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SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PASJONACI BURSZTYNU!

O

ddaję w Państwa ręce publikację niezwykłą, bo z jednej strony
traktującą o naszym wyjątkowym skarbie, czyli o jantarze, a z drugiej
strony niezwykłą, bo towarzyszącą 20. edycji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, które odbywają się co roku w Jantarze, w Gminie Stegna.
Jednym z głównych „magnesów” przyciągających w ten region turystów jest
i był od zawsze bursztyn, jantar, z całym swoim bogactwem historycznym i kulturowym. Bogactwo to chcemy w pełni wykorzystać i promować, bo przecież najstarsze materiały świadczące o wydobywaniu i jego obróbce na terenie gminy Stegna
i Mierzei pochodzą z okresu ok. 6 tys. lat p.n.e. Od dwóch dekad nasza Gmina
stara się z dużym powodzeniem realizować Mistrzostwa Świata w Poławianiu
Bursztynu, nawiązujące właśnie do tego wielowiekowego potencjału.
Mistrzostwa są jednym z najważniejszych „flagowych” produktów turystycznych województwa pomorskiego, jak również coraz bardziej rozpoznawalną imprezą w Polsce, jak i zagranicą. O jej wyjątkowym potencjale produktowym świadczyć może m.in przyznany w 2004 r. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej
za najlepszy „Produkt Turystyczny Roku”. Potwierdzeniem wyjątkowości tej
imprezy jest również fakt, że co roku w jej trakcie plażę w Jantarze oblega parę
tysięcy poławiaczy bursztynu oraz turystów. Mistrzostwa, poza elementami
współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego, obfitują w ciekawe imprezy, wydarzenia, pokazy oraz koncerty, przyciągając coraz to nowsze rzesze turystów,
którzy chętnie odwiedzają naszą Bursztynową Gminę.
Impreza promuje w różnych formach bursztyn, przyczyniając się bezpośrednio
do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna, a zwłaszcza Jantaru, i już na
stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w tym regionie Polski. Dzięki imprezie
promujemy wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne oraz potencjał kulturowy, historyczny, turystyczny i rekreacyjny tego urokliwego zakątka Mierzei
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Wiślanej. Jest to impreza o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w której
uczestniczą zawodnicy nie tylko z Polski, ale również m.in. z: Hiszpanii, Niemiec,
Rosji, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Nigerii oraz Czech. Mistrzostwa
to nie tylko „ciężka walka” i „zmagania” o złoto Bałtyku, ale przede wszystkim
współzawodnictwo w formie zabawy i wypoczynku. Cieszy też fakt, że przy
naszej imprezie wyrosło już kolejne nowe, pokolenie uczestników Mistrzostw,
„najmłodszych poławiaczy” i „młodych pasjonatów” bursztynu, dzielnie naśladujących swoich rodziców, którzy walczyli i zmagali się na plaży w Jantarze w latach
poprzednich.
Bursztynowa Gmina Stegna cechuje się dużą atrakcyjnością turystyczną, którą
tworzą m.in. unikatowe walory środowiskowe i przyrodnicze, bogate dziedzictwo
kulturowe i historyczne przejawiające się różnorodnością zabytków i obiektów
kultury, imprez promocyjnych, rekreacyjnych itp. Posiadamy także wyjątkowe
warunki dla rozwoju różnych form turystyki, w tym szczególnie w zakresie turystyki: wypoczynkowej, aktywnej, miejskiej i kulturowej, czy też agroturystyki itp.
Z powodzeniem wszystkie te wymienione atuty promujemy w trakcie Mistrzostw.
Jednocześnie w tym roku organizujemy kolejną konferencję naukową poświęconą bursztynowi, tj. Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Bursztyn – Wczoraj.
Dziś. Jutro”, którą realizujemy wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku. Konferencja ta, odbywająca się w trakcie Międzynarodowych
Targów Bursztynu „Ambermarkt” w dniu 7 września b.r. w Gdańsku, popularyzuje wiedzę o bursztynie, o jego historii i związkach z innymi regionami Polski,
o bursztynowych wyrobach oraz innych zagadnieniach związanych z jantarem.
Autorami referatów i prezentacji są pracownicy naukowi uczelni wyższych
z Polski, pracownicy organizacji turystycznych i inni goście z terenu Polski, Rosji
oraz Rumunii. Konferencji towarzyszy również niniejsza monografia, która jest
jednocześnie, poza umieszczeniem w niej w/w artykułów, swoistym podsumowaniem 20. edycji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Znajdziecie tu
Państwo m.in. informacje o historii Mistrzostw, dokumentację prasową i zdjęciową, ciekawostki i inne informacje o imprezie.
W tym miejscu chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować pomysłodawcom, jak i przez wiele lat współorganizatorom kolejnych edycji Mistrzostw
Świata w Poławianiu Bursztynu, a mianowicie: pani Katarzynie Sędek oraz
panom – Bogdanowi Donke, Arturowi Kostarczykowi i Dariuszowi Jackowi
Olszewskiemu-Strzyżowskiemu. Bez Państwa wspólnego zaangażowania, pasji
i miłości do bursztynu, nie byłoby tak ważnej dla tego regionu imprezy promocyjnej i markowego produktu turystycznego.
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Podziękowania składam również na ręce władz miast i gmin, które na przestrzeni dwóch dekad organizowały eliminacje do Mistrzostw. Są to: Białogóra,
Dębki, Gdańsk, Gdynia, Hel, Jantarnyj (obwód Kaliningradzki), Krynica Morska,
Pruszcz Gdański, Sopot, Sztutowo, Wieluń.
Dziękuję organizacjom turystycznym, instytucjom i szkołom wyższym, z którymi współpracowaliśmy, ale również w kolejnych edycjach mamy nadzieję
współpracować: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Jantarowe Wybrzeże“, PTTK o/Ziemi Elbląskiej,
Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich „Amberif”
i „Ambermarkt”, Muzeum Zamkowemu w Malborku, Wyższej Szkole Jańskiego
w/z w Elblągu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Dziękuję również pozostałym osobom zaangażowanym w dotychczasowe działania na rzecz naszej wspólnej imprezy, są to: Elżbieta Sontag, Ewa Rachoń, Marta
Chełkowska, Bożena Murańska, Ryszard Goliszek, Rafał Tokarski, Zbigniew Ptak,
Roman Gaik, Andrzej Ławniczak, Janusz Antczak, św.p. prof. Janusz Hochleitner,
prof. Waldemar Moska, Mariusz Mierzwiński, Anton Trofimov, Artur Bryk,
Zbigniew Gnyś, Jarosław Sołoducha, Alicja Wiśniewska, Michał Stech, Agnieszka
Krasińska, Grzegorz Pawelec, Aldona Godek, Barbara Tabor, Marek Gutowski,
Adrian Bogusłowicz, Wojciech Węgrowicz, Magdalena Jeżewska, Beata Stawarska,
Grzegorz Lew, Kazimierz Netka.
Dziękuję w szczególności członkom Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw
i Radzie Programowej i innym osobom, za ich profesjonalizm i zaangażowanie,
cenne głosy i uwagi, przyczyniające się do podnoszenia rangi imprezy.
Na koniec dziękuję zwłaszcza wszystkim zawodniczkom i zawodnikom startującym na przestrzeni 20 lat w eliminacjach i finałach naszej Jantarowej imprezy.
A Mistrzom Świata w Poławianiu Bursztynu jeszcze raz z serca gratuluję!
Szanowni Państwo! Nie zapominajcie o Jantarze! Spotkajmy się na
21 . Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu!
Wójt Gminy Stegna
Ewa Dąbska

SZANOWNI PAŃSTWO,

T

o już po raz dwudziesty, w dniach 20–21 lipca 2018 r. spotykamy się
na niepowtarzalnej plaży w Jantarze, by zmagać się w trakcie finałów
Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Impreza ta z powodzeniem
promuje bursztynowe dziedzictwo Pomorza, przyczyniając się tym samym do
wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości leżących nad Zatoką Gdańską. Na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń promocyjnych nie tylko o znaczeniu krajowym, ale również i zagranicznym. Dwie dekady funkcjonowania
mistrzostw udowodniły także, że jest to ważny markowy produkt turystyczny, nie tylko naszego województwa, ale również i Polski. Doceniła to m.in.
Polska Organizacja Turystyczna, przyznając imprezie w 2004 r. certyfikat za
najlepszy produkt turystyczny w Polsce.
Jestem przekonany, że uczestnictwo w tym swoistym „święcie bursztynu” dostarczy licznie przybyłym zawodnikom oraz turystom z kraju i zagranicy wiele
niezapomnianych sportowo-rekreacyjnych emocji. Na zdecydowaną pochwałę
zasługują konsekwentne działania Gminy Stegna, organizatora mistrzostw, które
z roku na rok przyczyniają się do jeszcze lepszej rozpoznawalności tej destynacji wśród turystów, integrują wokół bursztynu miejscowości leżące nad Zatoką
Gdańską oraz popularyzują jantar poprzez pokazanie jego nieprzebranych zasobów historycznych, kulturowych, artystycznych i turystycznych.
Jednocześnie jest mi niezmiernie miło zauważyć, że Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku od wielu lat zaangażowana jest w działania związane z mistrzostwami, zwłaszcza w ramach odbywających się konferencji naukowych. Także w tej jubileuszowej 20. edycji mistrzostw,
nasza uczelnia organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Bursztyn –
Wczoraj. Dziś. Jutro”, na którą serdecznie Państwa, w imieniu swoim i AWFiS,
zapraszam.
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Gminie Stegna gratuluję pomysłu oraz ciężkiej, konsekwentnej pracy przy realizacji imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz liczniejszą rzeszę poławiaczy
jantaru z najdalszych zakątków Polski i świata.
Życzę wszystkim Państwu udanych połowów. Do zobaczenia na jantarowej
plaży!
Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska,
Rektor AWFiS w Gdańsku

PRZEDMOWA

O

d 20 lat na pięknych jantarowych plażach spotykamy się na
M istrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu oraz towarzyszącym im również konferencjach naukowych.
Tegoroczny jubileusz wart jest szczególnego potraktowania, przypomnienia
najważniejszych wydarzeń z przeszłości, a związanych z imprezą, podsumowania
dorobku, jaki Mistrzostwa w ciągu tego czasu wypracowały. Ważne jest również
pokazanie działań w zakresie wykorzystania potencjału bursztynowego naszego
regionu, jak i innych miejsc w Polsce i Europie, a związanych z turystyką miejską
i kulturową, w którą jantar wpisuje się poprzez swoje wartości kulturowe, historyczne, artystyczne itp.
Monografia ta towarzyszy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Bursztyn – Wczoraj. Dziś. Jutro”, organizowanej w tym roku przez Gminę Stegna
oraz Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Różnorodność tematyczną związaną z bursztynem starają się czytelnikom przybliżyć, pokazać
i przeanalizować naukowcy z kilku uczelni w kraju i zagranicą, specjaliści, eksperci reprezentujące różne branże, a pochodzący z Polski, Rosji oraz Rumunii.
Zebrane w niniejszej monografii artykuły prezentują punkt widzenia geografów,
historyków, osób zajmujących się turystyką, rekreacją, promocją, ekonomistów,
prawników itp., którzy patrzą na „złoto Bałtyku” z różnych, czasem bardzo zaskakujących perspektyw.
Niniejsza publikacja podzielona jest na cztery części. Pierwsza Bursztyn –
historia mistrzostw i targów przybliża fakty dotyczące historii powstania
Mistrzostw, działań promocyjnych realizowanych w ramach „siostrzanej” imprezy
„Amberfest“ z Rosji oraz początkach imprezy targowej „Amberif” z Gdańska. Tą
część otwiera artykuł dr. Dariusza Jacka Olszewskiego-Strzyżowskiego oraz prof.
Jana A. Wendta („Krótka historia Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, czyli
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jak to się wszystko zaczęło?“), pokazujący w kontekście historycznym i kulturowym związki regionu z bursztynem, nawiązując jednocześnie do historii powstania Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu (w tym także do towarzyszących
imprezie konferencjach naukowych). Pan Антон Трофимов przedstawia historię
powstania Otwartych Mistrzostw Rosji w Poławianiu Bursztynu, które odbywają
się w Jantarnyj (Rosja – obwód kaliningradzki), oraz związkach tej „siostrzanej”
imprezy z Mistrzostwami w Jantarze („Янтарь объединяет!“). W kolejnym artykule pani Jagoda Komorowska („Historia naszyjnika zdobionego bursztynem…
narodziny «Amberif’u»”) opisuje okoliczności powstania Międzynarodowych
Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich „Amberif”, które jak co roku
odbywają się w Gdańsku, oraz przedstawia jej autorskie spojrzenie, jako kreatorki
mody, na wyjątkowy potencjał tej imprezy targowej.
Część druga monografi nosi tytuł Bursztyn – promocja, marka, produkt
turystyczny i zawarto w niej artykuły przybliżające działania promujące bursztyn przez różne instytucje i organizacje. Na początek dr Tomasz Studzieniecki
(„Promocja dziedzictwa bursztynu w krajowej i międzynarodowej współpracy terytorialnej“) dokonuje wyczerpującej analizy działań w zakresie rozwoju
i promocji dziedzictwa bursztynowego realizowanych przez fundację „Agencja
Rozwoju Regionalnego w Gdańsku” oraz stowarzyszenie „Academia Europa
Nostra” w latach 1996–2018. Pan dyr. Łukasz Magrian przedstawia natomiast
działania podejmowane przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną
w zakresie wykorzystania potencjału bursztynowego województwa pomorskiego
oraz promocji produktów turystycznych z tym związanych na rynkach krajowym
i zagranicznych („Dziedzictwo bursztynowe regionu jako element działań promocyjnych realizowanych przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną“).
Panowie Robert Pytlos oraz Ryszard Szadziewski w swoim artykule pt. „Rola
Gdańska w badaniach i promocji bursztynu bałtyckiego“ pokazują wybrane działania wykorzystujące potencjał bursztynowy Gdańska, a realizowane w latach
2004–2018 przez Biuro Prezydenta Gdańska Ds. Komunikacji i Marki Miasta. Prof.
Jan A. Wendt oraz prof. Agnieszka Bógdał-Brzezińska („Złote runo współczesnych
argonautów – bursztyn jako marka turystyczna w Internecie w latach 2009–2018“)
analizują zasoby Internetu w zakresie poszukiwanych haseł związanych z „bursztynem”, a okres ich badań obejmuje lata 2009–2018. Pani dr Elżbieta Gerstmann
w swoim interesującym artykule pokazuje bogaty potencjał przyrodniczy Mierzei
Wiślanej, który stać się może ważnym produktem turystycznym („Przyrodniczy
i krajobrazowy potencjał turystyczny a polityka kreowania produktów turystycznych na «bursztynowej» Mierzei Wiślanej“).
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Kolejna, trzecia część monografii pt. Bursztyn – szlak, wyroby i lecznictwo zawiera różnorodne artykuły traktujące o bursztynie jako ważnym elemencie
wykorzystywanym w promocji w Polsce, jak i zagranicą. Pani Ewa Bień podjęła
się zadania przeanalizowania wybranych działań promocyjnych, realizowanych
przez miastach leżące na trasie historycznego szlaku handlowego, tj. „szlaku
bursztynowego” („Analiza porównawcza wybranych elementów oferowanych
w miastach: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz oraz Wieluń, w zakresie turystyki
miejskiej i kulturowej, w kontekście «szlaku bursztynowego»”). W kolejnym artykule, dr Dariusz Jacek Olszewski–Strzyżowski spróbował zgłębić motywy, jakimi
kierują się turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający województwo pomorskie,
kupując wyroby z bursztynu („Próba określenia preferencji w zakupie wyrobów z bursztynu, przez turystów krajowych i zagranicznych, wyrażona przez
wybrane galerie bursztynu z województwa pomorskiego“). Pani Sonia Pantea
z Rumunii przybliża nam informacje dotyczące znaczenia bursztynu dla Gminy
Colţi (Rumunia) oraz przedstawia działalność tamtejszego Muzeum Bursztynu
posiadającego wyjątkowe i unikatowe zbiory („The rumanite – romanian amber“).
W kolejnym artykule dr Marcin Pasek oraz dr Remigiusz Dróżdż podejmują się
próby przeanalizowania zasobów bibliotek naukowych w Gdańsku w zakresie
literatury na temat leczniczych właściwości bursztynu („Konfrontacja zasobów
wiedzy ludowej i akademickiej na temat leczniczych właściwości bursztynu i dostęp do nich w instytucjach naukowych Gdańska“).
Wątki związane z innymi działaniami realizowanymi w ramach turystyki
miejskiej i kulturowej, a wpisujące się w zagadnienia związane z bursztynem,
przedstawiono w ostatniej części monografii – Wybrane problemy rozwoju
turystyki. Pani prof. Izabela Lewandowska przybliża nam zróżnicowany potencjał kulturowy Warmii. Zawarte w artykule informacje mogą być wykorzystane jako znakomite wskazówki i przykłady do zastosowania ich w tworzeniu
nowych produktów turystycznych na Mierzei Wiślanej („Magiczne wsie południowej Warmii – propozycja szlaku turystyczno-kulturowego“). Dr Magdalena
Rokicka-Hebel przedstawia nam inne spojrzenie na potencjał turystyczny Mierzei,
a mianowicie na możliwości rozwoju oferty biznesowej („Próba analizy potencjału biznesowego Mierzei Wiślanej na przykładzie wybranych obiektów noclegowych“). Dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski oraz dr Tomasz Taraszkiewicz
w swoim artykule pod dość znaczącym tytułem „Czy Mierzeja Wiślana ma syndrom «śpiącej królewny»?” próbują przeanalizować potencjał turystyczny Mierzei,
wskazując na możliwosci rozwoju tej destynacji oraz zagrożenia w tym względzie. Pani Miruna Cristina Boca (Rumunia) analizuje podejmowane w mieście
15
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Oradea działania w zakresie rewitalizacji wraz z perspektywą rozwoju oferty
turystyki miejskiej i kulturowej („Oradea, the city reborn through urban regeneration. Development perspectives“). Pokazane tu przykłady działań mogłyby
z powodzeniem posłużyć dla m.in. jst leżącym na terenie Mierzei Wiślanej, do
wzmocnienia swojego potencjału kulturowego. Na zakończenie p. radca prawny
Maksymilian Paśko w sposób szczegółowy omawia wybrane problemy nowej
ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 2017
r. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie ochrony konsumentów usług turystycznych („Wybrane problemy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2015/2302/ue“).
Mam nadzieję, że przygotowana Konferencja, a w ślad za nią niniejsza monografia, kontynuować będą godnie poprzednie konferencje wraz z publikacjami, które z powodzeniem towarzyszyły dotychczasowym edycjom Mistrzostw
Świata w Poławianiu Bursztynu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w organizację niniejszej Konferencji oraz
Mistrzostw, a w szczególności prelegentom za interesujące referaty i artykuły
zawarte w monografii.
Uważam, że przedstawione opracowanie przyczyni się nie tylko do wzrostu
poziomu wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bursztynu i jego znaczenia w historii, kulturze, sztuce i turystyce Pomorza, Polski i innych krajów, ale stanie
się również przyczynkiem do przygotowania kolejnych publikacji na ten temat.
Mam także nadzieję, że lektura ta spełni Państwa oczekiwania i jeszcze bardziej
wyostrzy apetyt na jantar.
Dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

CZĘŚĆ I
BURSZTYN –
HISTORIA MISTRZOSTW I TARGÓW

DARIUSZ JACEK OLSZEWSKI-STRZYŻOWSKI
JAN A. WENDT
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Poławiacze bursztynu ze wszystkich krajów, łączcie się!
W Jantarze!

KRÓTKA HISTORIA MISTRZOSTW ŚWIATA W POŁAWIANIU
BURSZTYNU, CZYLI JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?
HISTORY OF THE "WORLD CHAMPIONSHIP IN AMBER FISHING", OR
HOW DID IT ALL BEGIN?

Streszczenie
Niewiele jest w Polsce imprez turystycznych, które łączyłyby w sobie elementy sportowej rywalizacji, zabawy; promowały wartości kulturowe i historyczne,
pokazywałyby zróżnicowany potencjał regionu. Organizatorzy, wykorzystując
wielowiekową, historyczną spuściznę wydobycia bursztynu oraz fakt przebiegania Szlaku Bursztynowego na tym terenie, podjęli się zadania stworzenia imprezy
promocyjnej. Tą wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju imprezą, są bez wątpienia
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, które co roku, już od 20 lat odbywają się w Jantarze, w gminie Stegna. Celem artykułu jest przybliżenie historii
powstania oraz realizacji kolejnych edycji tych Mistrzostw.

