Wybrze¿e S³owiñskie

Jak rozpoznaæ bursztyn?

Niespotykane osobliwoœci przyrody, leczniczy nadmorski klimat, bogata kultura
S³owiñców, a tak¿e przyjaŸni turystom mieszkañcy – to tylko niektóre
gwarancje dobrego wypoczynku. Tylko tutaj poznacie smak Ba³tyku,
pó³nocnego wiatru i nadmorskie zagadki przyrody czy kultury kaszubskiej.
Zobaczycie najwiêksze w Europie przemieszczaj¹ce siê z prêdkoœci¹ do 3m
rocznie ruchome wydmy nazywane „Polsk¹ Sahar¹”, nieska¿one, pe³ne
grzybów lasy, czyste jeziora oraz odkryjecie tajemnice bursztynu, niezwyk³¹
„Krainê w Kratê” i najstarsze elektrownie wodne w Europie.

Jak Rozpoznaæ Bursztyn
Pocierany wydziela przyjemny zapach. W dotyku ciep³y, lekki. W roztworze soli
kuchennej w wodzie (28g na 0,25l wody) p³ywa na powierzchni; w wodzie
s³odkiej tonie. Pali siê jasnym kopc¹cym p³omieniem. Posiada strukturê
porowat¹. Prze³am muszlowy. Przy pocieraniu elektryzuje siê ujemnie, przyci¹ga
drobne lekkie okruchy. Kolor bia³y, poprzez ¿ó³ty, br¹zowy a¿ do czarnego. Rysa
bia³a. Po³ysk t³usty.

Wiêkszoœæ obszaru Wybrze¿a S³owiñskiego zajmuje utworzony w 1967 roku
S³owiñski Park Narodowy, od 1977 roku zaliczany przez UNESCO do
Œwiatowej Sieci Rezerwatów Biosfery, swoim zasiêgiem obejmuj¹cy pas
wybrze¿a od Rowów do £eby. Tylko na Wybrze¿u S³owiñskim wejdziecie na
najwy¿sz¹ wydmê sta³¹ w S³owiñskim Parku Narodowym nazywan¹ Wydm¹
Czo³piñsk¹ (ponad 50 m n.p.m.), na której zbudowano w latach 1872-1875
latarniê morsk¹. Natomiast niedaleko miejscowoœci R¹bka ko³o £eby
zobaczycie najwy¿sze ponad 40 m n.p.m. wydmy ruchome Bia³¹ i £¹ck¹ Górê.
Wybrze¿e S³owiñskie to równie¿ ponad 200 km wytyczonych i oznakowanych
szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych), które przyci¹gaj¹
prawdziwych koneserów wypoczynku wœród ciszy, zieleni i unikalnej
roœlinnoœci (malina moroszka) oraz fauny. Zaœ szeroka baza noclegowa i
gastronomiczna Wybrze¿a S³owiñskiego jest idealn¹ baz¹ wypadow¹.
To tutaj na terenie Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach podczas Czarnego
Wesela spotkacie „¿yw¹” kulturê s³owiñsk¹. Pokazy pozyskiwania torfu,
wypiekanie chleba w piecach chlebowych, wyplatanie z wikliny, szycie i
naprawê sieci rybackich, pos³uchacie zespo³ów ludowych i wykonacie
w³asnymi rêkami buty dla konia tzw. „klumpy”.

Geneza
Bursztyn powsta³ 40 milionów lat temu. Powsta³ z ¿ywicy, a wiêc jest zwi¹zkiem
organicznym pochodzenia naturalnego; sk³ada siê z wêgla C = 61% , wodoru H=
8 - 15%, siarki S=0,5%. P³ynna ¿ywica traci³a wodê i twardnia³a (proces
fossilizacji). Zachodzi³ te¿ proces utleniania (tlen z otoczenia wi¹za³ siê z
pewnymi sk³adnikami ¿ywicy) i polimeryzacji, podczas którego wiêksze
cz¹steczki ³¹czy³y siê w wiêksze. Drzewa, z których powsta³ bursztyn ros³y na
terenie wokó³ Morza Ba³tyckiego - w Sambii, Finlandii, Szwecji, Norwegii.
Lodowiec, który zala³ te tereny, przeniós³ bursztyn na tereny wtórne.
¯ywicowanie drzew mog³y spowodowaæ zwierzêta rani¹c korê, wiatro³omy,
po¿ary wywo³ane uderzeniami pioruna lub choroby drzew toczonych przez
szkodniki. ¯ywicowanie mog³o byæ te¿ naturalnym procesem w rozwoju drzew.
Znaleziono liczne tkanki roœlin i zwierz¹t, dziêki czemu mo¿na by³o stwierdziæ,
¿e w bursztynodajnym lesie wystêpowa³y sosny, dêby, tuje, cyprysy, palmy,
magnolie - mog³y one wszystkie ¿ywicowaæ.
Analiza szcz¹tek zwierz¹t (stawonogów) dowodzi, ¿e pochodzi³y z klimatu
tropikalnego i subtropikalnego. W celu znalezienia nowych z³ó¿ bursztynu
nale¿y prowadziæ prace poszukiwawcze w utworach eocenu i oligocenu, gdzie
wystêpuje on in situ. Poszukiwanie bursztynu w krach trzeciorzêdowych jest
mniej perspektywiczne.

