzyna
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Notowania średnie cen surowca bursztynowego w sprzedaży hurtowej w Polsce i na Litwie
(bez podatku vat) 13 marzec 2014
Average prices of raw amber (production quality) in wholesale in Poland and Lithuania13th March 2014
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Bursztyn ukraiński / Ukrainian amber
2-5g 850-900 USD
5-10g 1800-1950 USD
10-20g 2400-3000 USD
20-50g 4100-5600 USD
50-100g 5000-6100 USD
100-200g 5600-6900 USD
200-300g 6200-7000 USD
(1USD = 3,03PLN 13.03.2014)

7000
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Bursztyn polski / Polish amber
2-5g 400-450 EUR
5-10g 570-850 EUR
10-20g 1100-1450 EUR
20-50g 2700-3000 EUR
50-100g 2800-3000 EUR
100-200g 3000-3600 EUR
200-300g 3600-4700 EUR
(1EUR = 4,22PLN 13.03.2014)
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