Summary
There are not many tourist events in Poland that would combine elements of
sports competition and fun; promote cultural and historical values, show the diverse potential of the region. Undoubtedly, such an event is the "World Amber
Fishing Championship" which, like every year, has been held in Jantar in the
Stegna municipality for 20 years. The aim of the article is to present the history of
the Championships.
słowa kluczowe: Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu, promocja
key worlds: "World Amber Fishing Championship", promotion
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Z bursztynem przez wieki

P

ierwsze znaleziska obrobionego bursztynu datowane są na koniec epoki
lodowcowej, czyli na około 10 tys. lat p.n.e. Znany był powszechnie w świecie
starożytnym. Dowodzi tego np. napis odłamku obelisku z Niniwy, który znajduje
się w zbiorach British Museum w Londynie, informujący o tym, że trzy tysiące
lat temu, w X w. p.n.e. król Asyrii wysłał swoje okręty „na morze, nad którym
«Gwiazda Przewodnia» stała w zenicie, tj. Bałtyk, aby łowili szafranowy bursztyn,
zwany «złotem północy». Od III w. n.e. według Pliniusza ziemia sambijska dostarczała bursztynu Rzymianom drogą przez Węgry1. Bursztyn przez wieki nie tylko
rozpalał emocje i budził pożądanie, ale stał się jednym z najbardziej znanych dóbr
sprowadzanych z południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, dając początek
słynnemu szlakowi bursztynowemu. Jego trasa z dużym prawdopodobieństwem
S. Rożański, Z dziejów wschodnio-pruskich regaliów bursztynowych, „Komunikaty Mazursko
‑Warmińskie“, 1959, nr 2, s. 180–197.
1

Zdj. 1. Inauguracja Szlaku Bursztynowego w 1997 r.

Źródło: http://www.szlaki-kulturowe.pl/szlak_bursztynowy.html oraz (Wendt, 2010).
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prowadziła „z Akwilei nad Adriatykiem (wielkiego rzymskiego centrum obróbki
bursztynu i wytwórczości szklarskiej), przez Przełęcz Piro (Hrusica – 867 m npm),
Emone (Lublana), Poetovio (Ptuj), Savarie (Szombathely), Scarbantie (Sopron)
i punkt wypadowy z imperium Rzymskiego na tereny barbarzyńskie – leżące
na „limesie“ miasto Carnuntum. Dalej, za Dunajem, kierowano się przez Bramę
Morawską, okolice Wrocławia lub Opola nad Prosnę na Kalisz (najprawdopodobniej Kalisię Ptolemeusza). Stąd droga prowadziła w górę Swędrni do Powy lub
Czarnej Strugi i z biegiem tej rzeki do Warty, lub w dół Prosny do Warty i w górę
tej rzeki w okolice Konina, dalej ku północy – do Noteci do Gopła, potem ku Wiśle
i z jej biegiem na bursztynodajne wybrzeże Bałtyku nad Zatoką Gdańską lub na
Półwysep Sambijski”2.
Droga z Akwilei do nad Zatokę Gdańską lub do faktorii handlowej położonej na
terenie dzisiejszego Puszcza Gdańskiego zajmowała około pół roku. W pierwszej
połowie pierwszego tysiąclecia Pruszcz Gdański posiadał bezpośrednie połączenie z morzem, będąc jedną z destynacji na szlaku łączącym obfitujące w bursztyn
wybrzeża Bałtyku z Cesarstwem Rzymskim. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły istnienie dużego skupiska ludności, a liczne znaleziska monet
rzymskich potwierdzają istotną rolę, jaką pełniła faktoria w relacjach handlowych
z Rzymem. Badania archeologiczne potwierdziły także przebieg części trasy szlaku bursztynowego, stanowiący ważny walor w zakresie turystyki kulturowej3.
„Do niedawna w Polsce nie znano ani jednego pewnego odcinka szlaku bursztynowego, jako fragmentu drogi w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Dopiero drobiazgowe zbadanie drewniano-ziemnej grobli na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i Pomorza Wiślanego, w dolinie rzeki Dzierzgoń, potwierdziło
istnienie od końca I wieku przed Chrystusem do początku III w. n.e, przeprawy,
służącej na pewno obsłudze szlaku bursztynowego. Zachowany fragment drogi
ma około 1300 m długości i około 3,5 m szerokości. Odkryto, szerokie na około
1,10–1,30 m koleiny kół wozów. Wśród przedmiotów odkrytych „na drodze“ są
też bryłki surowego bursztynu”4.
W okresie przed zajęciem Pomorza przez Krzyżaków poszukiwanie i handel
bursztynem był kwestią prywatną jego poławiaczy. „Dopiero w XIV w. dowiadujemy się, że na wybrzeżu mianowano «Panów bursztynu» (Bernsteinherrn),
którzy mieli sprawować nadzór nad bursztynem. Nad nimi stał marszałek Zakonu
T. Baranowski, Szlak bursztynowy, „Kalisia Nowa“, 2001, nr 10, październik, www.info.kalisz.
pl/historia/szlakbur.htm [dostęp 08.08.2018].
2

3

J. A. Wendt, Zarys geografii turystycznej, Gdańsk, 2011.

4

T. Baranowski, dz. cyt.
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w Królewcu, któremu powierzono całą administrację spraw jantaru. Nikomu odtąd nie wolno było zbierać na wybrzeżu bursztynu ani dla siebie, ani na sprzedaż.
Tylko miasto Gdańsk i klasztor w Oliwie stanowiły wyjątek, lecz musiały uzyskany bursztyn odstawić szafarzom Zakonu po określonej stałej cenie. Z wilkierza
Królewca z 1394 r. wynika, że już wtedy Zakon zastrzegł sobie wyłączne prawo
posiadania bursztynu i handlu nieobrobionym jantarem. Na początku XV w. zaczął Zakon z największą surowością i gwałtem wymuszać uznanie prawa i prerogatywy, roszcząc sobie pretensje do wyłącznego korzystania ze skarbu, który fale
morskie przy silnym wietrze wyrzucały na brzeg. W tym bowiem czasie ludności Sambii Zakon zakazał zbierania bursztynu na brzegu, grożąc powieszeniem
na najbliższym drzewie… Nie wolno było mieszkańcom wybrzeża chodzić nad
brzeg w czasie nieobecności dozorcy, „występek ” taki karano chłostą, nawet
więzieniem5. Pierwsza nieudana próba, zgodnego z zasadami prac górniczych,
wydobycia bursztynu sięga połowy XVII w., gdy u wybrzeży Sambii, na zlecenie
księcia elektora Fryderyka Wilhelma, podjęto budowę podziemnego wyrobiska.
Pierwsza kopalnia podziemna powstała jednak dopiero w 1871 r.6 Po II wojnie
światowej Gdańsk i jego rzemieślnicy umocnili swoją czołową pozycję w handlu
wyrobami bursztynowi a miasto stało się znane jako światowa stolica bursztynu7.

Idea powstania Mistrzostw Świata w Poławianiu
Bursztynu
Gdy Rzymianie dotarli tu po raz pierwszy po bursztyn, poszukując go zawzięcie,
na pewno nie przypuszczali, że wiele wieków później, inna „turystyczna kohorta”
także będzie poszukiwać każdego, nawet najmniejszego okruszka, przerzucając
tony kidziny8 i piachu na jantarowym wybrzeżu…
Już wtedy, ale i po tylu wiekach nadal, bez względu na wiek, płeć, narodowość
czy stan cywilny lub wzrost, bursztyn nas czaruje, podnieca, przyciąga, omamia,
zachwyca swym wyglądem, kształtem, przejrzystością, strukturą, ciepłem, zapachem, tajemniczością…
5

S. Rożański, dz. cyt., s. 180–197.

6

A. Małka, Zarys historii eksploatacji bursztynu bałtyckiego, „Bursztynisko“, 2010, nr 32, s. 30–33.

7

B. Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Warszawa, 2012.

Są to organiczne szczątki wyrzucone przez fale na brzeg morza. Składa się ona głównie ze
szczątków wodorostów morskich, zwierząt (np. martwe ryby lub meduzy, muszle, a także bursztyn
i szczątki pochodzące pierwotnie z lądu np. drewno, szczątki lądowych bezkręgowców). Jest
siedliskiem nietrwałym – jest niszczone przez morskie fale morskie, zwłaszcza podczas sztormów.
Część gatunków charakterystycznych dla tego siedliska to rośliny zagrożone w Polsce lub tu zaginione.
8
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Dla każdego z nas jest inny, każdemu z nas przypomina inne wydarzenia, sytuacje, miejsca czy też osoby. Czy był to jantar znaleziony wspólnie na pierwszej
randce gdzieś na wydmach? Czy był to bursztyn, który był pamiątką i prezentem
od tej jedynej wakacyjnej miłości? Czy był tą najważniejszą zdobyczą samodzielnie
złowioną w trakcie sztormu, gdy byliśmy u babci na wakacjach?. Czy był tylko
tak od niechcenia podniesionym z plaży, mrugającym do nas kawałkiem bałtyckiego
złota w trakcie spaceru po sztormie? A może gdzieś zawieruszonym kamykiem
w bucie, który odkryliśmy trochę przez przypadek, gdy rozpakowywaliśmy się
w domu po rodzinnym wyjeździe nad morze?
Bursztyn, z jednej strony znany jest nam wszystkim bardzo dobrze, przewija
się i w kulturze, sztuce, medycynie, towarzyszy nam na co dzień jako dodatek do
kremów, szamponów, kosmetyków. Widzimy go w uszach naszych żon, koleżanek, kochanek; w mankietach drogich koszul naszych szefów, krawatach naszych
mężów lub kochanków. Spotykamy go na wystawach sklepów jubilerskich, galeriach bursztynu, czasem na pokazach mody lub jako dzieła dawnych mistrzów,
gdzieś w muzealnych przestrzeniach albo na wystawach.
I tak jakoś już nam on spowszechniał, przyblakł, zmatowiał, przestał cieszyć,
przestał być elementem naszej dumy narodowej, przestaliśmy go, moim zdaniem, kompletnie doceniać. A przecież kiedyś toczono o niego wojny, zabijano
się, wtrącano do lochów, budowano dzięki niemu fortuny lub tracono wszystko,
jak w przypadku falsyfikatów. Na przestrzeni wieków był zawsze obiektem westchnień, obiektem pożądania wielu dam, jak również i kolekcjonerów z całego
świata (zwłaszcza inkluzje), ale również zawiści i nienawiści, dla którego „tracono
głowę i rozum”. Bo BURSZTYN miał zawsze wartość ponadczasową i trudną do
określenia, bo WARTOŚĆ dla każdego z nas INDYWIDUALNĄ.
Czy takie dylematy, rozważania i myśli towarzyszyły naszej czwórce, gdy
w 1999 r. spotkaliśmy się, by omówić pomysł na imprezę „która promowałaby
nasz, pomorski bursztyn”? Tego zwyczajnie już nie pamiętam, ale dziś z perspektywy tych 20 lat wydaje mi się, że przyświecała nam wszystkim jedna myśl: „siedzimy na skrzyni ze złotem (bursztynem), ale jak to zrobić by wszyscy się o tym
dowiedzieli?”, „jak tu wskrzesić modę na bursztyn?” oraz „jak zmierzyć się z tym
historycznym dziedzictwem bursztynowym?”.
Nie było w ówczesnych latach w naszym kraju zbyt wielu tego typu imprez
promocyjnych, a wszyscy dopiero „raczkowali” w tym zakresie. Ważne, że zaczęły
się pojawiać jakieś zagraniczne opracowania na temat „produktów turystycznych”
(np. sławetny Arthur D. Little, ze swoim planem rozwoju krajowego produktu
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turystycznego9), które pokazały zupełnie nowy sposób spojrzenia na „ofertę”,
„usługi turystyczne” i „potencjał produktowy destynacji”. Także działalność w
regionach w tamtym czasie grupy Menedżerów Marek Produktów Turystycznych,
pozwoliła nam spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy na potencjał naszego województwa (w tym oczywiście bursztynowy).
Koniec lat 90. ubiegłego wieku to także dynamiczne zmiany i początki działań
zarządzających i organizacyjnych w zakresie turystyki, jak m.in. powoływanie
nowych struktur, organizacji i stowarzyszeń branżowych – m.in. Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej10, Regionalnych i Lokalnych
Organizacji Turystycznych oraz początek działalności Regionalnego Ośrodka
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku. Podejmowano też już
w regionach (w tym w województwie pomorskim oczywiście) ukierunkowane
działania promocyjne w kraju i zagranicą. Również zmiany w prawie (powstanie
Ustawy o usługach turystycznych w 1997 r.11), wiele w tym względzie uczyniły.
Powoli tworzył się rynek usług turystycznych, zwiększał się turystyczny ruch
przyjazdowy do Polski i naszego regionu, zwiększała się świadomość w zakresie
potrzeb turystycznych wśród konsumentów itp.
Także ważnym impulsem do podejmowania działań pokazujących potencjał bursztynowy były działania BTC (Balic Tourism Cooperation – Bałtycka
Współpraca Turystyczna). W jego ramach zainaugurowano funkcjonowanie
Szlaku Bursztynowego „Amber Tour” podczas Konferencji BTC w Gdańsku w dniu
24.09.1997 r. (duża w tym zasługa przedstawiciela strony Polskiej, dr. Tomasza
Studzienieckiego z Akademii Morskiej w Gdyni oraz Bogdana Donke, ówczesnego Dyrektora PBP ORBIS w Gdańsku, odpowiedzialnego za organizację study-tour
dla uczestników konferencji).

9
A. D. Little, Plan rozwoju krajowego produktu turystycznego, Urząd Kultury Fizycznej
i Turystyki, Warszawa 1994.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, www.pot.gov.pl [dostęp
08.08.2018].
10

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884), www.prawo.sejm.gov.pl [dostęp
05.08.2018].
11
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Zdj. 2. Inauguracja Szlaku Bursztynowego w 1997 r.

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz B. Donke, 2018

Początki Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu jako
imprezy
Powyższe elementy miały duży wpływ na podjęcie przez nas decyzji o zorganizowaniu innowacyjnej imprezy promocyjnej związanej z bursztynem. Był to również
ważny impuls dla stworzenia zupełnie nowych produktów turystycznych o znaczeniu krajowym, jak i międzynarodowym, pokazujący wcześniej niewykorzystany potencjał województwa pomorskiego.
Była to dla nas, jako pomysłodawców i organizatorów tej imprezy, szansa na
rozwój nowych ofert turystycznych, ale i również bardzo duże wyzwanie organizacyjne, logistyczne itp. Nie mieliśmy w tym względzie żadnych krajowych lub
zagranicznych wzorców i musieliśmy zacząć wszystko od nowa.
To wszystko skłoniło grupę inicjatywną, a mianowicie: Katarzynę Sędek,
Bogdana Donke, Artura Kostarczyka oraz Jacka Olszewskiego-Strzyżowskiego
do wymyślenia założeń samej organizacji oraz powołania do życia Mistrzostw
Świata w Poławianiu Bursztynu. Pierwsze spotkanie „grupy pod bursztynowym
wezwaniem” odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony
Środowiska Kulturowego w Gdańsku, w gabinecie dr. Kostarczyka. Gdy spotykaliśmy się na kolejnych spotkaniach, na pewno nikt z nas nie przypuszczał, że
impreza ta już po kilku edycjach nabierze takiego rozmachu i będzie się cieszyć
zainteresowaniem turystów krajowych i zagranicznych. Pomysł zakładał stworzenie imprezy o charakterze zabawy, w formie współzawodnictwa, rekreacyjno-sportowej, która odbywałaby się w okresie sezonu turystycznego, na plażach.
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Zakładano również, że imprezie towarzyszyć będą elementy z zakresu edukacji,
historii, kultury i tradycji regionu pomorskiego, nawiązujące do jego bursztynowego dziedzictwa. Innymi celami tej imprezy były w naszych założeniach m.in:
promocja aktywnego wypoczynku i turystyki rekreacyjnej i wybitnych walorów
turystycznych całej Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości nadmorskich, ściślejsza integracja turystyczna miast i gmin
leżących nad Zatoką Gdańską oraz Polskim Wybrzeżem Morza Bałtyckiego, możliwości rozwoju zupełnie nowych usług turystycznych i okołoturystycznych oferowanych przez lokalną branżę turystyczną i lokalną społeczność, stworzenie
nowego i rozpoznawalnego w Polsce, ale również i na rynkach zewnętrznych,
produktu turystycznego, promującego „Polskie Bursztynowe Wybrzeże”.
Wybór zorganizowania Mistrzostw padł na jedyne słuszne miejsce, a mianowicie miejscowość Jantar, położoną w Gminie Stegna. Z pomysłem i wstępnymi założeniami zwróciliśmy się na początku 1999 r. do władz Gminy. Pozytywna decyzja
ówczesnego wójta, pana Romana Pawłowskiego stała się podstawą do realizacji
pomysłu. Wskazał on Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie jako współorganizatora
z ramienia Gminy Mistrzostw. W tym miejscu na podkreślenie zasługuje aktywna
i kreatywna realizacja imprezy przez ówczesnego Dyrektora GOK w Stegnie, pana
Zbigniewa Ptaka, który realizował Mistrzostwa przez kolejnych pięć edycji.
Przygotowując się do pierwszej edycji, nikt z nas nie przypuszczał i nie wyobrażał sobie, czy impreza odniesie skutek promocyjny i jakie będzie zainteresowanie
ze strony turystów.
Niektórzy twierdzili, że rzuciliśmy się z przysłowiową „motyką na bursztyn”.
Oczywiście że były głosy krytyki i powątpiewania w samą ideę, jak i potrzebę tego
przedsięwzięcia. Skompletowaliśmy najpotrzebniejsze „atrybuty” poławiacza
bursztynu, korzystając z przekazów historycznych tj.: kaszorek (jak duża „siatka
na motyle“), grabki, sitko i woreczek na urobek, czyli zebrany bursztyn.
Pierwsza edycja Mistrzostw odbyła się w dniach 27–29 sierpnia 1999 r., przyciągając od razu setki pochylonych nad piaskiem „poławiaczy”, którzy zafascynowani bursztynem tłumnie przybyli do Jantara. Bardzo trafnie ujął ten obrazek
Bogdan Donke: „Charakterystyczne postacie jakie można zaobserwować na każdej plaży nad Bałtykiem, szczególnie na Mierzei Wiślanej to pochyleni turyści wczasowicze rozgarniający piasek i czegoś szukający. «To coś» co od wielu tysięcy
lat fascynuje, zadziwia, dostarcza wrażeń estetycznych to Amber, a może Jantar
albo Bursztyn – magiczny kamień – złoto północy”12.
12
B. Donke, Dziesięć edycji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze. Forum Miast Szlaku
Bursztynowego, Gdańsk 20–21 maja 2009. Materiał promocyjny.
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Zdj. 3. Bursztynowy urobek na potrzeby Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora oraz materiał promocyjny Gminy Stegna, 1999
Zdj. 4. I Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – elementy promocyjne

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz zbiory własne autora, 2018

Pomogliśmy oczywiści naturze i rozsypaliśmy bursztyn z wymieszaną kidziną
na plaży. W pierwszych edycjach po prostu wysypywaliśmy ten „urobek” prosto
z przyczepki ciągnionej przez traktor (!) (widać go na jednych z pierwszych zdjęć
z imprezy). Oczywiście dla równych szans wszyscy zawodnicy startujący (tak
w eliminacjach, jak i w finałach), „łowiąc bursztyn” w wyznaczonych i oznaczonych miejscach na plaży, z dostępem do morza.
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Zdj. 5. I Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – elementy promocyjne

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz zbiory własne autora, 2018

Pierwszym Mistrzem Świata został pan Ireneusz Świerczyński z Sopotu. Każdy
z uczestników dostał pamiątkowy certyfikat, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach pamiątkowe medale (zdjęcia na następnej stronie).
Głosy i komentarze po pierwszej edycji były entuzjastyczne (tak po stronie
turystów, jak i dziennikarzy), co jeszcze bardziej uprawomocniło nas, pomysłodawców i organizatorów do kontynuowania Mistrzostw w kolejnych latach.
Zdj. 6. Wybrany przykład informacji w prasie o I Mistrzostwach

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna, 2018
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Jednocześnie powołano Komitet Organizacyjny i Radę Programową Mistrzostw.
W kolejnych latach skład tych dwóch ciał systematycznie uzupełniano o osoby
znane i związane z bursztynem, promocją itp.
Od 2004 r. organizację Mistrzostw przejmuje pan Ryszard Goliszek, Inspektor
ds. promocji, turystyki i sportu UG Stegna, który realizuje kolejne edycje imprezy (jest on jednocześnie pomysłodawcą wyglądu logotypu imprezy). Od 2011 r.
dołącza do niego pan Rafał Tokarski. Od tego czasu „bursztynowy duet” prężnie
realizuje kolejne działania związane z Mistrzostwami.
Zdj. 7. Dokument z 2004 r. poświadczający przekazanie Gminie Stegna praw do organizacji
Mistrzostw

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna, 2018

W omawianym roku Urząd Gminy zarejestrował w Urzędzie Patentowym prawa autorskie do Mistrzostw, które przekazali na rzecz Gminy pomysłodawcy.
W 2004 r. Polska Organizacja Turystyczna przyznaje Mistrzostwom bardzo ważne wyróżnienie i nagrodę – za najlepszy produkt turystyczny w Polsce, w postaci
Certyfikatu POT „Turystyczny Produkt Roku 2004”. Certyfikat potwierdza ważność
imprezy jako produktu turystycznego Polski i jest także potwierdzeniem, że Polska

29

dariusz jacek olszewski-strzyżowski, Jan A. Wendt

Organizacja Turystyczna w swych działaniach promocyjnych (tak na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych) będzie wykorzystywać ten produkt.
Jedną z dodatkowych inicjatyw Rady Programowej Mistrzostw był pomysł
(2005) budowy całorocznej atrakcji turystycznej pn. „Manufaktury bursztynowej”.
Jednocześnie wypromowano hasło „Polskiego Bursztynowego Wybrzeża”.
W 2007 r. Gmina Stegna otrzymała z Urzędu Patentowego RP dokument poświadczający przyznanie Świadectwa Ochronnego na logo Mistrzostw.