Ró¿norodnoœæ flory i fauny to raj dla wêdkarzy, ornitologów i mi³oœników
przyrody. Nieska¿one dzia³alnoœci¹ cz³owieka piaszczyste pla¿e oraz Morze
Ba³tyckie ze swym niepowtarzalnym charakterem i leczniczym jodem
zapraszaj¹ na Wybrze¿e S³owiñskie.
SprawdŸcie, a sami siê przekonacie!
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Wiara w Moc Bursztynu
- zapewnia p³odnoœæ
- pomyœlnoœæ w bitwie
- udane ³owy i po³owy ryb
- ochrona przed nieszczêœciem
- zabezpieczenie cia³a przed rozk³adem
- œci¹ga z cz³owieka nieszczêœcie
- strze¿e zmar³ego w ¿yciu
pozagrobowym
Kult Zwi¹zany z Kszta³tem
- kult œwiêtego konia
- uzdy konne i grzywy w paciorkach
- figurki zwierz¹t ³ownych
- figurki bogów i ludzi
- wisiorki z symbolem zorzy polarnej
- ozdobne guziki z symbolem V
- grzebienie
- siekierki
- krzy¿yki

Pochodzenie Bursztynu
- ³zy Heliad
- ³zy Juraty
- promienie s³oñca
- piana morska
- uderzenie pioruna
- olej z dna Ba³tyku
- mocz rysia
- odchody zwierz¹t
- wosk mrówek
- ikra ryb
Najstarsze Nazwy
elektron - (gr.) "pochodz¹cy ze s³oñca"
jainitar - (fen.) "morska ¿ywica"
succinum - (³ac.) "sok roœlinny"
gintaras - (lit.) "amulet"
anbar (arab.)
jantar (s³owiañska)
luncurium - (rzym.) "mocz rysia"
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Bursztynowe Dwumiasto
PUBLIKACJA Z SERII MOJA S£OWIÑSKA OJCZYZNA

Galeria Bursztynowa

Cech Bursztynników

Galeria znajduje siê w centrum miasta S³upska, przy ulicy
Tuwima 9. Zak³ad istnieje od 1984r. Dzia³alnoœæ w
obecnej formie rozpoczêto 12 czerwca 1997r. wystaw¹
malarstwa. W³aœcicielem jest Narcyz Kalski, który
kontynuuje tradycje rodzinne - przej¹³ firmê po swoim
ojcu.

Cech Bursztynników w S³upsku powsta³, byæ mo¿e, ju¿
XIV w. konkurowa³ z Elbl¹giem, Królewcem, a zw³aszcza z
Gdañskiem, z którym wspó³praca w drugiej po³owie XVII w.
i na pocz¹tku XVIII w. nabra³a cech podleg³oœci.

W niewielkiej odleg³oœci od Morza Ba³tyckiego, na
Wybrze¿u S³owiñskim, po³o¿one jest jeden z
najpiêkniejszych zak¹tków pó³nocnej Polski
"Bursztynowe Dwumiasto S³upsk - Ustka".

Poniewa¿ zbiory bursztynu na zachodniopomorskim
brzegu Ba³tyku by³y ma³e i nie pokrywa³y potrzeb
mieszkañców S³upska, w rozwoju bursztynnictwa
s³upskiego decyduj¹c¹ rolê odgrywa³ surowiec z Prus
Ksi¹¿êcych.

Ustka oferuje szerokie pla¿e, orzeŸwiaj¹c¹ morsk¹
wodê, powietrze przesycone jodem i szereg imprez
sportowo - rozrywkowych, a S³upsk posiada liczne
zabytki oraz bogat¹ ofertê kulturaln¹: niepowtarzalne
festiwale muzyczne, galerie sztuki, najwiêksz¹ na
œwiecie kolekcjê S.I. Witkiewicza - Witkacego.

Zbiory znajduj¹ siê w Galerii obejmuj¹ oszlifowane bry³ki
bursztynu, rzeŸby z bursztynu tworzone m. in. przez
w³aœciciela, bi¿uteriê, inkluzje w bursztynie, sztukê
u¿ytkow¹.

Kopalnia Bursztynu
Bursztyn wystêpuje tutaj w okolicy Mo¿d¿anowa, 18 km
na pó³nocny zachód od S³upska. Znajduje siê w stropowej
partii piaszczystej w krze trzeciorzêdowej. Bursztyny na
tym obszarze znane s¹ co najmniej od XVII w.
Eksploatowano je nie tylko w Mo¿d¿anowie, ale i w
Starkowie.