Konferencje Naukowe towarzyszące imprezie
Znaczącym dorobkiem programowym Mistrzostw są także działania edukacyjne
i informacyjne w postaci organizowanych konferencji popularno-naukowych oraz
spotkań dyskusyjnych.
Popularyzują one wiedzę o bursztynie, o jego historii i związkach z Regionem
Pomorskim oraz Polską, pokazują kulturę, tradycję pozyskiwania i obróbki bursztynu, znaczenie potencjału bursztynowego w turystyce i rekreacji oraz inne zagadnienia związane z jantarem. Autorami tekstów i prezentacji są pracownicy naukowi
uczelni wyższych z całej Polski oraz z zagranicy, pracownicy muzeów, archeolodzy, historycy, pasjonaci i inni goście zafascynowani „złotem Bałtyku”. Konferencji
towarzyszą również wydawnictwa: monografie, w których prezentowane są wystąpienia i referaty pokonferencyjne. Te różnorodne publikacje (popularyzatorskie
oraz naukowe opracowania) wykorzystywane są w celach promocyjnych, a skierowane zwłaszcza do naukowców, instytucji oraz organizacji zainteresowanych
szeroko pojętym zagadnieniom związanym z bursztynem, punktów i centrów
Informacji Turystycznych oraz do turystów odwiedzających województwo pomorskie. Monografie wydawane były dotychczas przez Urząd Gminy Stegna, Szkołę
Wyższą im. Bogdana Jańskiego w/z w Elblągu, Akademię Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Wielkie w tym zasługi
św. p. prof. dr. hab. Janusza Hochleitnera oraz prof. dr. hab. Waldemara Moski.
Dotychczasowa tematyka konferencji podczas 20 edycji Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu obejmowała:
• I Mistrzostwa 1999 – „Dziedzictwo Bursztynowego Wybrzeża – Globalny
i Europejski Produkt Turystyczny”. Wydano materiał informacyjny dotyczący potencjału bursztynowego w kontekście produktów turystycznych, a wydawcą był Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego
w Gdańsku oraz Gmina Stegna. Konferencję współtworzyli „Stowarzyszenie
Bursztynników”, „Muzeum w Elblągu” oraz PBP Orbis o/Gdańsk;
• II Mistrzostwa 2000 – „Kulturowe znaczenie „Złota Bałtyku”;
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Zdj. 8. Wydawnictwo pokonferencyjne

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna, 2018

• III Mistrzostwa 2001 – „5 tysięcy lat handlu bursztynem”;
Zdj. 9. Konferencja w trakcie III Mistrzostw

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz B. Donke, 2018

• IV Mistrzostwa 2002 – „Produkty turystyczne Żuław – Daj się zaskoczyć
Żuławom”;
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Zdj. 10. Konferencja w trakcie IV Mistrzostw

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz B. Donke, 2018

• V Mistrzostwa 2003 – „Model promocji woj. Pomorskiego przez pryzmat
bursztynu”;
• VI Mistrzostwa 2004 – „Ekspozycja Uniwersytetu Gdańskiego – Życie
sprzed 40 milionów lat zastygłe w bursztynie”;
• VII Mistrzostwa 2005 – „Bursztyn dawniej i dziś”;
Zdj. 11. Konferencja w trakcie VII Mistrzostw

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz B. Donke, 2018

• VIII Mistrzostwa 2006 – „Dzieje pozyskiwania i wykorzystania bursztynu
na ziemiach polskich”. Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne pod takim samym tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab.
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Janusza Hochleitnera oraz prof. dr. hab. Waldemara Moski. W monografii
znalazło się 19 artykułów naukowych.
Zdj. 12. Wydawnictwo pokonferencyjne z VIII Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora, 2018

• IX Mistrzostwa 2007 – „Strategia rozwoju w budowie wizji w rozwoju turystyki Gmina Stegna w oparciu o bursztyn”;
• X Mistrzostwa 2008 – „Bursztyn jako dobro turystyczne basenu Morza
Bałtyckiego”. Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne
pod takim samym tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Janusza
Hochleitnera. Znalazły się tu 22 artykuły naukowe;
Zdj. 13. Wydawnictwo pokonferencyjne z X Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora, 2018
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• XI Mistrzostwa 2009 – „Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej”.
Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne pod takim samym tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Janusza Hochleitnera.
Znalazło się w niej 18 artykułów naukowych.
Zdj. 14. Wydawnictwo pokonferencyjne z XI Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora, 2018

• XII Mistrzostwa 2010 – „Bursztynowy artefakt, a kreowanie turystyki kulturowej”. Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne pod takim
samym tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Janusza Hochleitnera.
Znalazło się w niej 11 artykułów;

Zdj. 15. Wydawnictwo pokonferencyjne z 2010 r.

Źródło: zbiory własne autora, 2018
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• XIII Mistrzostwa 2011 – „Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa
kulturowego”. Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne
pod takim samym tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Janusza
Hochleitnera i zawierała 10 artykułów naukowych i komunikatów;
Zdj. 16. Wydawnictwo pokonferencyjne z XIII Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora, 2018

• XVI Mistrzostwa 2014 – „Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe”.
Konferencji towarzyszyło wydawnictwo pokonferencyjne pod takim samym
tytułem, pod redakcją naukową prof. dr. hab. Janusza Hochleitnera i zawierała 11 artykułów naukowych;
Zdj. 17. Wydawnictwo pokonferencyjne z XVI Mistrzostw

Źródło: zbiory własne autora, 2018
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Zdj. 18–19. Zdjęcia z wybranych Konferencji Naukowych, towarzyszących Mistrzostwom

Źródło: materiały promocyjne Gminy Stegna oraz B. Donke, 2018

• XX Mistrzostwa 2018 – „Bursztyn – Wczoraj. Dziś. Jutro”. Wydawnictwo
zawiera 17 artykułów z Polski oraz zagranicy (Rosja i Rumunia). Redakcję
naukową sprawuje autor niniejszego artykułu.

Mistrzostwa Świata dziś
Dziś Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu to już impreza o wyrobionej
renomie i ważny, markowy produkt turystyczny Regionu Pomorskiego i Polski. Są
jedynym takim przedsięwzięciem masowym w tej części kraju, promującym w sposób przystępny kulturę i historię związaną z bursztynem, stając się tym samym
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wyjątkowym produktem turystycznym. Impreza ta ze względu na geograficzne
uwarunkowania objęła swym zasięgiem wiele nadmorskich miejscowości województwa pomorskiego, leżących nad Zatoką Gdańską. Produkt powstał w oparciu o różne, rozproszone dotychczas w tym regionie, atrakcje, walory turystyczne,
usługi turystyczne i usługi towarzyszące, dzięki któremu udało się skupić wiele tak
zróżnicowanych miejscowości oraz lokalnych społeczności wokół idei bursztynu.
Mistrzostwa stały się już imprezą a o zasięgu nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym (coraz częściej biorą w niej udział także zawodnicy z zagranicy, m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Szwecji, Czech). Dotychczasowe
edycje – półfinały odbywały się z powodzeniem m.in. na plażach w Gdańsku,
Sopocie, Gdyni, Helu, a nawet w zaprzyjaźnionym Wieluniu. Również od wielu
edycji Mistrzostwa goszczą wiernych przyjaciół w osobach znanych i cenionych
reżyserów filmowych i aktorów, m.in.: Janusza Zaorskiego, Jerzego Bończaka,
Wojciecha Wysockiego, Marcina Trońskiego, Krzysztofa Jędryska, Michała Pieli.
Dzięki swoim długoletnim oraz konsekwentnym działaniom Komitet
Organizacyjny i Rada Programowa Mistrzostw dała impuls do powstania innych „bursztynowych inicjatyw”, takich jak m.in. Autostrada Amber One, Stadion
Energa w Gdańsku (Stadion Bursztynowy), Międzynarodowe Targi Bursztynu
„Ambermark“ i „Amberif“.

Wnioski
Ważne, że organizatorzy imprezy („Bursztynowa Gmina Stegna“) wykorzystują
z powodzeniem wielowiekowy potencjał historyczny związany z faktem wydobycia oraz handlu bursztynem w tym regionie i stworzyli na tej podstawie markowy
produkt turystyczny o znaczeniu krajowym, jak również i międzynarodowym.
Bardzo duża w tym zasługa Gmina Stegna oraz wielu osób, instytucji oraz organizacji zaangażowanych w dotychczasowe edycje Mistrzostw. Jednocześnie
bardzo istotne jest, by ta wyjątkowa impreza utrzymywała wysoki poziom organizacyjny oraz promocyjny, wypracowany wspólnie przez ostatnie dwie dekady. Kolejne edycje powinny jeszcze bardziej umacniać potencjał bursztynowy
miejscowości leżących nad Zatoką Gdańską (miejsca odbywania się eliminacji),
a zwłaszcza Jantara jako miejsca finałów. Bez wspólnych działań organizacyjnych
WSZYSTKICH miejscowości położonych nad Zatoką Gdańską (lepszej promocji
imprezy, większych nakładów finansowych, współpracy regionalnej itp.) dotychczasowo wypracowany potencjał może być bezpowrotnie zaprzepaszczony.
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АНТОН ТРОФИМОВ

Генеральный директор
АНО и ООО "Амберфест" Jantarnyj

ЯНТАРЬ ОБЪЕДИНЯЕТ!
AMBER JOINS!
pезюме
Янтарь, «янтарное золото», может не только связывать людей, но и народы.
Это произошло в случае «Чемпионата Мира по ловле Янтаря» в m. Jantar
(Польша) (в этом году отмечается 20-летие) и «Открытого Чемпионата
России по ловле Янтаря (Амберфест), который проходит в п. Янтарный
(Россия) и в этом году отмечает своё 10-летие. В статье представлена
история создания и рекламной деятельности, связанной с «Амберфестом».
Были также представлены дополнительные проекты, связанные с янтарем
(например, в школах).

streszczenie

Bursztyn, „bursztynowe złoto” mogą łączyć nie tylko ludzi, ale także i narody.
Tak stało się w przypadku Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, które odbywają się w Jantarze (Polska) (w tym roku obchodzą swoją 20. rocznicę)
i „Amberfest” – Otwarte Mistrzostwa Rosji w Poławianiu Bursztynu, które odbywają się w Jantarnyj (Rosja – Obwód Kaliningradzki). Artykuł przedstawia historię
powstania „Amberfestu”, współpracy między obiema imprezami oraz innymi działaniami promującymi bursztyn (w tym m.in. działania w szkołach w Kaliningradzie).
kлючевые слова: янтарь, продвижение, „Amberfest”
słowa kluczowe: bursztyn, promocja, „Amberfest”

Немного истории

К

июню 2009 года я уже больше года работал начальником, созданного
мною Информационно-туристического отдела «Калининградского
Янтарного Комбината», а в выходные дни, подрабатывал в роли гидапереводчика и сопровождающего наши туристические группы в Гданьск,
где прожил 5 лет в 90-е годы. Однажды, вовремя такой поездки, когда в
моей группе также была экскурсанткой Елена Папкова, работающая в
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тот момент главным специалистом по молодёжной политике, спорту
и туризму Администрации муниципального образования Янтарный
городской округ, мой польский друг и коллега – экскурсовод по
Труймясту и вице-президент ПТТК Гданьск Анджей Млот рассказал нам
о том, что в Польше уже 10 лет его друг Богдан Донке является одним из
инициаторов и организаторов – «Чемпионат Мира по ловле Янтаря»,
который собирает на свой Финал на пляже в местечке Jantar десятки
тысяч людей.
На следующий день мы встретились в Гданьске с Богданом, рассказ
которого ещё больше разжёг в нас интерес к этому мероприятию. Богдан
рассказал нам о том, что отборочные туры до этого проходят во многих
городах Поморья, и он все эти годы хотел, чтобы такие же отборочные туры
и в Калининградской области России, особенно в Янтарном, где находится
единственный в Мире Янтарный карьер, откуда берёт своё начало «Великий
Янтарный Путь», да и название «Янтарный» так созвучно «Jantar»!
Загоревшись этой идеей, мы, вернувшись в Янтарный начали действовать.
Елена изложила идею тогдашнему Мэру Янтарного Александру Блинову.
Я рассказал всё Исполнительному директору КЯК Головачу. Руководство
КЯК и Администрация города поддержали наш проект. И уже буквально
через две недели делегация из 5 работников Комбината и 5 сотрудников
Администрации Янтарного приехала в Jantar на Финал «ЧМпЛЯ», привезя с
собой в подарок 100 килограммов янтаря-сырца для соревнований.
То что мы там увидели меня поразило – и сам размах этого действа;
и радушие, встречавших нас польских организаторов Праздника;
хлебосольность польской кухни; волшебная и радостная атмосфера царившая
в этом месте; особенно меня впечатлило, что на равных в соседних позициях
соревновались и обычные пляжные отдыхающие и звёзды кино и театра, мэры,
хозяева известнейших янтарных фирм Польши, руководители туристической
отрасли Поморья, бургомистры, и даже третье лицо польского государства
Богдан Борусевич – на этом пляже в тот момент все были равны, общительны
и вместе делали одно дело, прославляя Балтийский Янтарь! Мы тогда
познакомились с огромным числом очень милых, добрых и гостеприимных
людей, ставших в последствии нашими закадычными друзьями.
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Фото 1. „Amberfest”

Источник: www.amberfest.ru, 2018 [доступ 11.07.2018]

Воодушевлённые всем этим, по возвращению домой, уже через месяц мы
организовали на Центральном пляже Янтарного «Российский отборочный
тур Чемпионата Мира по ловле Янтаря», профинансированный в равных
долях КЯК и Администрацией Янтарного.
Приехавшая к нам в гости польская делегация во главе с Вуйтом Стегны
Романом Павловским подписала, подготовленное мной трёхстороннее
соглашение между Администрациями Стегны, Янтарного и КЯК о
проведении наших отборочных туров; о том, что мы на них принимаем
делегации из Стегны, а победители наших соревнований выходят сразу в
Финал ЧМпЛЯ в Jantar. С этого началось наше янтарное сотрудничество,
которому в этом 2018 году пойдёт уже второй десяток лет, когда ежегодно
несмотря не на что мы летом встречаемся все вместе чтобы «ловить янтарь»!
В течение первых двух или даже трёх лет, делая Чемпионат в Янтарном,
я столкнулся с таким отношением, что когда я кому-то предлагаю: "а ты
будешь участвовать?" – "Да, да, мы соберём команду, мы приедем!". А потом
я говорю – "нет, это не командное, это индивидуальное соревнование". – "А,
индивидуальное..." – ну, как-то уже более холодное отношение. Может быть,
мне так кажется, это более присуще нашему менталитету, российскому, а скорее
- советскому менталитету. Потому что в Польше, на Западе, они всё-таки больше
индивидуалисты, мы же воспитаны, по крайней мере, даже люди моего возраста,
а именно люди моего возраста сейчас возглавляют огромное количество
фирм, которые к этому времени уже чего-то добились, и хозяевами фирм
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являются. Мы, все-таки, больше коллективисты, нам это прививалось с детства,
в тех же пионерских лагерях, комсомольских отрядах и всём прочем, в лагере
труда и отдыха. И все загораются: "Да, мы выставим команду, мы приедем".
И поэтому я так и решил, как бы сделать эти соревнования командными? Ну, так
как Чемпионат – это, всё-таки, уже официально зарегистрированная торговая
марка, регламент Чемпионата, положение о нём менять я не могу, и не может
никто, кроме того человека, который это всё придумал.
Фото 2. Cоревнований в Янтарном в 2009 году. Победителя в категории «Дети»,
внука заслуженного работника «КЯК» и бывшего Мэра Янтарного А. Горожанкина
награждает Елена Папкова

Источник: www.amberfest.ru, 2018 [доступ 11.07.2018]

Поэтому там появилась идея сделать Амберфест, где сделать отдельное уже
совершенно мероприятие, где бы команды участвовали. И это ещё, с другой стороны,
это огромный тимбилдинг. Причем тимбилдинг не просто для одной фирмы, а для
целой отрасли. И потом уже – для целого региона. Вообще, это всё задумывалось
как День янтарщика. Сначала у меня были планы, ещё на Комбинате я об этом
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писал – сделать День янтарщика. Когда я начал заниматься этим фестивалем,
разработкой его, я понял, что просто сами янтарные фирмы – они не выставят
столько команд, сколько нам нужно, чтобы хотя бы это окупить. И потом, все
янтарщики, на самом деле, очень заняты в летний сезон. У них нету даже времени на
это приехать, они не выставят столько команд. А так как мы янтарь позиционируем
как наш главный бренд туристический, в принципе, в этом заинтересована вся
область, весь наш регион. Даже не только область, я говорю вообще о регионе, о
всём Балтийском регионе. То есть это все, у кого есть янтарь. Это Польша, мы и
Литва. Это главное, я считаю, что это наше главное богатство, которым мы должны
гордиться, и с которым мы росли, живём и умрём.
Так вот, мы сначала делаем то, что по положению – в первый день мы
проводим отборочные туры в профессиональных категориях. Например,
отдельная категория: Банк из какой-то компании. Потому что тоже, когда
начал собирать команды, первый же банк сказал: "а какие там еще банки
участвуют? Ух, ты! Банк Москвы! Да мы сейчас их порвём!" То же самое с
отелями: "О, Кайзерфхоф, а кто там еще, какой ты говоришь? А, БунгалоГалера? Мы-то лучше!" Вот тут такое что-то, азарт. Каждый хочет быть
в своей бранже, в своей бранже хочет быть лучшим. И вот в первый день
мы получаем победителей вот в этих категориях. А во второй день там уже
будут жеребьёвки, и, в конце концов, появляется победитель в общем зачете.
Опять же, очень интересный рекламный ход, который я придумал... не знаю,
придумал-не придумал, но я подошёл к Симонову – он наш председатель
Янтарного союза, он же глава фирмы "Сувениры Балтики". Не секрет, конечно,
что все янтарщики, все мастера - они работают в разных фирмах, но все друг
друга знают. И я такой говорю: "Василий Анатольевич, вы представляете –
команда-то не поедет от вас, а "Амбер+" поедет, выставит фирму, они займут
первое место, 100 тысяч, купят себе путёвки на Багамы, поедут. А ваши-то
работники скажут: "Ну, Вася, ты денег - 10 тысяч пожалел, а Амбер+ – Петя
с Витей – теперь на Багамах отдыхают, а наш так козёл". На что Симонов
говорит: "Так, говоришь, Антон, сколько тебе, куда тебе деньги привезти?"
И вот так, начиная с 2011 годы у себя в Янтарном мы так же стали проводить
ещё и не только соревнования по индивидуальной ловле янтаря, как это делается
во время «ЧМпЛЯ», но и появилась командные соревнования в виде эстафеты
“Amberfest”1 когда найти янтарь на позиции это только первая часть задания, а
дальше спортсменам с сачок с янтарём, исполняющий роль эстафетной палочки,
нужно пробежать, проплыть по залитому водой бывшему янтарному карьеру
1

www.amberfest.ru [доступ 11.07.2018].
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и взобраться на крутой береговой склон, чтобы принести на финиш как можно
больше янтаря за как можно меньшее время для победы.
За эти годы своего развития “Amberfest”, вошёл в общий путеводитель,
который распространяется на пяти языках в России, Польше и Литве, а так
же много добился
1. «Amberfest» вошёл в тройку лучших проектов России по итогам
Всероссийского конкурса «Бизнес Успех года 2012», проводимого
ОООМиСП «Опора России».
2. «Амберфест» стал лауреатом Первой степени в номинации «Бизнеспроекты», на конкурсе “RUSSIAN OPEN EVEN EXPO 2013”2.
3. Получил звание «Событие года» в областном конкурсе «Талант
Гостеприимства 2013»3.
4. Три раза подряд с 2011 по 2013 годы становился одним из победителей
областного ежегодного конкурса „Поддержка мероприятий, имеющих
туристическую привлекательность (развитие событийного туризма)”4.
5. Завоевал Первое место в номинации «Лучший проект по популяризации
событийного туризма» в Северо-западном федеральном округе в
конкурсе «Национальной премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» 2014 года5.
Со следующего, 2019 года у себя в Янтарном мы разделим наш “Amberfest”
на две части и будем проводить два отельных мероприятия:
1. «Открытый Чемпионат России по ловле Янтаря», когда соревнуются
в начале лета индивидуальном зачёте, а потом наши победители еду
участвовать в Финале «ЧМпЛЯ» в Jantar;
2. «Чемпионат Мира по командной ловле Янтаря», это в конце лета
наша знаменитая янтарная эстафета. Куда в будущем мы намерены
принимать команды победителей отборочных туров для начала из всех
стран Балтики, а позже, чем чёрт не шутит, со всех стран где водится
янтарь и копалы, включая Аляску, Австралию и Латинскую Америку.
Кстати, такой отборочный тур мы уже с успехом провели один раз
в 2015 году в Латвии, когда команды «ловили янтарь» на пляже реки
Даугавы в центре Риги, во время музыкального Фестиваля «KUBANA»
2

www.tourism.gov39.ru/news [доступ 11.07.2018].

3

www.tourism.gov39.ru/news/?ELEMENT_ID=2402 [доступ 11.07.2018].

www.tourism.gov39.ru/activities/projects.php?SECTION_ID=85&ELEMENT_ID=1741 [доступ
11.07.2018].
4

www.rea-awards.ru/news/opredelen-spisok-finalistov-nacionalnojj-premii-russian-eventawards-2014-goda [доступ 11.07.2018].
5
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Фото 3. Янтарь объединяет!

Источник: www.amberfest.ru, 2018 [доступ 11.07.2018]
Фото 4. Pеклама „Amberfest” 2015

Источник: www.amberfest.ru, 2018 [доступ 11.07.2018]

Особо хочу отметить, что когда летом 2012 года на Международной
конференции в Вильнюсе «Кооперация на Великом Янтарном Пути»
были представлены более десятка разных проектов от разных европейских
государств, начиная от северной Швеции и заканчивая южными Италией
и Грецией, только одна единственная презентация, рассказывающая о
«Чемпионате Мира по ловле Янтаря», и об “Amberfest” была действительно
о международной кооперации, все остальные страны представили только
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проекты, о том как внутри этих государств продвигают Янтарный путь, что и
было отмечено в итоговом комментарии Главы Европейского Департамента
Всемирной Туристической Организации Изабеллой Гораной.
Фото 5. Участники научной конференции – Янтарный 2013

Источник: авторская фотография, 2018

Позже этим летом в августе во время “Amberfest 2012” мы провели Круглый
стол на такую же тему как в Вильнюсе. Участвовали в ней представители
польского, российского и литовского как туристического, так и янтарного
бизнеса и чиновники из этих стран курирующие эту тему.
Ещё один интересный и важный проект получил развитие на территории
Калининградской области после того, как в 2012 году на Финале «Чемпионата
Мира по ловле Янтаря» в m. Jantar встретились и познакомились Михал Касиор
директор офиса «Международное объединение Янтарщиков» Владлена
Анатольевна Крукле. После этой знаменательной по инициативе Владлены
российские школы и колледжи стали принимать участие в конкурсе «Школа
на Янтарном Пути». Целью конкурса является популяризация знаний о янтаре –
его красоте, значении для развития культуры, искусства, науки, его неразрывных
связях с природой и влиянии на историю городов, лежащих на Янтарном Пути.
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Уже к 2013 году в этом проекте приняли участие школьники и студенты
36 образовательных учреждений Калининграда и области, в том числе 8 –
учреждений профессионального образования, 20 – общеобразовательных
учреждений, 2 – дошкольных образовательных учреждения, 5 – учреждений
дополнительного образования и 1 – иностранное образовательное
учреждение из Вильнюса.
В 28-ми школах и колледжах преподавателями Калининградского
института экономики были проведены профориентационные уроки
"Янтарь – главное богатство Калининградской области", на которых
слушатели знакомились с тысячелетней историей янтаря, его научной,
промышленной и культурной ценностью, музейными коллекциями,
проблемами законной добычи и перспективами развития обрабатывающей
промышленности и туристического янтарного бренда.
На конкурс проекта поступило 433 работы на тему "Добычу янтаря – в
законное русло" – это исследования, рефераты, стихи, сочинения, рассказы,
рисунки, картины, панно, плакаты и т.д. Лучшие из конкурсных работ были
размещены в фойе Правительства Калининградской области, некоторые –
выставлялись в фойе Музея янтаря.
Фото 6. Представители города Янтарня на чемпионате Jantar – 2013

Источник: авторская фотография, 2018
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По изображению с плаката участницы проекта, учащейся Лицея № 49, был
изготовлен и вывешен на проспекте Мира в Калининграде уличный баннер
"Мы – за законную добычу янтаря".
По итогам проекта в 2013 году Калининградский институт экономики выпустил
книгу – Сборник сочинений, авторских рассказов и стихов, представленных на
I Международный конкурс знаний о янтаре (сост. Н.Н. Габовда).
В 2014 году Владленой Анатольевной Крукле, руководителем Калининградского
института экономики, к.э.н., проект был продолжен. И тогда Калининградский
институт экономики открыл "Янтарную академию" – цикл занятий о янтаре,
которые проводят сами участники проекта – школьники и студенты.
За 10 лет нашего сотрудничества сменилось 3 Вуйта Стегны, 3 Мэра Янтарного,
4 Генеральных директора КЯК, к сожалению, изменилась не в лучшую сторону
внешнеполитическая обстановка в Европе, отношения между политиками
наших государств нельзя в данный момент особо дружественными.
Но наша Янтарная дружба остаётся прежней и только крепнет с годами!
Поздравляю с XX-летним Юбилеем всех причастных к организации
«Чемпионата Мира по ловле Янтаря» и особенное бессменного и
бессмертного пана Ришарда Голишка!
Фото 7. Ryszard Goliszek

Источник: авторская фотография, 2018
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JAGODA KOMOROWSKA
krytyk mody

HISTORIA NASZYJNIKA ZDOBIONEGO
BURSZTYNEM… NARODZINY „AMBERIFU”
HISTORY OF AMBER NECKLACE… THE BIRTH OF THE “AMBERIF”
Streszczenie
Paryż, Londyn, Mediolan, Nowy York – miasta dyktujące niegdyś reszcie świata tzw. trendy, w XXI w. straciły swą moc… Moda stała się bardziej egalitarna
i ogłosiła wszechwładnie panującą wolność… Brak dyktatu, niejasność z czego
czerpać wzorce wywołały chaos, który sprawił, że wszyscy na własne potrzeby
staliśmy się kreatorami. Na szczęście, ponad ćwierć wieku temu, narodziły się
Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, które z roku
na rok odnoszą coraz większy sukces, stając się najważniejszą na świecie wystawą bursztynu i największą imprezą jubilerską w Europie Środkowo‑Wschodniej,
DYKTATOREM MODY BIŻUTERYJNEJ. Systematyzują i tworzą aktualne trendy biżuteryjne. Tu w modzie biżuteryjnej odbija się cały, otaczający nas świat.
Dawniej bursztyn łączono głównie ze srebrem, teraz istnieje dowolność, można
tworzyć kompozycje ze złotem, srebrem, platyną, skórą, plastykiem, sznurkiem
tkaniną, muszlami itp. Można też zestawiać różne kolory i tworzyć ciekawe kontrasty z dowolnie wybranymi kamieniami. Uczestnicząc w towarzyszących targom
konkursach, można zyskać nie tylko cenne kontakty handlowe, ale również sławę.
Amberif propagując bursztyn, ukazując nowe, wyrafinowane standardy biżuteryjne, zmienia oblicze europejskiej i światowej elegancji.
Celem artykułu jest przybliżenie informacji o powstaniu targów amberif
w Gdańsku oraz przedstawie historii tych niezwykłych i wyjątkowych bursztynowych targów i towarzyszących im wydarzeniom związanych z modą.

Summary
In the past, amber was mainly associated with silver, now there is freedom, you can
create compositions with gold, silver, platinum, leather, plastic, fabric string, shells,
etc. … You can also combine different colors and create interesting contrasts with
any selected stones. By participating in competitions accompanying the fair — you
can gain not only valuable business contacts but also fame. Amberif, promoting
amber, revealing new, refined jewelery standards, changes the face of European and
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world elegance. The aim of the article is to present information about the creation
of the amberif trade fair in Gdańsk, and present the history of these unusual and
unique amber fairs and the accompanying events related to fashion.
Słowa kluczowe: moda, Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, Międzynarodowe
Targi Bursztynu amberif
Key worlds: fashion, Gdańsk is the World Capital of Amber, International Fair
of Amber amberif

Wstęp

S

tolice Mody, zwłaszcza europejskie, znane mi są dobrze! Niemniej, od czasu
do czasu i mnie jakieś „oczywistości” zaskakują. Tak było przed laty, kiedy jadąc z paryskiego lotniska, oglądałam bilbordy z napisami: „Paryż Stolicą
Mody”. Do tej pory wydawało mi się to tak oczywiste, że nie łatwo mi było
zrozumieć sens ich prezentowania. Jak się potem okazało, napisy zakonotowane podświadomie, wędrowały mi jeszcze długo po głowie. Przypomniałam
sobie wówczas radę Pierre Cardina, którą zaczął przed laty konferencję prasową w Warszawie: „Ważne by umieć chwalić się samemu, bo gdy sami o to nie
zadbamy, nikt za nas tego nie zrobi”.
Jadąc przez Gdańsk, na targi amberif, rozglądałam się za bilbordami głoszącymi wielkość Gdańska jako Stolicy Mody Bursztynowej. Tym bardziej, że w tych
dniach, 20–24 marca, odbywały się jedyne w swoim rodzaju Międzynarodowe
Targi Bursztynu amberif, z którymi zawodowo i emocjonalnie związana jestem
ponad 25 lat…
Niestety, takich informacji nie dostrzegłam. Uważam, że warto by było, przy
każdej nadążającej się okazji, głosić chwałę Gdańska jako Światowej Stolicy
Bursztynu, tym bardziej, że znacząca część Polaków nie zdaje sobie sprawy, jak
wielką rolę w świecie odgrywa ta stolica.
Odwiedzałam tegoroczne Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii
i Kamieni Jubilerskich, AMBERIF 2018 ze szczególnym wzruszeniem. Wspólnie,
przez te ćwierć wieku przeżywaliśmy wiele wydarzeń, poczynając od przeprowadzki do nowoczesnego pawilonu, usytuowanego vis à vis atrakcyjnego architektonicznie stadionu Lechii, po ogromne zmiany w trendach biżuteryjnych.
Przed 25 laty, będąc naczelną „Mody Top”, uczuciowo i merytorycznie związałam się z Międzynarodowymi Targami w Gdańsku, pt. „Kreacje 95” i wówczas z inicjatorką tych targów Ewą Rachoń ogłosiłyśmy konkurs pt. „Uniform czy Kostium”…
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Pierwsze miejsce zdobył Tomek Ossoliński, 18-letni uczeń Katowickiej Szkoły
Odzieżowej, który dzisiaj jest znanym i docenianym twórcą, nie tylko w Polsce.
Drugie zajęła Mirka Gajda z Łodzi, za perfekcyjne i pomysłowe kostiumy dziewiarskie. Obecnie właścicielka firmy DVORUS.
Pod koniec lat 90. Gdańsk zrezygnował z konfekcji i postawił na targi Bursztynu
i Sztuki Jubilerskiej amberif. By uświadomić ten ogrom zmian, niestety muszę
posłużyć się konkretnymi danymi. Kiedy mówimy o pięknie, o sukcesach, nie
łatwo odsyłać do konkretnych liczb, jednak w tym przypadku małe odstępstwo
od teorii wydaje mi się niezbędne.
Na pierwszych targach zaprezentowało się około 48 wystawców. Mimo że od
początku bursztynowe precjoza sprzedawały się dobrze, to jednak wzornictwo
było bardzo ubogie. Mało tego, nie było łatwo o bursztyn, bo obowiązywał limit
przydziałowy. Ale już wówczas istotne dla propagowania mody i biżuterii stały
się imprezy towarzyszące, jak pokazy mody, wystawy fotograficzne czy spotkania dyskusyjne, które w dość szybkim tempie zaczęły pączkować i ewaluować…
Z czasem imprez i różnych wydarzeń narodziło się tak dużo, że nawet przy najlepszej kondycji nie jest łatwo być wszędzie, zdążyć nacieszyć się pięknem biżuterii,
bywać na Międzynarodowych Sympozjach, niezwykle ciekawych wernisażach,
pokazach mody… Dopiero po wyjeździe jest zwykle czas, by podumać nad naturą bursztynu, który przez tysiące lat dostarcza nam coraz to nowsze zagadki
do rozwiązania.

Konkursy i Nagrody
W 1997 r. targi odwiedziło już 250 wystawców, a amberif włączony został do programu obchodów tysiąclecia miasta Gdańska. W tym milenijnym roku wykluło
się też pierwsze na świecie Jajko Faberge, w którym oprócz złota i kamieni szlachetnych wykorzystano bursztyn. Wyodrębniona na antresoli w 1999 r. Galeria
Młodych Projektantów, wniosła autentycznie świeży powiew dizajnerski i do
chwili obecnej stała się miejscem zwiedzanym w pierwszej kolejności przez poszukiwaczy nowych biżuteryjnych trendów. Tu autorskie kolekcje prezentują młodzi-gniewni, którzy nie boją się eksperymentować, szokować materiałem, kolorem
i nowymi wizjami.
Bursztynowa Kula, wymyślona prawie 20 lat temu przez studentów łódzkiej
ASP, uznana za najciekawszy wzór wystawiany na targach, zaprojektowana przez
prof. Andrzeja Szadkowskiego, stanowi do dziś przedmiot marzeń wielu artystów.
AMBERIF 2018 zgromadził ponad 470 wystawców z 15 krajów. Swoje propozycje przedstawiły małe pracownie, jak i duże firmy jubilerskie: producenci złotej
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i srebrnej biżuterii z bursztynem oraz z kamieniami kolorowymi i diamentami,
importerzy zegarków, złotej i srebrnej biżuterii, producenci i importerzy maszyn,
narzędzi oraz technologii złotniczych.
Tradycyjnie swoją premierę podczas targów miał TREND BOOK 2018 autorstwa
prof. Sławomira Fijałkowskiego, systematyzujący aktualne trendy i motywy w biżuterii i wzornictwie. Dobrze by było, żeby te podstawowe trendy biżuteryjne,
w wielkim skrócie, oddzielnie drukować i dostarczać jako niezbędny materiał
dziennikarski do Centrum Prasowego.
Po raz 22. rozstrzygnięty został Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii
z Bursztynem amberif design award, a warto wiedzieć, że temat nie był łatwy,
bo kurator konkursu – Barbara Schmidt z Akademii Wzornictwa i Designu
w Monachium – zaproponowała motto Serendipity: „Uśmiech Losu, poddając
refleksji, na ile wzajemne zależności między naturą, techniką i intuicją mogą nas
ponieść poza granice rozumu a przypadkowe spostrzeżenie, może doprowadzić
do niezwykłych odkryć”. Spośród nadesłanych 127 prac z 20 krajów, nagrodę
amberif zdobyła Silvia Bella z Niemiec.
Nagrodę Bursztynową otrzymała Kairi Sirendi z Estonii. Nagrodę Srebrną –
Miron Kutarba z Polski.
Autorskie, rozpoznawalne dzieła niosą koloryt bursztynu w świat i utożsamiane są z Targami amberif. A tendencje, prezentowane przez laureatów konkursów,
promują wzory przez okrągły rok do następnych targów.
Srebrna Edycja Targów była szczególna i niezapomniana. A wiele osób zaangażowanych w promowanie Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu zostało
wyróżnionych Medalami Prezydenta Miasta Gdańska oraz bardzo nowoczesnymi
statuetkami wydrukowanymi techniką 3D o nazwie „Bursztynowych Dźwigów”.
Pośród nagrodzonych znalazł się m.in. „bursztynowy” zespół Międzynarodowych
Targów Gdańskich z dyrektor Ewą Rachoń na czele, która przez ćwierć wieku, jak
bursztyn, przyciąga swoją magnetyczną osobowością wielu nowych pasjonatów
tego bałtyckiego złota. W gronie odznaczonych miałam zaszczyt znaleźć się i ja.
Nie ukrywam, że jest mi miło, iż zostałam doceniona i znalazłam się wśród tak
znakomitego grona.

Muzea, Wystawy, Pokazy
Z porcją łez obejrzałam wystawę „Dwadzieścia Pięć lat Amberifu”, zorganizowaną w Muzeum Bursztynu, na której eksponowane są wszystkie niemal projekty
minionych lat, wyróżnione Nagrodę Bursztynową, z których znaczącą część pamiętam (wystawę czynną do 2 września warto umieścić w planach wakacyjnych).
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W Centrum św. Jana w Gdańsku odbyły się niezwykłe wydarzenia, których nie
da się zapomnieć. Do takich zaliczam otwarcie wystawy biżuterii: „Leonardo da
Vinci & Amber”, polskich i zagranicznych twórców zainspirowanych tym genialnym twórcą.
Ciekawy i stworzony specjalnie na niebanalne prezentowanie się w tych tajemniczych wnętrzach barokowego kościoła był pokaz mody Magdy Arłukiewicz
z biżuterią Aleksandra Gliwińskiego. Artystka, która sięga dość często po historyczne tematy, tym razem zainspirowała się renesansem. Ubiory fantazyjnie stylizowane, połączone z architektoniczną symetrią były ciekawe, dopełniły czaru
chwili, pozwoliły nie tylko na chwilę zadumy, ale także na przypomnienie, jak to
drzewiej bywało.
Jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem było nadanie naturalnej bryle bursztynu imienia „Leonardo z Gdańska”. Bursztyn ten zasłużył na to, bo, jak powiedział ojciec chrzestny „Leonardo”, ma boskie proporcje, w których stosunek wysokości do szerokości bryły odzwierciedla słynny „złoty podział”. Myślę, że choć
nie łatwo to zrozumieć, warto uwierzyć…
Swobodnie i z prawdziwym znawstwem w Centrum św. Jana prowadził spotkanie Wojciech Kalandyk – wspaniały artysta ciekawej biżuterii, m.in. z czarnego
bursztynu, odnalezionego na hałdach górniczych.
Żałuję, że nie udało mi się zobaczyć Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny
w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku, choć projekt nie jest jeszcze ukończony po
17 latach, twórcy ołtarza zaprojektowali go tak, żeby na każdym etapie sprawiał
wrażenie, że jest ukończony.
Bardzo miłe, podtrzymujące i rozwijające kontakty towarzyskie są zawsze
spotkania w niewielkiej, aczkolwiek niezwykle sympatycznej, Międzynarodowej
Galerii Bursztynników. Tu oglądając wystawę Bogdana Mirowskiego, poznałam
po raz pierwszy geniusz niezwykle utalentowanego, niestety nieżyjącego już
artysty, mistrza perfekcji, autora „Bursztynowego Słowika”, głównej nagrody
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Tu obok Galerii, gdy odbywają
się spotkania, nie łatwo jest przejechać samochodem, gdyż goście często stoją na
ulicy i niezależnie od pogody, nawet w deszczu, ożywczo dyskutują. Tu też widać,
że amberif łączy pokolenia. Wiele rodzin wychowuje już nie drugie a trzecie pokolenie, ucząc maluchy miłości do bursztynu. Stowarzyszenie od lat tworzy szkoły
na bursztynowym szlaku, w których dzieci w teorii i praktyce chłoną niezgłębione
tajniki tego cennego kamienia. Moda to przecież rzeczywistość związana ze zmianami w społeczeństwie, których jest ona dokładnym odzwierciedleniem. Dlatego
projektant musi umieć przewidywać przyszłość, mając jednocześnie świadomość
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przemysłowych i handlowych realiów. I tę mądrość najłatwiej jest wpajać młodym
ludziom od podstaw.