Podstawowym wyznacznikiem rozwoju cechu
bursztynników s³upskich by³ problem dostatecznej iloœci
dostaw kamienia bursztynowego do obróbki. Jego brak
powodowa³, ¿e s³upskie bursztynnictwo czêsto znajdowa³o
siê w kryzysie. Mala³a liczba warsztatów rzemieœlniczych
(w 1643 r. - 22, w 1665 - 14, w 1680 - 12), a najbogatsi
bursztynnicy, by utrzymaæ swoje miejsce pracy, trudnili siê
dodatkowo warzeniem piwa na sprzeda¿ i jego eksportem.

Bursztynowe Dwumiasto

"Bursztynowe Dwumiasto S³upsk - Ustka" formalnie
powsta³o 13 lipca 2003 roku na mocy porozumienia o
wspó³pracy miêdzy S³upskiem i Ustk¹. Przewiduje
wspó³dzia³anie w dziedzinach kultury i gospodarki,
turystyki, urbanistyki oraz budowanie wspólnego
wizerunku obu miast w d¹¿eniu do ekonomicznego,
gospodarczego i turystycznego rozwoju ca³ego regionu.

Wydobycie prowadzono w prymitywnych szybach do
g³êbokoœci ok. 22 m. Wydobywany z tych kopalñ bursztyn
charakteryzowa³ siê wy¿sz¹ jakoœci¹ od bursztynu
sambijskiego. Kopalnie w Mo¿d¿anowie i Starkowie
zosta³y zalane wod¹.

S³upcio NiedŸwiadek Szczêœcia
Legendy zapisane w
starych ksiêgach
g³osz¹, ¿e 3 tys. lat
temu w osadzie,
któr¹ za³o¿ono na
terenie dzisiejszego
S³upska, ¿y³ m³ody
mê¿czyzna.
Ch³opak ten bardzo
lubi³ chodziæ do lasu
na polowania, dziêki
którym zdobywa³ jedzenie dla rodziny. Si³ê i odwagê
czerpa³ z talizmanu szczêœcia - talizmanu ³owcy
niedŸwiedzi. Amulet wykonany by³ z bursztynu, gdy¿ ju¿
wtedy ludzie wierzyli w niezwyk³¹ moc, jak¹ kryje w sobie
ten kamieñ. Ka¿dego, kto nosi³ taki talizman spotyka³o
coœ mi³ego. W XIX wieku znaleziono go w okolicy S³upska
- sta³ siê symbolem naszego miasta. Bursztynowy
NiedŸwiadek przynosi³ szczêœcie wszystkim
mieszkañcom.
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Nowy etap w rozwoju bursztynnictwa s³upskiego - okres
jego œwietnoœci - zapocz¹tkowany zosta³ reskryptem
Fryderyka Wilhelma I z 1726 r. Na jego mocy cech s³upski
otrzymywa³ 1/3 rocznych zbiorów bursztynu morskiego.
Okres najbujniejszego rozwoju bursztynnictwa s³upskiego
przypada na lata szeœædziesi¹te i siedemdziesi¹te XVIII w.,
kiedy to obróbk¹ bursztynu trudni³o siê 95 mistrzów ( dane
z 1798 r.), m.in. Hendewerck, Lange, Spruth i Arnold. Ten
intensywny rozwój zosta³ zahamowany na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych z powodu wyczerpania siê z³ó¿. S³upskie
bursztynnictwo upad³o.
Miar¹ znaczenia bursztynnictwa w ¿yciu spo³ecznogospodarczym S³upska mo¿e byæ fakt, ¿e stanowi³o ono
przez ponad po³owê XVIII w. Ÿród³o egzystencji dla oko³o
15% ludnoœci miasta, a wartoœæ wyrobów bursztynowych
sprzedanych na rynkach Europy i Azji nawet kilkanaœcie
razy przewy¿sza³a w skali rocznej wartoœæ ca³ego eksportu
morskiego S³upska.
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Bursztyn na pla¿y
Co roku na usteckiej pla¿y, odbywaj¹ siê Mistrzostwa
Polski w wyp³ukiwaniu bursztynu. Wyp³ukiwanie Z³ota
Ba³tyku cieszy siê wielk¹ popularnoœci¹ wœród turystów.
Przepisy zawodów s¹ bardzo proste. Na pla¿y o
powierzchni kilkudziesiêciu metrów kwadratowych
organizatorzy rozrzucaj¹ ok. 85 kilogramów bursztynu.
Zawodnicy wyposa¿eni w plastikowe miseczki zbieraj¹
bursztyn przez trzy minuty. Nastêpne trzy minuty
poœwiêcaj¹ na jego wyp³ukanie w wodzie, a nastêpnie
komisja zawodów wa¿y zebrany bursztyn. W zawodach
co roku bierze udzia³ ³¹cznie kilkuset zawodników.
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