Kanony
Nowości, które pojawiły się w modzie końca ubiegłego stulecia i XXI w., są do
prawdy szokujące. Na ten szok zapracowało, uczciwie mówiąc, wiele pokoleń,
zmieniających rok po roku, dekadę po dekadzie spojrzenie na sztukę, na modę, na
jej sens… Nowe pokolenia ustalały kanony obowiązujące czasem bardzo krótko,
ale w konsekwencji doprowadziły do wielkiej wolności i demokracji w modzie,
jaką każdy może na swój sposób przekazać, dzięki własnemu wydaniu aranżacyjnemu. Ponieważ zwykle nie zastanawiamy się nad ogromem tego rodzaju zmian,
chciałabym przypomnieć najistotniejsze momenty, które wywarły niezaprzeczalny wpływ na szok modowy, na rozwój targów amberif, na ugruntowanie nowego
spojrzenia, na trendy biżuteryjne. Ile wymagało to zmian w mentalności ludzi,
zrywania z tradycją, przełamywania stereotypów to najlepiej uzmysłowią kanony
wręcz „nie do uwierzenia”. Obowiązywały one jeszcze na początku ubiegłego
stulecia i wywarły wpływ na to, co obecnie widzimy dookoła, co nas ubiera, zdobi
i dekoruje.
Jeszcze na początku minionego wieku epatowanie odkrytym ciałem było zabronione. Papież Pius X przeklął spódnico-spodnie w swojej bulli, a ubrane w nie
kobiety nazwał grzesznicami i nie zezwolił na dopuszczenie ich do konfesjonału.
Film, na którym były pokazane te obcisłe spódnico-spodnie został skonfiskowany
przez celników, bo stanowił „moralne zagrożenie dla chrześcijan”. Stan Illinois
swe oburzenie na spodnie wykazał poprzez ustawę zabraniającą kobietom noszenia spódnic i halek, których rąbek przekraczał piętnaście centymetrów nad ziemią.
Za noszenie zbyt krótkich rękawów i najmniejszych nawet dekoltów groziła kara
do 25 dolarów. Gdy Juliette Greco śpiewała w hotelu Waldorf Astoria w Nowym
Yorku ubrana w czarną kreację Schiaparelli, cenzura zabroniła jej dalszych występów, bo wyglądała zbyt seksownie i dekadencko.

Jak rodziło się NOWE
Znaczący wpływ na modę ubiegłego stulecia niewątpliwie wywierali geniusze
Yves Saint Laurent, Dior czy Ungaro, ale najważniejsi okazali się rewolucjoniści:
Coco Chanel i Paco Rabanne.
Paco, reprezentujący kompletnie inne spojrzenie na modę, czego dowodem są kolekcje plastikowo-metaliczne, jako architekt z wykształcenia wielbił zawiłe techniki
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konstrukcyjne. Jego rewolucyjna, kontrowersyjna, futurystyczna kolekcja, którą wykonał w latach 60., stanowi do dzisiaj przełom w modzie. Wprowadził bowiem plastik,
nowy szokujący rodzaj ubiorów, przypominający bardziej prototypy rodem z ery
kosmicznej niż elegancką garderobę. Uważał bowiem, że jedyne odkrycia, jakich można było jeszcze w modzie dokonać, polegały na wynajdowaniu i przystosowaniu
nowych tworzyw, a nie na poprawianiu jakości starych. Postanowił więc całkowicie
zerwać z tradycją i zaczął eksperymentować z plastikiem i aluminium. W efekcie te
ekscentryczne modele w latach 60. wywołały rewolucję i stały się wyznacznikiem
nowego trendu w modzie. W tym czasie pokazy mody odbywały się bez podkładu
muzycznego, modelki przechodziły z salonu do salonu, każda propozycja oznaczona była numerem, który zapowiadano, gdy pojawiła się na wybiegu. Nowatorska
kolekcja Paco miała tylko 12 sukienek, numerowanie ich nie miało zbyt wielkiego
sensu. Dlatego zdecydował się na muzykę, a czarnoskóre dziewczyny (co też stanowiło nowość) prezentowały modele, tańcząc… Dopiero w rok po tym wydarzeniu
Courreges zaprezentował swoją słynną kolekcję, która stała się wzorcem nowoczesności, bo przed 1964 r. wszyscy sławni projektanci proponowali ubiory dość nijakie.
W 1966 r. Rabanne zużywał miesięcznie około 30 tysięcy metrów plastyku, m.in.
proponując z tego surowca naszyjnik z fosforyzujących krążków, złączonych ze
sobą cienkim drutem i całe ubrania z tego tworzywa, sczepione metalowym łańcuchem. Rabanne twierdzi, że moda musi być w zgodzie ze swoją epoką, to znaczy z jej sztuką, rzeźbą, architekturą, malarstwem, muzyką. A na początku lat 60.
wszyscy artyści porzucili tradycyjne tworzywa. Nikt już nie malował na płótnie,
obrazy tworzono z kawałków metalu, drutu, neonów. Muzycy komponowali
utwory dodekafoniczne i do seriali. Świat się po prostu zmienił. A wraz z nim
zmieniała się moda.
Te zmiany, poszukiwania surowców, możliwości ich zestawiania, łączenia kolorów i wzorów, z roku na rok stawały się coraz bardziej czytelne na przełomie
wieku XX i XXI. W znaczącej mierze dzięki Targom amberif zaczęło się rodzić nowe,
często bulwersujące spojrzenie.
Ale, jak wiadomo, kreowanie mody to sprawa niełatwa, projektować może
każdy przeciętnie utalentowany człowiek. Natomiast by tworzyć, czyli kreować,
trzeba urodzić się geniuszem. To dzięki takim pasjonatom bursztynu i wybitnie
utalentowanym artystom jak: Danuta i Mariusz Gliwińscy, Giedymin Jabłoński,
Paulina Binek, Jola Słoma, Mirek Trymbulak, Joanna Weyna, Jolanta i Andrzej
Kupniewscy, Andrzej Szadkowski, Andrzej Boss, Wojciech Kalandyk, Beata
Jarmołowska, Danuta Kruczkowska‑Burczyk, Danka Czapnik, Marcin Tymiński
którzy od ponad 20 lat prezentują własny styl wynikający z kreatywnej zabawy
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z modą i potrafią stworzyć z wielu rozmaitych elementów spójną zabawną całość, zmienia się moda – zmienia się biżuteria. amberif wielu artystom, dzięki
swej wszechstronnej działalności, pomaga rozwijać się, osiągać sukcesy i sławę.
Nagrodzeni twórcy, choć i Ci, którzy tego po prostu chcą, mogą brać udział w Gali,
która odbywa się na zakończenie targów każdego roku.
Zdj. 1. Maciej Piłat Fashion, Ambermoda Mariusz Gliwiński – Gala AMBER LOOK Amberif 2017

Źródło: foto Łukasz Głowala, www.amberif.amberexpo.pl, 2018 {dostęp 11.07.2018]
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Gala Bursztynu i Mody
Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK 1 Trends & Styles pomaga, w dosłownym
tego znaczeniu, w rozsławieniu nazwiska, to przysłowiowa wisienka na torcie,
pozwalająca na cieszenie się pięknem, na swobodny oddech, po dobrze spełnionej
pracy. Tu najlepiej widać, że moda nie istnieje bez biżuterii, a biżuteria bez mody.
Jak co roku i w 2018 targom towarzyszyła Gala AMBER LOOK. Tegoroczną, ja
stała bywalczyni, uznałam za jedną z najsłabszych, najmniej widowiskowych, nieporywającą praktycznie niczym zaskakującym. A przecież materiałów, pomysłów
związanych z 25-leciem było nazbyt wiele. Brak mi było też merytorycznie mądrego komentarza konferansjerów, choć byli reprezentacyjni, to jednak zdecydowanie zbyt oszczędni w słowie.
A przecież warto było przypomnieć, że właśnie tu na targach rodzą się nowe
pomysły na biżuterię, na nowe trendy biżuteryjne, a oryginalne idee aranżacyjne
podchwytywanie są nie gdzie indziej, jak właśnie podczas Gali. Często pomysły
te dają początek międzynarodowym trendom.
Stało się nawet dobrze, że skrytykowałam co nieco jubileuszową Galę, bo jak
twierdzi Paco Rabanne, gdy wszyscy zachwycają się imprezą, tzn. że pieniądze
zostały wyrzucone…
Przez lata wiele zmieniających się pomysłów na bursztyn zapamiętałam.
Przypominam sobie prawie sprzed ćwierć wieku śliczną Paulinę Binek, która
prezentowała na skręconym, grubym, długim sznurze plaster bursztynu, pamiętam niezwykłych pasjonatów Jolę i Mirka Trymbulaków, którzy przez te minione
lata inspirowali nas, ukazując nowy świat mody – modnych ubiorów i dodatków
zdobionych bursztynem: butów, toreb, okularów czy kapeluszy. Pamiętam też
dystyngowane komplety, naszyjniki, bransolety i pierścionki z bursztynem w roli
głównej Danuty i Mariusza Gliwińskich, artystycznej pary znanej obecnie ze swojej twórczości niemal na całym świecie. Myślę, że takich pomysłów mogłabym
zapisać całe annały… Jeszcze przed rokiem, zachwycona ubiorami i biżuterią:
Michała Piłata, Mariusza Gliwińskiego, Joli Słomy i Mirka Trymbulaka, Beaty
Jarmołowskiej i Danuty Burczik Kruczkowskiej, Jolanty i Andrzeja Kupniewskich
czy Joanny Weyny, pisałam tak:
„Marzy mi się, by Gala AMBER LOOK Trends mogła być pokazana większej grupie osób w Polsce i w świecie. W czasach, gdy odradza się grunge, gdy luksus
zaczyna udawać biedę, gdy specjalnie brudzimy i rozdzieramy nowe tenisówki kupione za kilkaset dolarów, to znaczy, że pogubiliśmy się w wartościach.
1

www.amberif.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018].
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Niezwykłość otacza nas stale, ale my jej nie widzimy, bo zbyt rzadko o niej przypominamy. Dlatego show Amber Look, elegancki, piękny, z nieszablonowymi
kolekcjami i prowokującym jantarem, mógłby stać się rynkowym bestsellerem”2.
Zdj. 2. Jola Słoma i Mirek Trymbulak fashion, biżuteria Danka Czapnik – Gala AMBER LOOK
Amberif 2016

Źródło: foto Marcin Kruk, www.amberif.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018]

Dzięki Targom amberif pokonaliśmy wiele kanonów, stworzyliśmy mnóstwo
zestawień, kombinacji i nowych kompozycji. Przez te ćwierć wieku narodziło się
ich na targach setki, a nawet tysiące…
Dawniej bursztyn łączono głównie ze srebrem, teraz istnieje dowolność, można
tworzyć kompozycje ze złotem, srebrem, platyną, skórą, plastykiem, sznurkiem
tkaniną, muszlami czy drewnem. Można też zestawiać różne kolory i tworzyć ciekawe kontrasty z nieprzebraną ilością kamieni: z perłami, brylantami, diamentami,
szmaragdami, rubinami, malachitami, ametystami, agatami, koralami, kryształami, cyrkoniami czy górskimi lub polnymi kamieniami itp.
www.amberif.amberexpo.pl/title,Jagoda_Komorowska_o_Targach,pid,3407.html, 2018 [dostęp
11.07.2018].
2
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Można też, jak Marcin Tymiński, który zdobył w tegorocznym Konkursie
Mercurius Gedanensis im. Bogdana Mirowskiego 3 Grand Prix za naszyjnik z polimeru, surowca, który sam wymyślił i zestawił z bursztynem, udowodnić, że uroda
tego kamienia jest niepodważalna, nieprzemijająca, nie boi się nowych technologii
i zawsze lśni pełnym blaskiem.
Zdj. 3. GRAND PRIX Amberif 2018, kategoria „Wzornictwo” Marcin Tymiński, za naszyjnik SIMPLE
AMBER

Źródło: www.amberif.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018]

Dzięki temu właśnie targi amberif, propagując bursztyn, ukazując nowe, wyrafinowane standardy biżuteryjne, zmieniają oblicze europejskiej i światowej
elegancji.
3

www.ambermart.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018].

61

Jagoda Komorowska

Bibliografia
www.amberif.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018].
www.amberif.amberexpo.pl/title,Jagoda_Komorowska_o_Targach,pid,3407.html,
2018 [dostęp 11.07.2018].
www.ambermart.amberexpo.pl, 2018 [dostęp 11.07.2018].

CZĘŚĆ II
BURSZTYN –
PROMOCJA, MARKA, PRODUKT TURYSTYCZNY

TOMASZ STUDZIENIECKI
Akademia Morska w Gdyni

PROMOCJA DZIEDZICTWA BURSZTYNU W KRAJOWEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
THE AMBER HERITAGE PROMOTION IN DOMESTIC AND
INTERNATIONAL TERRITORIAL COOPERATION
Streszczenie
Dziedzictwo bursztynu, poprzez krajową i międzynarodową współpracę terytorialną wspiera rozwój regionalny, kreuje produkty markowe i generuje przewagę konkurencyjną. Istotą współpracy terytorialnej jest wykorzystanie kapitału społecznego i ekonomicznego interesariuszy subpańswowych powiązanych
wspólnotą interesów. W artykule dokonano analizy działań w zakresie rozwoju
i promocji dziedzictwa bursztynowego realizowanych przez fundację „Agencja
Rozwoju Regionalnego w Gdańsku” oraz stowarzyszenie „Academia Europa
Nostra” w latach 1996–2018.

Summary

The Amber Heritage supports regional development, creates branded products
and generates a competitive advantage through domestic and international territorial cooperation. The essence of territorial cooperation is the using of the social and
economic capital of subnational stakeholders linked by common interests. This
paper analyses activities concerning the development and promotion of amber
heritage which were conducted by the „Gdańsk Regional Development Agency”
foundation and the “Academia Europa Nostra” association between 1996 and 2018.
słowa kluczowe: terytorialna, współpraca, turystyka, bursztyn, dziedzictwo
key words: territorial, cooperation, tourism, amber, heritage

Wstęp

D

ziedzictwo bursztynu funkcjonuje w kulturze materialnej i niematerialnej społeczeństw nadbałtyckich od czasów najdawniejszych. Świadczą o tym liczne odkrycia archeologiczne. Z Regionem Morza Bałtyckiego
kojarzony jest bursztyn bałtycki, zwany sukcynitem. Jest to kopalna żywica
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drzew iglastych, sprzed co najmniej 40 mln lat o zawartości kwasu bursztynowego od 3 do 8%. To wyróżnia sukcynit spośród około stu innych zidentyfikowanych w przyrodzie żywic kopalnych, które nie zwierają wcale albo jedynie
poniżej 3% tego kwasu1. W bursztynie bałtyckim znajdują się niepowtarzalne
inkluzje, zawierające niewielkie fragmenty tkanek i organów roślinnych, które
pogrążyły się 45 mln lat temu w aromatycznej żywicy, obficie wydzielanej
przez drzewa bursztynodajne. Wykonane z bursztynu codzienne narzędzia
oraz ornamenty stały się eksponatami muzeów i obiektów wystawienniczych2.
Historyczne szlaki bursztynowe przekształciły się w linearne destynacje turystyczne. Tradycja i współczesność znalazły odzwierciedlenie w produktach
turystycznych, których rozwój zapewniła współpraca terytorialna.

Współpraca terytorialna w Regionie Morza Bałtyckiego
Współpraca jest terminem wieloznacznym, stosowanym w wielu dziedzinach
nauki, w tym w naukach społecznych. Paradygmat człowieka jako istoty społecznej3 zakłada, że centralnym elementem stosunków społecznych jest „interakcja”, która zachodzi pomiędzy zróżnicowanymi podmiotami (jednostką, grupą
i społecznością)4. Wchodzenie w interakcje wynika z konieczności aktywnego
przekształcania rzeczywistości w celu zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb człowieka5. Szczególnym przypadkiem współpracy jest współpraca terytorialna. Na użytek artykułu przyjmuje się, że współpraca terytorialna to
„współpraca jednostek subpańswowych”6, inaczej współpraca zdecentralizowana7.
Zakres przestrzenny tej współpracy wyznaczają zarówno granice regionów administracyjnych, jak i funkcjonalnych wyodrębnionych ze względu na określony
cel. W niniejszym artykule analiza współpracy koncentrować się będzie wokół
Pomorza – jednostki przestrzennej Regionu Morza Bałtyckiego.
1

E. Mierzwińska, M. Żak, Wielka Księga Bursztynu, Bydgoszcz 2001, s. 9.

T. Suchodolska, T. Studzieniecki, Promocja bursztynu jako symbolu Europy Bałtyckiej, [w:] Granica,
współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej, red. T. Studzieniecki, Gdynia 2009, s.143–156.
2

3

Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006, s. 27; E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2009, s. 5.

A. Łacina-Łanowski, Relacje interpersonalne w dobie ponowoczesności. Interakcje społeczne
(komunikacja społeczna) źródłem destabilizacji poczucia tożsamości podmiotu, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie“, 2016, t. 24, s.423–433.
4

B. Ciupińska, Doskonalenie relacji międzyludzkich wyzwaniem społeczeństwa XXI wieku,
"Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2005, nr 1, s. 153–157.
5

6

S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa 2010, s. 15.

J. Woźniak, Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach
2007–2013. Warszawa 2007, s. 27.
7
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Współpraca turystyczna stała się jednym z filarów współpracy terytorialnej
Polski i Regionu Morza Bałtyckiego8. Po rozpadzie ZSSR i po upadku muru berlińskiego skoncentrowała się na wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na rzecz rozwoju i promocji unikalnych produktów turystycznych9.
Została wsparta przez Unię Europejską w ramach programów przedakcesyjnych
następnie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej10.
Jednym z inicjatorów i koordynatorów współpracy terytorialnej był zlokalizowany w Gdańsku, w Zielonej Bramie, Sekretariat Programu „Wizje i Strategie Wokół
Bałtyku 2010” (ang. VASAB 2010). Sekretariat ten, we współpracy z organami administracji rządowej państw RMB, wskazał potencjalne obszary współpracy transgranicznej, nazwane później euroregionami. Jednym z tych regionów transgranicznych
był euroregion Jantar (zdj. 1), nazwany tak ze względu na bursztyn zlokalizowany
na tym obszarze11. Ponieważ propozycja nazwy nie zyskała aprobaty wszystkich
założycieli, euroregion rozpoczął działalność w 1998 r. pod nazwą „Bałtyk”.
W 2010 r. pojawiła się kolejna propozycja instytucjonalizacji współpracy transgranicznej z wykorzystaniem dziedzictwa bursztynu. Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji opracowały wspólny projekt „Amber Heritage
Network – system wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa bursztynowego w regionie południowo-wschodniego Bałtyku”.
Projekt ukierunkowany został na transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk
z zakresu zachowania oraz wykorzystania dziedzictwa bursztynowego do tworzenia konkurencyjnej oferty turystycznej12.
T. Studzieniecki, BTC – Bałtycka Współpraca Turystyczna, „Czas Morza“, 1995, nr 2, s. 6;
M. Wanagos, Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 2009, nr 41, s. 587–596; J. Olszewski
‑Strzyżowski, B. Walas, Konsorcja produktowe jako przykład działań integracyjnych w turystyce,
„Turystyka i Rekreacja“, 2014, nr 2, s.35–44; M. Wanagos, A. Smalec, K. Małachowski, Local government
activities relating to local entrepreneurship by tourism entities in the Pomeranian Voivodeship, Conference
Proceeding of The 20th International Colloquium on Regional Sciences, 2017, s. 700–707.
8

T. Studzieniecki, Sports tourism model – a compromise between social needs and marketing demands,
[w:] Sport and Tourism, red. P Keller, T. Bieger, St. Gallen 2003, s. 247–262.
9

T. Studzieniecki, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej: ujęcie podmiotowe, przedmiotowe
i przestrzenne, Lubieszynek: Academia Europa Nostra 2015, s. 56.
10

T. Studzieniecki, K. Hartenberger-Pater, Amber – transgraniczny szlak bursztynowy, [w:] Kultura
i turystyka wspólna droga, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna w Łodzi 2011, s.187–205.
11

12
T. Studzieniecki, T. Mazurek, A. Wołoszyk, Rola i znaczenie Amber Baltic Region w Europie
Bałtyckiej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, red. M. Boruszczak, Gdańsk: WSTiH
w Gdańsku 2011, s.201–223.
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Zdj. 1. Projekt euroregionu Jantar

Źródło: archiwum Academia Europa Nostra, 2018

Jednym z efektów projektu był program rozwoju obszaru transgranicznego
„Baltic Amber Region”, w którym główny nacisk położony został na wykreowania
różnorodnych, bursztynowych produktów turystycznych, budujących wizerunek
i rozpoznawalną markę destynacji (zdj. 2). Pomimo że euroregion nie powstał, nastąpiła intensyfikacja transgranicznej współpracy pogranicza polsko-rosyjskiego.

Promocja dziedzictwa bursztynu w działaniach
fundacji „Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR)”
Początkiem zinstytucjonalizowanej współpracy międzynarodowej związanej
z promocją dziedzictwa bursztynu był projekt Amber Road realizowany w latach
1996–1997 przez partnerów ze Szwecji, Grecji, Łotwy i Polski, dofinansowany
z funduszu PHARE. Obserwatorem w tym projekcie był partner rosyjski – administracja miasta Kaliningradu. W ramach projektu podjęto pierwszą próbę koordynacji współpracy terytorialnej. W tamtym czasie udział partnera greckiego w projekcie powodował pewien konflikt interesów. Stronie polskiej bardziej zależało na
tym, żeby promować rzymski szlak bursztynowy. Sugerowano, by w projekcie
tym wziął udział partner z Włoch. Jednak nie było takiej możliwości. W związku z tym zaistniała konieczność nawiązania do historii i wypracowania takiej
koncepcji, by powiązać Polskę z Grecją. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu
historii helleńskich szlaków bursztynowych. I tak narodziła się mapa prezentująca
rozwidlające się nad Bałtykiem szlaki bursztynowe, z których część docierała do
Polski (zdj. 3).
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Zdj. 2. Region Transgraniczny – Baltic Amber Region

Źródło: archiwum Academia Europa Nostra, 2018

Projekt koordynowany był przez partnera szwedzkiego, który występował
w podwójnej roli. Z jednej strony reprezentował region szwedzki, z drugiej strony
bardzo prężną w owym czasie organizację turystyczną Bałtycką Komisję Turystyki
(ang. BTC). Udział Bałtyckiej Komisji Turystyki umożliwił generację efektów synergicznych. Bowiem Bałtycka Komisja Turystyki co roku organizowała konferencję
„Baltic Tourism Conference”. Konferencji tej towarzyszyły targi Baltic Travel Mart.
Z inicjatywy partnera polskiego (Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku)
zaproponowano, by konferencja BTC w 1997 r. zorganizowana została w Gdańsku,
gdzie obchodzono uroczystości millenijne. Pozwoliło to na włączenie uroczystego
otwarcia szlaku bursztynowego do obchodów millenium miasta Gdańska.
Odbył się inauguracyjny wyjazd studyjny na trasie Gdańsk – Malbork –
Kaliningrad – Kłajpeda – Liepaja-Ryga. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Telewizja Polska, Dziennik „Rzeczpospolita” oraz branżowe czasopismo TTG.
Agencja Rozwoju Regionalnego postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję
do stworzenia dodatkowych produktów związanych ze szlakiem bursztynowym.
Powstał przede wszystkim słynny suwenir, który stał się symbolem dziedzictwa bursztynu a po kilkunastu latach symbolem szlaku bursztynowego (zdj. 4).
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Zdj. 3. Szlaki bursztynowe w ramach projektu Amber Road

Źródło: archiwum Academia Europa Nostra, 2018

Suwenir wykonano ze sterlingowskiego srebra oraz bałtyckiego bursztynu.
Do suweniru dołączony był certyfikat autentyczności bursztynu.
Zdj. 4. Bursztynowy suwenir, logotyp dziedzictwa bursztynu oraz szlaku bursztynowego
Źródło: archiwum Academia Europa Nostra, 2018

Promocja szlaku bursztynowego zgromadziła liczne grono interesariuszy.
W tym czasie z inicjatywy miasta Gdyni zaczęto realizować prace na rzecz rozwoju drogi bursztynowej Amber Road. Założycielami Stowarzyszenia były miasta: Częstochowa, Gdynia, Gliwice, Katowice, Łódź i Toruń. Nazwa „Autostrada
Bursztynowa“ promowała dziedzictwo kulturowe rzymskiego szlaku bursztynowego. Autostrada Bursztynowa (A1) stała się osią „VI Korytarza transportowego
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północ–południe" łączącego Bałkany, Europę Środkową i Skandynawię. Prace
zainicjowane w 1996 r. spowodowały, że symbolika bursztynowa została wykorzystana do marketingu autostrady, nazwanej później przez operatora drogi
Amber One (zdj. 5).
Zdj. 5. Amber Road i Autostrada Amber One

Źródło: archiwum Academia Europa Nostra, 2018

Poparcie dla nazwy Autostrada Bursztynowa w odniesieniu do całego odcinka
A1 wyraziły władze wszystkich województw, przez które docelowo przebiegać
miała trasa. Inicjatywę poparła Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, a także wielu polityków, posłów i senatorów. Dodatkowo
samorządy wojewódzkie i regionalne organizacje turystyczne wyraziły wolę spójnego oznakowania trasy Bursztynowej pylonami promocyjno-informacyjnymi,
czego wyraz dały w pismach wysłanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Ważną rolę w inicjowaniu i koordynowaniu inicjatyw związanych z dziedzictwem bursztynu odegrało przedstawicielstwo Bałtyckiej Komisji Turystyki – „Biuro
BTC Polska”, funkcjonujące w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego. Wykaz
najważniejszych realizowanych przez Biuro BTC i fundację ARR prezentuje tab. 1.
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Tab. 1. Wykaz ważniejszych działań promujących dziedzictwo bursztynu realizowanych
w Fundacji „Agencja Rozwoju Regionalnego”
Lp.
1.
2.

Działanie
Opracowanie koncepcji i zorganizowanie zespołu ds. realizacji projektu
Amber Road
Odtworzenie trasy bursztynowej
z Grecji (z Alexandroupolis do
Gdańska i Rygi)
Wydanie opracowania wraz z płytą
CD „Amber a mystical experience”
Opracowanie i druk plakatu drogi
bursztynowej z Grecji do Gdańska
i Rygi
Inauguracja trasy turystycznej
„Amber Road” z Gdańska do Rygi
(study tour) wraz z nagraniem filmu
Opracowanie i wykonanie w srebrze
i bursztynie logotypu szlaku bursztynowego wraz z certyfikatem
Organizacja konferencji w ramach
obchodów 1000-lecia Gdańska pt.
„Heritage Tourism Conference”
Objęcie patronatem projektu
„Amber Road” przez Europejski
Instytut ds. Dróg Kulturowych
w imieniu Rady Europy

Realizatorzy

Czas
realizacji

Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1996

Partnerzy projektu „Amber Road” 1996–1998
Partnerzy projektu „Amber Road”

1997

Partnerzy projektu „Amber Road”

1997

Partnerzy projektu „Amber Road”

1997

Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1997

Baltic Sea Tourism Commission,
Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1997

Baltic Sea Tourism Commission,
Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1997

Baltic Sea Tourism Commission,
Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1997

Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku

1998

11.

Publikacja opracowania „Gdańsk
Światową Stolicą Bursztynu”

Tomasz Studzieniecki, Michał
Górski (Fundacja – Agencja
Rozwoju Regionalnego
w Gdańsku)

1998

12.

Wydanie newslettera „Amber”

(Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku)

1997–1998

13.

Koordynacja projektu dziedzictwa
bursztynu w Europie Północnej:
Amber Road, Via Hansa, Internet
Tourist Information Center

Tomasz Studzieniecki,
(Fundacja – Agencja Rozwoju
Regionalnego w Gdańsku)

1999

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Opracowanie i publikacja bałtyckiej
mapy z zaznaczoną drogą bursztynową wraz logotypem (dwójnóg z
łezką)
Zorganizowanie Europejskiej
Konferencji Dziedzictwa
Bursztynowego pt. „Gdańsk
Światową Stolicą Bursztynu” wraz z
rezolucją końcową
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Lp.
14.

15.

16.
17.

Działanie

Realizatorzy

Czas
realizacji

Wydanie plakatu „Gdańsk Światową
Fundacja – Rozwoju Regionalnego
Stolica Bursztynu – Symbol dzie1999
w Gdańsku
dzictwa bursztynu”
Przygotowanie i prowadzenie
konferencji naukowej „Promocja
Fundacja – Agencja Rozwoju
2000
Województwa Pomorskiego w oparRegionalnego w Gdańsku
ciu o bursztyn”
Współorganizacja Mistrzostw Świata
w Poławianiu Bursztynu w Jantarze,
Gmina Stegna – Jantar
Od 1998
gmina Stegna
Utworzenie i prowadzenie stroFundacja – Agencja Rozwoju
ny internetowej (Polski Portal
1998–2001
Regionalnego w Gdańsku
Bursztynowy) www.amber.net.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.amberinfo.pl [dostęp: 10.01.2002]

Dzięki współpracy interesariuszy dziedzictwa bursztynu z Bałtycką Komisją
Turystyki powstały liczne produkty turystyczne związane z bursztynem. Pod koniec
XX w. popularnymi produktami związanymi z bursztynem były wycieczki autokarowe. Organizowane były przez touroperatorów Europy Wschodniej, m.in. przez
biuro podróży „Orbis” z Polski. Promocją szlaku bursztynowego zainteresowały się
inne organizacje bałtyckie. Wśród nich wymienić należy Związek Miast Bałtyckich
i Radę Państw Basenu Morza Bałtyckiego. Bałtycka Komisja Turystyki w swoich materiałach od początku realizacji tego projektu umieszczała wiele artykułów na temat
bursztynu i dziedzictwa bursztynowego. Agencja Rozwoju Regionalnego nawiązała
współpracę z menagerami produktów markowych turystyki polskiej. Współpraca
ta spowodowała, że rozpoczęto przygotowania do ogólnopolskiej promocji szlaku
bursztynowego, jako produktu markowego. Z chwilą rozwiązania wspomnianej
grupy menagerów pod koniec lat 90. kontynuatorem prac związanych z promocją
szlaku bursztynowego w regionie stał się Samorząd Województwa Pomorskiego.
Podkreślić należy, iż produkty związane z bursztynem znalazły się w „Programie
rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008–2013”13.
Istotne znaczenie miał fakt, że Biuro BTC Polska dysponowało możliwością promowania szlaku bursztynowego i dziedzictwa bursztynowego przy okazji promocji
innych ważnych produktów turystyki kulturowej, mianowicie dziedzictwa wikingów i dziedzictwa hanzeatyckiego. W 1997 r. przedstawiciele Bałtyckiej Komisji
Turystyki złożyli wizytę w biurze Rady Europy i uzyskali dokument stanowiący,
13
Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008–2013, Gdańsk: Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego 2008.
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że Gdańsk jest Światową Stolicą Bursztynu. Agencja Rozwoju Regionalnego została rozwiązana w 2003 r. Jednak z chwilą powołania Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej wiele prac związanych z bursztynem było inicjowanych
i koordynowanych przez tę instytucję.

Promocja dziedzictwa bursztynu w działaniach
stowarzyszenia „Academia Europa Nostra”
Promocja dziedzictwa bursztynowego odgrywała istotną rolę od początku działalności organizacji14. Academia Europa Nostra (AEN) jest międzynarodową organizacją pozarządową. Została zarejestrowana w Polsce jako stowarzyszenie przez
Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 21 sierpnia 2007 r. Posiada osobowość prawną.
Jest członkiem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Academia Europa Nostra jest organizacją apolityczną. Działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
a także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Działalność
stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Jednym z celów stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego i regionalnego
oraz inspirowanie, wspomaganie współpracy transgranicznej samorządów i społeczności lokalnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, m.in. poprzez prowadzanie działalności badawczo-rozwojowej, wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,
organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń w kraju i zagranicy15.
Jednostką organizacyjną stowarzyszenia jest Wydawnictwo Academia Europa
Nostra. Nakładem wydawnictwa ukazało się siedem monografii, w których znalazła się problematyka dziedzictwa bursztynowego. Cykliczną imprezą organizowaną przez stowarzyszenie jest międzynarodowa konferencja naukowa Forum
Europa Nostra. Konferencja, w kontekście imprez towarzyszących, jest jednocześnie wydarzeniem integrującym społeczność lokalną. Wygłoszone referaty
ukazują się w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych. Tematyka bursztynowa wielokrotnie pojawiała się w wystąpieniach i publikacjach. Forum Europa
Nostra, zorganizowane w 2014 r. poświęcone było wyłącznie dziedzictwu bursztynu. Uczestnicy konferencji zwiedzali Muzeum Bursztynowe w Gdańsku, wzięli
udział w wizycie studyjnej w miejscowości Jantar (gmina Stegna) oraz zwiedzali
Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy – Faktoria w Pruszczu Gdańskim.
Najważniejsze działania zrealizowane przez stowarzyszenie prezentuje tab. 2.
T. Studzieniecki, T. Suchodolska, Dziedzictwo bursztynu a rozwój turystyki, [w:] Dziedzictwo
i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur, red. T. Studzieniecki, GdyniaLubieszynek: Academia Europa Nostra 2009, s. 147.
14

15

www.academiaeuropanostra.eu [dostęp 26.07.2018].
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Tab. 2. Działania podjęte na rzecz promocji bursztynu przez Academia Europa Nostra
Lp.

Działanie

Data

1.

Publikacja artykułu „Złoto Północy” w magazynie „Pomorskie. Magazyn styczeń–luty
Samorządu Województwa Pomorskiego“ (nr 1, styczeń–luty 2008).
2008 r.

2.

Podpisanie listu przez Prezesa Academia Europa Nostra, jednego z
sygnatariuszy listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań na
rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak
Bursztynowy”.

3.

Organizacja I Forum Europa Nostra w Bytowie, prezentacja i publikacja artykułu naukowego „Dziedzictwo bursztynu a rozwój turystyki”. Artykuł 25–27 kwietukazał się w monografii „Dziedzictwo i turystyka w Europie XX wieku
nia 2008 r.
– dystanse i przenikanie kultur”.

5.

Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej autorstwa wiceprezes Zarządu –
Teresy Suchodolskiej pt. „Bursztyn inspiracją produktu turystycznego w 29 września
regionie pomorskim”. Praca otrzymała nagrodę Rektora Wyższej Szkoły
2008 r.
Turystyki i Hotelarstwa.

6.

Spotkanie Prezesa Zarządu z władzami Kombinatu Bursztynowego
Jantarnyj. Wytyczenie kierunków współpracy w zakresie promocji dzie- 7 maja 2009 r.
dzictwa bursztynu.

7.

Organizacja II Forum Europa Nostra w gminie Stegna, wyeksponowanie XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. Prezentacja referatu
„Promocja bursztynu jako symbolu Europy Bałtyckiej”. Artykuł ukazał się
w monografii „Granice, współpraca i turystyka w Europie Bałtyckiej”.

29–30 maja
2009 r.

8.

Udział w międzynarodowej konferencji pt. „Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej“ zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku. W dyskusji zaprezentowano koncepcję koordynacji
współpracy dziedzictwa bursztynu. Artykuł opublikowano w materiałach
konferencyjnych.

17 czerwca
2009 r.

9.

Publikacja artykułu pt. „Forum Europa Nostra for The Baltic Sea Region”
22 czerwca
(„Forum Europa Nostra dla Regionu Morza Bałtyckiego”) w magazynie
2009 r.
Parlamentu Europesjkiego „Regional Reviev”.

10.

Aktywny udział przedstawicieli zarządu w XI Mistrzostwach Świata w
Poławianiu Bursztynu w Jantarze. Promocja imprezy w środkach masowego przekazu.

11 lipca
2009 r.

11.

Udział Zarządu stowarzyszenia w uroczystości wkopania „Kamienia
Milowego“ Polskiego Szlaku Bursztynowego w miejscowości Jantar –
ufundowanego przez Stowarzyszenie „Polski Szlak Bursztynowy“, które
reprezentował Wiceprezes Janusz Antczak.

12 lipca
2009 r.

12.

1–3
Udział Prezesa w Forum Regionów w Kaliningradzie oraz prezentacja
października
promująca transnarodowe dziedzictwo bursztynu jako produkt markowy.
2009 r.
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Lp.

Działanie

13.

Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Szlaki kulturowe w Europie – organizacja, promocja, zarządzanie”. Prezentacja artykułu naukowego „Potencjał i produkty szlaku bursztynowego”. Artykuł
ukazał się w materiałach konferencyjnych

14.

Organizacja VII Forum Europa Nostra „Bursztyn złoto Bałtyku – kultura –
turystyka – edukacja”. Konferencja odbyła się podczas Międzynarodowych
Targów Bursztynu AMBERIF.

Data

22 marca
2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.academiaeuropanostra.eu [dostęp: 25.07.2018]

Realizacja działań w zakresie promocji bursztynu zawsze opierała się na współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi, z jednostkami samorządu
terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, organami administracji rządowej oraz przedstawicielstwami korpusu konsularnego. Za swoją
działalność prezes Zarządu otrzymał w 2008 r. dyplom honorowego Ambasadora
Kongresów Polskich, a także nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Jana
Kozłowskiego „Za działania na rzecz wykreowania bursztynu jako produktu
markowego".

Wnioski
Bursztyn jest bardzo wdzięcznym motywem krajowej oraz międzynarodowej
współpracy terytorialnej. Integruje społeczeństwa i narody, inspiruje ich do
twórczych działań. Unia Europejska, poprzez programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zachęca potencjalnych beneficjentów do aplikowania
o fundusze zewnętrzne, a tym samym mobilizuje ich do poszukiwania parterów współpracy. Instytucje zajmujące się inicjowaniem i koordynowaniem
współpracy pojawiają się i znikają, lecz efekty ich pracy pozostają. Kolejni interesariusze, niczym w sztafecie przekazują sobie pałeczkę lidera. Jeśli pojawia
się konkurencja, to jest ona twórcza i dobrze służy współpracy. Ważną rolę w
promocji dziedzictwa bursztynu odgrywają organizacje pozarządowe, w tym
stowarzyszenie Academia Europa Nostra. Działania na rzecz promocji dziedzictwa bursztynu zainicjowane pod koniec XX w. przez Bałtycką Komisję Turystyki przyniosły efekty w postaci wykreowania produktów turystycznych,
z których niektóre, takie jak Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu stały
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się produktem markowym. Symbol „Amber Heritage” znalazł zastosowanie
w krajowej i międzynarodowej promocji turystycznej, a hasło „Gdańsk światową
stolicą bursztynu” z powodzeniem wykorzystywane jest przez władze miasta,
regionu i państwa.

Tomasz Studzieniecki
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DZIEDZICTWO BURSZTYNOWE REGIONU JAKO ELEMENT
DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
POMORSKĄ REGIONALNĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ
THE AMBER HERITAGE OF THE REGION AS AN ELEMENT OF THE
PROMOTIONAL ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE POMORSKIE
TOURIST BOARD
Streszczenie
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest odpowiedzialna za promocję
turystyczną regionu w kraju i zagranicą. Wśród produktów turystycznych, które
tworzą ofertę dla potencjalnych odbiorców, dziedzictwo bursztynowe i to, co do
niego nawiązuje, stanowi ważny element działań komunikacyjnych organizacji.
Celem artykułu jest wskazanie podejmowanych przez PROT działań w zakresie
wykorzystania potencjału bursztynowego województwa pomorskiego oraz promocji produktów turystycznych z tym związanych na rynek krajowy, jak i na
rynki zewnętrzne.

Summary
The Pomorskie Tourist Board is responsible for the tourist promotion of the region
in Poland and abroad. Among the tourist products that create an offer for potential
recipients, the amber heritage and everything that is related to it, is an important
element of the organization’s communication activities. The aim of the article is to
indicate the activities undertaken by PROT in the use of the amber potential of the
Pomeranian Voivodeship and the promotion of tourism products on the domestic
market as well as on foreign markets.
słowa kluczowe: dziedzictwo bursztynowe, produkt turystyczny, marketing,
PROT
key words: amber heritage, tourist product, marketing, Pomorskie Tourist Board
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Wstęp

T

urystyka jest obecnie trzecią co do wielkości gałęzią przemysłu
eksportowego na świecie. Tylko w ubiegłym roku (2017) 1,322 mlrd turystów na świecie skorzystało z minimum 1 noclegu, a na przestrzeni ostatnich
ośmiu lat liczba ta rosła średnio o 4% na rok1. Dynamika wzrostu obejmuje
również Polskę, do której w 2016 r. przyjechało ponad 17 mln turystów2. Obecnie turystyka generuje już 6% PKB, a wydatki w tej dziedzinie gospodarczej
sięgają blisko 25 mld Euro. Znaczący udział w tych statystykach ma region
pomorski, dla którego wskaźniki przyjazdów kształtują się na poziomie 9 mln
rocznie, w tym około 2 mln turystów zagranicznych. Ostatnie lata to zdecydowanie tendencje wzrostowe w zasadzie we wszystkich obszarach turystyki,
z rosnącym wskaźnikiem wzrostu dla sezonu niskiego.
Na tendencję zwyżkową składa się wiele czynników. Gospodarka turystyczna regionu jest obecnie w bardzo dobrej kondycji. Od kilku lat notowany jest stały wzrost
udziału ruchu przyjazdowego zarówno z kraju, jak i zagranicy, a region pomorski
znajduje się w czołówce najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Dogodne połączenia komunikacyjne, wysoka jakość usług, ale przy tym wciąż duża konkurencyjność cenowa, a także zintegrowane działania promocyjne to elementy bezpośrednio
wpływające na dynamikę wzrostu gospodarki turystycznej regionu pomorskiego.
Za ten ostatni czynniki już od 15 lat odpowiada Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna (PROT), która odważnie i ambitnie realizuje politykę
promocyjną regionu, umacniając tym samy pozycję województwa jako jednego
z najatrakcyjniejszych w Polsce. Silna pozycja regionu w kraju pozwala na szerszą
ekspansję zagraniczną, jak również realizację szeregu projektów komercjalizujących ofertę przyjazdową. Konsekwentnie wdrażana strategia działania pozwala
budować autentyczną i wiarygodną markę Pomorskie na arenie krajowej i zagranicznej, a także realnie przyczyniać się do zwiększania udziału turystyki przyjazdowej. Działania realizowane pod szyldem PROT pozwalają sukcesywnie osiągać
wyznaczone cele, ale i integrują całe środowisko.
W działaniach promocyjnych realizowanych na rynku krajowym, jak i wybranych rynkach zagranicznych PROT skupia się na ukazywaniu konkretnych
atrakcji i produktów turystycznych skierowanych do wybranych grup odbiorców.
Wśród kilku najważniejszych form turystyki prezentujących potencjał regionu

UNWTO, Annual Report 2017, www.unwto.org/search/node/annuall/20report, 2018 [dostęp
16.06.2018].
1

2
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Turystyka w Polsce w 2017, www.msit.gov.pl/pl/turystyka/
badania-rynku-turystycz, 2018 [dostęp 16.06.2018].
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pomorskiego znajduje się turystyka kulturowa, a jednym z jej ważniejszych elementów jest dziedzictwo bursztynowe.

Działania Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej
Od 15 lat funkcjonowania w krajowym systemie promocji turystycznej w Polsce,
PROT pełni rolę instytucji odpowiedzialnej za prezentowanie potencjału województwa pomorskiego zarówno w kraju, jak i zagranicą. W swoich działaniach organizacja stara się działać dwutorowo. Z jednej strony niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście rynków międzynarodowych, są inicjatywy wizerunkowe, które
mają przyczynić się do większej rozpoznawalności regionu pomorskiego wśród
turystów zagranicznych. Służą temu wszelkie realizacje związane z popularyzacją
Polski i Pomorza jako atrakcyjnej destynacji turystycznej.
Strategia komunikacji dedykowana jest zawsze konkretnym rynkom i odbiorcom, a wybór dominujących tematów następuje w oparciu o preferencje konsumentów i wskazania partnerów rynkowych, jak również potencjał produktowy
regionu. Selektywny dobór narzędzi pozwala z kolei zapewnić stałą obecność na
rynku i bieżącą komunikację z odbiorcą, a w zależności od rynku i jego specyfiki
prowadzone są zarówno działania o charakterze B2B Bussines to Bussines, jak i B2C
Bussines to Client.
Jednym z najważniejszych elementów działań wizerunkowych podejmowanych przez PROT jest organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i liderów
opinii. Jest to wciąż jedno z najefektywniejszych narzędzi promocyjnych, generujące publicity o wartości kilku milionów złotych oraz duże zasięgi informacyjne, ale przekaz medialny to przede wszystkim nieoceniona siła rekomendacji
i uwiarygodnienie destynacji w oczach odbiorców. W samym tylko 2017 r. PROT
zrealizowała 61 różnych programów dla 89 dziennikarzy, 3 ekip telewizyjnych,
24 blogerów3. Każda z wizyt miała indywidualnie stworzony program, odpowiadający preferencjom uczestników. Najchętniej wybieranym tematem przewodnim
wizyt była oferta tzw. city break, ale niesłabnącą popularnością także cieszyły się
oferty kulturowe oraz premium, takie jak golf i kulinaria oraz wellness & spa. Coraz
większe zainteresowanie budzi również oferta lifestyle oraz slow life. Największe
efekty medialne spodziewane są ze Szwecji, Norwegii, Danii, Włoch, Niemiec
oraz Polski, a sam ekwiwalent z tytuły publikacji szacuje się na około 5 000 000 zł.
3
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Raport Roczny 2017, www.prot.gda.pl, 2018.
[dostęp 16.07.2018].
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Zdj. 1 Artykuł w niemieckim dzienniku "Sudwest Presse", 29 sierpnia 2017 r.

Źródło: materiały promocyjne PROT, 2018

Obszar aktywności marketingowej obejmuje przede wszystkim rynki, z którymi województwo pomorskie posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne,
ale nie bez znaczenia pozostają rynki zamorskie lub optymalnie skomunikowane
siecią połączeń drogowych. Identyfikowane są także nowe destynacje rokujące
efektywną sprzedaż pomorskiej oferty turystycznej. Niejednokrotnie działania
promocyjne realizowane są przy współpracy z partnerami biznesowymi zapewniającymi komunikację z regionem, np. portami i liniami lotniczymi (ważne działania w kontekście wysokiej pozycji lotniska Gdańska w obsłudzie ruchu przyjazdowego do województwa – dynamiczny przyrost pasażerów – zwłaszcza na
tle pozostałych portów lotniczych w Polsce4), przewoźnikami promowymi czy
operatorami danej trasy, np. autostrady A1. Współpraca z takimi podmiotami pozwala zwiększać nakłady finansowe poprzez angażowanie funduszy partnerów,
co przekłada się na większą skalę działań i lepsze zasięgi dotarcia z danym komunikatem. Taka współpraca daje również możliwość dotarcia do wielomilionowej
4
Podobną konkluzję wysnuli: T. Wiskulski, J. A. Wendt, Porty lotnicze w obsłudze ruchu
turystycznego w Europie, „Problemy Transportu i Logistyki“, 2016, 4(36), s. 132.
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grupy odbiorców skupionej wokół danego partnera, np. pasażerowie linii Stena
Line na trasie Karlskrona – Gdynia mieli dostęp do materiałów informacyjnych
dystrybuowanych na pokładzie promów, przygotowanych przez PROT wspólnie
z przewoźnikiem.
Kolejną formą dotarcia zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i firm zajmujących się organizacją wyjazdów, są wydarzenia promocyjne, targi turystyczne, prezentacje. Tego typu imprezy zwykle wykorzystywane są przez PROT do
dodatkowych działań wykraczających poza standardowy udział, np. na krajowym czy regionalnym stoisku promocyjnym. Przykładem mogą być targi turystyczne Holiday World w Pradze, podczas których w 2017 r., oprócz prezentacji
na narodowym stoisku promocyjnym, PROT wraz z partnerami zorganizowała
konferencję prasową, w której udział wzięła Ewa Farna – wokalistka doskonale
rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale i Czechach (zob. zdj. 2). Podczas spotkania
z licznie zgromadzoną publicznością piosenkarka opowiadała o swoich osobistych wrażeniach z regionu pomorskiego, zapraszała do spędzenia wakacji nad
Bałtykiem i wielokrotnie podkreślała, jak duży i nie odkryty przez Czechów potencjał turystyczny ma Polska. Prezentacja wzbogacona została pokazem specjalnie wyprodukowanych na tę okoliczność klipów w języku czeskim, co spotkało
się z bardzo dobrym przyjęciem i pozytywnymi opiniami względem otwartości
i przygotowania regionu na turystów z Czech. W 2017 r. PROT wzięła udział w podobnych wydarzeniach promocyjnych na rynku norweskim, fińskim, izraelskim,
Zdj. 2. Konferencja z udziałem Ewy Farny, Praga 2017

Źródło: materiały promocyjne PROT, 2018
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brytyjskim, niemieckim i japońskim, a w kraju prezentowała ofertę m.in. podczas
targów turystycznych w Łodzi i Warszawie.
Ważnym aspektem działań promocyjnych organizacji pozostają publikacje
w formie przewodników, broszur i artykułów prasowych. Wśród turystów, szukających informacji o danej ofercie turystycznej wciąż liczną grupę stanowią osoby,
które wiedzę czerpią z wszelkiego rodzaju materiałów drukowanych. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom PROT w swoich rocznych planach uwzględnia również przygotowanie publikacji tematycznych. Są wśród nich m.in. przewodniki
i broszury tematyczne wydawane przez organizację, jak również formy prasowe,
np. „+48 Magazine“ skierowany do odbiorców zagranicznych. Publikacje dystrybuowane są podczas spotkań branżowych, wydarzeń promocyjno-wystawienniczych, jak również poprzez partnerów. PROT korzysta również z komercyjnych
tytułów pism branżowych dostępnych na rynku. Przykładem może być współpraca z lotniskową platformą informacyjną anhywhere.pl5, gdzie w ramach czterech
tytułów drukowanych: „Live & Travel“, „Air Go!“, „ŁÓDŹ’U’FLY“ – i „Hello
Modlin“, jak również internetowych wersji portalu, każdego miesiąca publikuje
artykuły przedstawiające potencjał turystyczny województwa pomorskiego, skupiając się na wybranych elementach oferty turystycznej lub obszarze, którego opis
jest prezentowany.
Wydawany co pół roku „+48 Magazine“6 jest materiałem skierowanym do odbiorców zagranicznych głównie ze Skandynawii, a prezentowane w nim treści
mają zachęcić czytelnika do wyboru Trójmiasta i regionu pomorskiego jako miejsca kolejnych podróży. Przyjęta przez wydawcę lekka forma magazynu przeplata
artykuły dziennikarskie ofertami wybranych partnerów, m.in. centrów handlowych, hoteli czy restauracji. Dzięki dobrze rozbudowanej siatce dystrybucji magazyny trafiają do sprecyzowanych grup odbiorców na wybranym obszarze, np.
kobiet objętych prenumeratą wybranej prasy lifestylowej z okręgu Sztokholmu lub
gości wybranej sieci kawiarni w Geteborgu.
Podążając za światowymi trendami w marketingu i promocji, w ostatnich latach PROT znaczną część swojej aktywności przenosi również do świata internetu.
Potencjalni odbiorcy komunikatów, szczególnie Ci poniżej 50 roku życia właśnie
tam poszukują bieżących informacji, inspiracji i rekomendacji dla swoich konsumenckich wyborów. Mając na uwadze to zjawisko, stowarzyszenie realizuje
szereg aktywności poprzez dedykowane strony internetowe, profile w mediach
społecznościowych oraz współpracę z szeroko pojętą blogosferą i liderami opinii.
5

www.anhywhere.pl, [dostęp 16.06.2018].

6

www.48magazine.com, [dostęp 16.06.2018].
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PROT administruje obecnie stronę internetową organizacji www.prot.gda.pl, która
ma charakter informacyjny dla członków i partnerów stowarzyszenia. Do celów
promocyjnych otworzona została strona www.pomorskie-prestige.eu [zob. zdj. 3].
Prowadzona w językach polskim i angielskim strona ma charakter bloga, na którym pojawiają się artykuły skierowane do odbiorców krajowych i zagranicznych.
Początkiem serwisu był wątek kulinarny. Bazując na wybranej grupie restauratorów i producentów żywności, zaprezentowano w ten sposób miejsca i ludzi zaangażowanych w promocję pomorskiego dziedzictwa kulinarnego. Na przestrzeni
kilku lat wątki oferty premium, dostępnej na terenie województwa pomorskiego,
zostały rozszerzone o kolejne elementy, takie jak: bursztyn i wzornictwo, golf
i jachting, turystykę zakupową, medyczną oraz szeroko pojęty slow life. Integralna
częścią serwisu jest profil pomorskie-prestige w mediach społecznościowych:
Facebook i Instagram. PROT współtworzy również treść największego serwisu
turystycznego województwa pomorskiego: www.pomorskie.travel. Strona prowadzona przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego jest zasilana przez regionalną organizację w treści dotyczące imprez
i wydarzeń turystycznych oraz sekcję informacyjną. Wybrane treści generowane
przez stowarzyszenie w ramach swojej działalności służą również do wypełniania
innych sekcji tego serwisu, który, tłumaczony na pięć języków obcych, pozwala dotrzeć z informacją do tysięcy odbiorców na całym świecie. Integracja pomorskie.travel
z siecią 245 infomatów rozmieszczonych w najpopularniejszych częściach naszego
województwa sprawia, że również mieszkańcy, jak i turyści już przebywający w regionie mogą w łatwy sposób dotrzeć do bieżących informacji. Na wysoką rozpoznawalność w sieci strony pomorskie.travel pracuje również profil na facebook.com,
który jest administrowany przez PROT.
Na przestrzeni lat PROT tworzyła liczne serwisy tematyczne dotyczące wybranego wątku, np. wypoczynku nad Bałtykiem: czasnabaltyk.eu czy konkretnej grupy odbiorców, np. na rynku niemieckim funkcjonowała strona aufnachnordpolen.de. Po utworzeniu w 2012 r. regionalnego serwisu pomorskie.
travel podjęto decyzję o integracji wszystkich stron w jedną, ujednolicając w ten
sposób przekaz oraz uzyskując szerszy zasięg dotarcia. Obecnie jedynie kilka
serwisów, w których funkcjonowanie bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana jest PROT, działa indywidualnie. Są to w główniej mierze strony tworzone
w ramach dedykowanych projektów, finansowanych ze środków zewnętrznych lub
takie, które są efektem współpracy ponadregionalnej. Przykładem może być strona
polandforgolfers.co.uk, która jest efektem współpracy z Warmińsko-Mazurską
Regionalną Organizacją Turystyczna i polami golfowymi z obu województw
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Zdj. 3. Wygląd strony internetowej „Pomorskie Prestige” promującej bursztyn

Źródło: www.pomorskie-prestige.eu/amber-desgin/bursztyn-w-pomorskim, [dostęp 16.06.2018]

w zakresie promocji turystyki golfowej. Efektem współpracy przy projekcie finansowanym ze środków europejskich jest strona balticsea.travel, która m.in. pozycjonuje oferty unikatowe dla państw basenu Morza Bałtyckiego, np. bazujących na
dziedzictwie bursztynowym.
Aktywność w internecie to również wszelkiego rodzaju współpraca, np. z przewoźnikami lotniczymi czy promowymi, kooperacja z Zagranicznymi Ośrodkami
Polskiej Organizacji Turystycznej, dedykowane konkursy i kampanie reklamowe.
Poprzez takie działania i szerokie partnerstwo w łatwy sposób i z niewielkim
nakładem finansowym możliwe jest dotarcie do konkretnej grupy klientów, np.
aktywnych młodych osób z dużych miast na terenie Niemiec. Obecne narzędzia
online dają duże możliwości względem precyzyjnego wyboru odbiorców komunikatu, co pozwala rozsądnie inwestować środki finansowe przeznaczone na działania promocyjne.
Równocześnie PROT wdraża szereg działań przy współpracy z branżą turystyczną zarówno lokalną, będącą operatorem produktu, jak i zagraniczną zajmującą się organizowaniem przyjazdów turystów z całego świata. Intencją stowarzyszenia jest właściwa komercjalizacja produktu. PROT nie świadczy usług
turystycznych w myśl ustawy, a podejmując odpowiednie działania, stwarza
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warunki dla środowisk biznesowych, które korzystają na aktywności Organizacji
w tym zakresie. Flagowym przykładem takiej współpracy jest workshop turystyki
przyjazdowej Incoming Poland Gdańsk & Pomorskie Region7 organizowany przez
PROT każdego roku w październiku (zob. zdj. 4). Podczas trzydniowej imprezy
średnio około 40 zagranicznych touroperatorów, specjalizujących się w turystyce
przyjazdowej, poznaje ofertę regionu poprzez bezpośrednie rozmowy z lokalnymi
operatorami produktu, hotelarzami, przewoźnikami. Krótkie rozmowy stolikowe
mają służyć pierwszym kontaktom biznesowym, które są następnie kontynuowane m.in. podczas wspólnej kolacji i wizyt studyjnych. Właśnie podczas tematycznych podróży po regionie goście mogą osobiście poznać omawiane wcześniej
obiekty, atrakcje i produkty turystyczne, co jest niezwykle istotne w kontekście
polecania tych miejsc swoim klientom w przyszłości.
PROT podobne spotkania z zagraniczną branżą organizuje również przy innych okazjach, np. w czasie targów turystycznych, prezentacji w ambasadach
czy misjach gospodarczych. Jeśli istnieje taka możliwość, zwykle bierze w nich
udział reprezentacja kilku firm, będąca wizytówka całego regionu pomorskiego.
Nawiązywanie relacji biznesowych zwłaszcza na nowych rynkach, np. azjatyckich,
wymaga długotrwałych i konsekwentnych działań, które w perspektywie kilku
lat mogą przynieść efekt w postaci wzrostu przyjazdów turystów z danego kraju.
7

www.prot.gda.pl/incoming-poland-gdansk-pomorskie-region-2017, [dostęp 16.06.2018].

Zdj. 4. Incoming Poland Gdańsk & Pomorskie Region 2017

Źródło: materiały promocyjne PROT, 2018
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Od 2012 r. PROT wspólnie z Gdańską Organizacją Turystyczną koordynuje
pracę Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej (PCIT), zlokalizowanego w
historycznym budynku Bramy Wyżynnej. Miejsce to każdego roku odwiedza
przeszło 50 000 turystów i mieszkańców. Główną misją PCIT jest inspirowanie
odwiedzających do ciekawego spędzania wolnego czasu w całym województwie pomorskim. Bieżące udzielanie informacji uzupełniane jest o dedykowane
wydarzenia promocyjne, podczas których prezentowane są wybrane subregiony
województwa pomorskiego oraz tematyczne atrakcje, które niejednokrotnie są
nowością nawet dla mieszkańców tego terenu. Pracownicy PCIT pracują każdego
dnia tygodnia, a w okresie wysokiego sezonu w przedłużonych godzinach pracy.
Obsługa odbywa się w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim i hiszpańskim, centrum posiada najwyższą 4-gwiazdkową ocenę w systemie certyfikacji
Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dziedzictwo bursztynowe jako ważny element
bieżącej działalności promocyjnej Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
W swojej bieżącej działalności PROT każdorazowo stara się skutecznie dobierać
zarówno narzędzia komunikacji, jak i tworzyć dedykowany przekaz w zależności od kraju pochodzenia i profil odbiorcy. Do skutecznego działania w tym
zakresie niezbędny jest też zasób produktów tematycznych, atrakcji i wątków,
na których oprzeć można cały przekaz. Potencjał turystyczny województwa pomorskiego sprawia, że lista wyróżników jest szeroka, jednak cześć z nich pozostaje unikatowa nie tylko w skali Polski, ale również Europy czy świata. Jednym
z takich elementów od wielu lat pozostaje dziedzictwo bursztynowe Gdańska
i regionu pomorskiego. Mnogość atrakcji, liczne ekspozycje muzealne, warsztaty
edukacyjne, pokazy obróbki i szlifowania, pokazy mody, imprezy targowe czy
też masowe wydarzenia plenerowe, a także konkretne pakiety pobytowe z bursztynem w roli głównej sprawiają, że na terenie całego województwa PROT wraz
partnerami stworzyła turystyczny szlak bursztynowy. Nie tworzy on zwartej linii,
jednak oznakowanie w regionie najbardziej interesujących obiektów przyczyniło
się do powstania produktu turystycznego, kierowanego do różnych grup odbiorców z kraju i ze świata.
Realizacja działań promocji turystycznej opartej na potencjale bursztynu
jest prowadzona przy współpracy z podmiotami związanymi z tą tematyką.
Członkami PROT od wielu lat pozostają Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu
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Zdj. 5. Logo – Pomorski Szlak Bursztynowy

Źródło: materiały promocyjne PROT, 2018

oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników. Stowarzyszenie tworzą
również m.in. Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy – Faktoria, Miasto
Gdańsk, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Muzeum Zamkowe w Malborku czy
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wszystkie te instytucje są mocno zaangażowane w ukazanie szerszej grupie odbiorców dziedzictwa bursztynowego,
zarówno poprzez ekspozycje muzealne, organizację targów branżowych, jak
również współpracę ze środowiskiem artystów, tworzących prawdziwe dzieła
sztuki z bursztynu.
Jednym z głównych założeń PROT przy podejmowaniu wątków dziedzictwa
bursztynowego jest odczarowanie jego wizerunku wśród turystów, jako prostej
pamiątki z wakacji w postaci kilku bryłek zawieszonych na rzemieniu, a jednocześnie wskazaniu, że bursztyn niezwykle silnie przenika w inne sfery życia codziennego i kreuje wiele produktów turystycznych, które bazują na jego historii,
unikatowości i wyjątkowości. Dużym wyzwaniem jest również przekonanie do
bursztynu młodszych grup odbiorców, dla których, jak pokazują opracowania8,
kojarzy się on wyłącznie z seniorami, a nie z ich grupą wiekową. Mając na uwadze
te uwarunkowania PROT w swoich działaniach komunikacyjnych skupia się na
wyborze takich narzędzi, które pozwalają dotrzeć do wybranych grup odbiorców, a jednocześnie pozwolą zaprezentować szerokie spektrum atrakcji, miejsc
CityBell, Strategia Komunikacji Pomorskie2014+ Diagnoza Sytuacji, 2014, www.rpo.pomorskie.
eu/documents/strategia_komunikacji_rpo_2014_2020.pdf, [dostęp 16.06.2018].
8
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związanych z tym produktem (np. według wskazań dokumentów strategicznych
województwa pomorskiego9, Polskiej Organizacji Turystycznej10).
W ciągu ostatnich 15 lat działalności tematyka bursztynu z różną intensywnością przewija się w realizowanych przez PROT projektach. Wątek ten jest stałym
elementem wielu wizyt studyjnych, jak również opracowań i artykułów ukazujących potencjał turystyczny województwa pomorskiego. Przykładem jednej z największych kampanii informacyjno-wizerunkowej, skierowanej na krajowy rynek,
był realizowany w 2014 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
województwa pomorskiego projekt pt. „Pomorski Szlak Bursztynowy – kampania
promocyjna dziedzictwa bursztynowego jako wielopłaszczyznowej oferty turystycznej”11. Wówczas za kwotę przeszło 700 000 zł zrealizowano szereg działań
marketingowych ukierunkowanych na wyeksponowanie turystycznego potencjału bursztynu. Dzięki wykorzystaniu popularnych narzędzi i kanałów komunikacji
możliwe było pokazanie nowoczesnego wizerunku bursztynu w jubilerstwie czy
formach użytkowych oraz dotarcie z ofertą m.in. do osób młodych.
Zasadniczymi elementami przeprowadzonych w projekcie prac były:
• inwentaryzacja atrakcji, ofert i produktów turystycznych bazujących na
dziedzictwie bursztynowym;
• kontynuacja oznakowania autostrady A1 pięcioma bursztynowymi pylonami. Pierwszą część oznakowania w 2009 r. przeprowadził UMWP. Pylony
z imitacją bryłki bursztynu witają i żegnają użytkowników drogi. Łącznie
jest ich obecnie 10, po dwa na każdym z węzłów autostrady na terenie województwa pomorskiego;
• produkcja i emisja bursztynowego spotu promocyjnego;
• działania promocyjne w mediach;
• druk folderu „Bursztynowe Inspiracje“.
Dzięki kontynuacji oznakowania na pięciu węzłach pomorskiego odcinka autostrady A1 pylonami wizerunkowymi z komunikatem o historycznym przebiegu szlaku bursztynowego na Pomorzu, dociera on rocznie do blisko 20 000 000
użytkowników płatnego odcinka autostrady A112. Sama autostrada, m.in. dzięki

9

www.strategia2020.pomorskie.eu, 2018 [dostęp 16.06.2018].

Polska Organizacja Turystyczna, Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata
2012–2020, www.pot.gov.pl, Warszawa 2008 [dostęp 16.06.2018].
10

www.rpo.pomorskie.eu/projekty-w-ramach-dzialania-8-4-wsparcie-atrakcyjnosci-walorowdziedzictwa-przyrodniczego-rpo-wp-2014-2020, [dostęp 16.06.2018].
11

12

www.a1.com.pl, [dostęp 16.06.2018].
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działaniom PROT, uzyskała ze strony Ministerstwa Infrastruktury zgodę na używanie zwyczajowej nazwy „Autostrada Bursztynowa”.
Przygotowany w dwóch wersjach czasowych (33 s i 99 s) spot promocyjny ukazuje wybrane produkty i oferty turystyczne regionu bazujące na dziedzictwie
bursztynowym. Dzięki 3-miesięcznej emisji na ekranach kolejki SKM na trasie
Słupsk–Tczew blisko 1,5 mln pasażerów miało kontakt z materiałem, który był
również wykorzystywany w promocji online oraz podczas targów turystycznych
na terenie całego kraju.
W ramach działań o charakterze publicity w mediach tradycyjnych i online zrealizowano cykl spotkań z przedstawicielami mediów, środowisk opiniotwórczych,
podczas których prezentowano ofertę związaną z dziedzictwem bursztynowym
na okres jesień/zima. Do blisko 100 dziennikarzy trafił cykl informacji prasowych poświęconych ofercie województwa pomorskiego. Przygotowano serię
Zdj. 6. Wizyta studyjna blogerów na Zamku w Malborku

Źródło: materiały promocyjne PROT, 2018
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konkursów na blogach, w których zaktywizowano ich czytelników do kreowania
swoich własnych pomysłów na odkrywanie Pomorskiego Szlaku Bursztynowego.
PROT zorganizowała również dwie wizyty studyjne dla łącznej grupy 20 dziennikarzy i blogerów. Wizyty były okazją do prezentacji oferty obiektów muzealnych, spotkań z ludźmi – ambasadorami bursztynu na Pomorzu, warsztatów,
przedstawienia oferty kulinarnej, kulturalnej oraz z zakresu spa & wellness.
Efektem wizyt były relacje ukazujące się na bieżąco w mediach tradycyjnych
i online, co potwierdzają następujące dane:
• ekwiwalent reklamowy z opublikowanych artykułów, relacji szacuje się
na 632 000 zł;
• 484 000 unikalnych użytkowników śledziło relację na blogach;
• 12 000 „polubień” w mediach społecznościowych w ramach relacji
prezentowanych podczas wizyt studyjnych;
• zasięg, liczba odsłon we wszystkich mediach elektronicznych szacowana
jest na przeszło 5 000 00013.
Ostatnim elementem był druk 15 000 egzemplarzy wydawnictwa „Pomorskie
Bursztynowe Inspiracje”14. W przygotowanym w trzech wersjach językowych
(polskiej, angielskiej i niemieckiej ) folderze znalazły się m.in. dedykowane opisy
turystycznych ofert i atrakcji bazujących na dziedzictwie bursztynowych. Materiał
ten był dystrybuowany podczas imprez promocyjno-wystawienniczych, a także
w punktach informacji turystycznej na terenie całego województwa pomorskiego.
Tak intensywne działania rozłożone na przestrzeni kilku miesięcy pozwoliły
w znaczący sposób zaistnieć w przestrzeni publicznej, a dzięki różnorodnym narzędziom udało się dotrzeć do wytypowanej grupy odbiorców. W kolejnych latach, mimo że z mniejszymi nakładami finansowymi, PROT realizowała działania
wspierające ten produkt. Powstawały dedykowane programy telewizyjne emitowane w kraju i zagranicą, w wydawnictwach i materiałach online publikowane były
informacje o galeriach rzemieślników, wystawach muzealnych i wydarzeniach
związanych z tematyka bursztynu. Przy współpracy z Muzeum Bursztynu w ramach Europejskiej Nocy Muzeów na odwiedzających czekały konkursy i prezentacje, m.in. pokaz obróbki dawnej czy ekspozycja biżuterii z bursztynem autorstwa
pomorskich projektantów. Znaczna część wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów w swoich programach posiadała elementy nawiązujące do tematyki
bursztynu, w ramach jesiennej imprezy Incoming Poland Gdańsk & Pomorskie Region
13

Dane według badań własnych PROT, 2018.

14

www.prot.gda.pl/projekty-zrealizowane, [dostęp 16.06.2018].
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2016 uczestnicy odbyli dedykowaną podróż pod hasłem Amber Heritage, podczas
której, oprócz wizyt w kluczowych obiektach, jak np. Muzeum Bursztynu, Faktorii
w Pruszczu Gdańskim czy Muzeum Zamkowym w Malborku, próbowali dań restauracyjnych z menu bursztynowego czy korzystali z zabiegów amber spa w jednym z trójmiejskich hoteli. PROT współpracuje z operatorem pomorskiego odcinka A1, firmą Gdańsk Transport Company nad rozpowszechnianiem zwyczajowej
nazwy „autostrada bursztynowa”, logo szlaku umieszczone jest m.in. na biletach
pobieranych przez kierowców przy wjeździe na tą trasę.

Wnioski
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w aktywny i skuteczny sposób
od 15 lat działa na rzecz promocji turystycznej województwa pomorskiego zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wśród wielu tematów wykorzystywanych do
działań komunikacyjnych jednym z najistotniejszych jest ten dotyczący dziedzictwa bursztynowego i oferty turystycznej budowanej na tym wątku, najczęściej
w postaci produktów turystycznych. Realizacja przytoczonych zadań zgodna jest
m.in. z następującymi dokumentami oraz założeniami i długofalowymi planami strategicznymi PROT: „Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2012“,
„Strategią Komunikacji Pomorskie2014+ Diagnoza Sytuacji“, a także wskazaniami Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie rozwoju krajowych produktów
turystycznych.
Ze względu na unikatowość tego produktu oferty bazujące na bursztynie są
niezwykle interesujące dla różnych grup odbiorców, tych krajowych, jak również
zagranicznych, a ilość usług turystycznych nawiązujących do tego dziedzictwa
pozwala stworzyć PROT ciekawe propozycje na jedno- lub kilkudniowe pobyty
w województwie pomorskim, przyczyniające się zwłaszcza do zwiększonego
ruchu przyjazdowego. W przekazie kreowanym przez Pomorską Organizację
Turystyczną podkreśla się różnorodność usług i atrakcji, które nawiązują do
różnorodnej tematyki związanej z bursztynem i dziedzictwem bursztynowym
Pomorza, a dzięki rozbudowanej sieci partnerstwa możliwe jest praktyczne ukazywanie tego potencjału szerokim rzeszom turystów.

Łukasz Magrian
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Biuro Prezydenta Gdańska Ds. Komunikacji i Marki Miasta

ROLA GDAŃSKA W BADANIACH I PROMOCJI
BURSZTYNU BAŁTYCKIEGO
GDAŃSK’S ROLE IN BALTIC AMBER
RESEARCH AND PROMOTION

Streszczenie
Bursztyn od zawsze związany był z Gdańskiem. Bursztyn bałtycki i szlak bursztynowy to nie tylko dla tego miasta szlachetne dziedzictwo odległych wieków,
ale teraźniejszość i przyszłość. Dziś bursztyn to nie tylko skarb Gdańska, ale
i całej Polski. W artykule przedstawiono działania Miasta Gdańska w zakresie różnorodnych form promocji m.in.: realizacja projektu „Gdańsk Światową
Stolicą Bursztynu”, działalność Światowej Rady Bursztynu, działalność Muzeum
Bursztynu w Gdańsku, współpraca z bursztynowymi targami „Amberif“
i „Ambermart“, wystawy bursztynu w kraju i zagranicą itp. Celem artykułu
jest pokazanie wybranych działań promocyjnych wykorzystujących potencjał
bursztynowy Gdańska, a realizowanych przez Biuro Prezydenta Gdańska Ds.
Komunikacji i Marki Miasta w latach 2004–2018.

Summary
Amber has always been associated with Gdansk. Baltic amber and the Amber
Route are not only the noble heritage of distant ages, but the present and future.
Today, amber is not only the treasure of Gdańsk, but also the whole of Poland.
The article presents the activities of the City of Gdańsk in the field of promotion,
including the implementation of the Gdańsk World Capital of Amber project, the
activities of the World Amber Council, the operation of the Amber Museum in
Gdańsk, fair “Amberif” and “Ambermart”, amber exhibitions in Poland abroad,
etc. The aim of the article is to show selected activities promoting the amber potential of Gdańsk, and implemented by the Office of the President of Communications
and City Brands, in 2004–2018.
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Wstęp

W

dniu 28 czerwca 2006 r. w Gdańsku powołano Światową Radę
Bursztynu i uroczyście otworzono Muzeum Bursztynu w unikatowym w skali Europy, gotycko-renesansowym Zespole Przedbramia ulicy
Długiej, uruchamiając tym samym projekt miejski „Gdańsk Światową Stolicą
Bursztynu”. W ciągu minionej dekady udowodniliśmy, że bursztyn bałtycki
i szlak bursztynowy to nie tylko dla naszego miasta szlachetne dziedzictwo
odległych wieków, ale teraźniejszość i przyszłość, z którymi związany jest dobrobyt tysięcy naszych mieszkańców, wytwarzających biżuterię i przedmioty
dekoracyjne z bursztynem. Dziś bursztyn bałtycki to nie tylko skarb Gdańska, ale i całej Polski. Nie było to takie oczywiste, kiedy 10 lat temu władze
miasta wspólnie ze środowiskiem rozpoczynały projekt. Zanim to wszystko
wydarzyło się, musieliśmy przygotować się merytorycznie. W grudniu 2004 r.
z inicjatywy grupy G-5 dr Maciej Rydel i dr Sławomir Safarzyński opracowali
„Założenia programowe, organizacyjne i marketingowe mające na celu utworzenie w Gdańsku Światowego Centrum Bursztynu”1. Na podstawie tego
raportu w przyjętej 22 grudnia 2005 r. przez Radę Miasta „Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015“ jako jeden z celów postawiono wzmacnianie roli
Gdańska jako światowej stolicy bursztynu2.

Serce światowej stolicy bursztynu
Od tego czasu projekt miejski „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” był realizowany wielopłaszczyznowo. Sercem światowej stolicy jest Muzeum Bursztynu,
które stało się jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska. Zespół
pod kierownictwem Joanny Grążawskiej stale pracuje nad rozwojem tej placówki
i budowaniem kolekcji muzealnej. Niebagatelną rolę odgrywają także prywatni
darczyńcy oraz sponsorzy. Dość przywołać tylko liczby, w 2006 r. w ewidencji muzeum było 1178 obiektów, tymczasem 2013 r. zamknięto już liczbą 2463 muzealiów

1

www.gedanopedia.pl/GDANSK/SWIATOWA_STOLICA_BURSZTYNU [dostęp 15.06.2018].

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015, Urząd Miasta Gdańska, 2004, s.18 www.gdansk.pl/
download/2013-04/45537.pdf, [dostęp 16.06.2018].
2
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zapisanych w księgach inwentarzowych i rejestrze, w tym aż prawie 600 stanowią
„gedanika”3.

Największe na świecie targi bursztynu
Nie byłoby światowej stolicy bursztynu bez największych na świecie targów
„Amberif“ i „Ambermart“, na które co roku przyjeżdża 7 tysięcy kupców z 56 krajów. Targi rozwijają się znakomicie, a w ostatnich latach zyskały możliwość ekspozycji oferty swoich wystawców w nowoczesnym centrum wystawienniczo-kongresowym Amber Expo. Ogromne znaczenie dla promocji Gdańska ma także
odbywająca się przy okazji „Amberifu“ Gala Mody i Bursztynu Amber Look, na
której prezentowane są najnowsze kolekcje biżuterii i ubrań4.

Światowa Rada Bursztynu
Merytorycznie nad rozwojem światowej stolicy bursztynu czuwają członkowie
powołanej w Gdańsku Światowej Rady Bursztynu, w której pracach uczestniczy kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. Rada pod przewodnictwem prof. Ryszarda
Szadziewskiego spotyka się raz w roku. Posiedzenia mają charakter konferencji,
podczas której poruszane są aktualne problemy branży bursztynowej. Od 2009 r.
posiedzeniom Rady towarzyszą otwarte seminarium oraz publikacja książkowa.
Powołałem także koordynatora ds. bursztynu, który odpowiada za kreowanie
i realizację polityki promocyjnej miasta związanej z projektem5.

Multimedialna wystawa
Dbamy także o promocję światowej stolicy bursztynu. W 2009 r., wspólnie ze
Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Muzeum Bursztynu w Gdańsku, przy
wsparciu firmy Saur Neptun z Gdańska, władze miasta zrealizowały multimedialną, przenośną wystawę „Gdańsk – światową stolicą bursztynu”, prezentującą zbiory Muzeum Bursztynu, biżuterię i naturalne okazy z kolekcji gdańskich
bursztynników oraz multimedialne stacje edukacyjne. Do tej pory wystawę obejrzało kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Bremy, Hamburga, Lyonu, Nicei i Paryża.
3

www.muzeumgdansk.pl/oddzialy-muzeum/muzeum-bursztynu, [dostęp 16.06.2018].

4

www.amberif.amberexpo.pl oraz www.ambermart.amberexpo.pl, [dostęp 16.06.2018] .

5

www.stolicabursztynu.gdansk.gda.pl, [dostęp 16.06.2018]
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Wystawa była także pokazywana w wielu polskich miastach i w Senacie RP.
Prawdziwym hitem stała się kolejna nasza multimedialna wystawa „Baltic
amber. Tradition and innovation”6, którą przygotowaliśmy specjalnie na Expo
Milano 2015. Nasze wysiłki docenił komisarz Polskiego Pawilonu w Mediolanie,
kwalifikując ją do ekspozycji stałej prezentującej Polskę podczas tego wielkiego
światowego wydarzenia. Wystawę obejrzało 1,7 mln osób.

Promocja wzornictwa
To efekt naszych wieloletnich i konsekwentnych działań wspierających rozwój
oryginalnego wzornictwa z bursztynem. Co roku Prezydent Miasta Gdańska
w międzynarodowym konkursie wzorniczym „Amberif Design Award”7 funduję Nagrodę Główną w wysokości 10 000 złotych. Od 2009 r. organizujemy także
w Gdańsku międzynarodowe warsztaty bursztynnicze. Ich podstawowym założeniem jest inspirowanie bursztynem zagranicznych projektantów. W ciągu
siedmiu lat gościliśmy artystów z Australii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Holandii,
Niemiec i Francji. Wszyscy wyjechali z naszego miasta zafascynowani bursztynem,
jego pięknem i historią, o czym może choćby świadczyć fakt, że Gisbert Stach
Materiały promocyjne UM Gdańska, Biuro Prezydenta Ds. Komunikacji i Marki Miasta,
www.gdansk.pl, [dostęp 16.06.2018].
6

7

www.amberif.amberexpo.pl/AMBERIF_DESIGN_AWARD.html, [dostęp 16.06.2018].

Zdj. 1. Fabrizio Tridenti, brosza, pierścionek, Międzynarodowe Warsztaty Bursztynnicze Gdańsk
2011

Źródło: Polska Biżuteria, www.polskabizuteria.pl, [dostęp 20.06.2018]
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Zdj. 2. Wystawa „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja” – Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku, 2017

Źródło: materiały promocyjne UM Gdańska, Biuro Prezydenta Ds. Komunikacji i Marki Miasta,
2018

z Niemiec, uczestnik pierwszej edycji warsztatów, dwa lata później zdobył główną
nagrodę podczas Amberif Design Award 2011.

Wystawa „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja”
W 2017 r. wystawa „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja” została pokazana
w swojej pełnej wersji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (11 lipca–14 września 2017). Wystawę bardzo wysoko ocenili miłośnicy sztuki zdobniczej i twórcy, a także całe środowisko bursztynnicze. Mariusz Tymiński, prezes
Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, określił ją nawet mianem „wystawy
wystaw”8.
W 2018 r. zaprezentowano wystawę w Monachium na zaproszenie organizatorów jednych z największych na świecie targów biżuterii i zegarków Inhorgenta
Munich w dniach 16–19 lutego9.
8

www.gdansk.pl/wydarzenia/Bursztyn-baltycki-Tradycja-i-innowacja, [dostęp 16.06.2018].

9

www.kingy.pl/blog/swiat-bizuterii/inhorgenta-2018, [dostęp 16.06.2018].
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Zdj. 3. Wystawa bursztynu w trakcie targów „Inhorgenta Munich” w Monachium, 2018

Źródło: materiały promocyjne UM Gdańska, Biuro Prezydenta Ds. Komunikacji i Marki Miasta,
2018

Następnie, dzięki współpracy Miasta Gdańska z Ambasadą RP w Belgii i Polską
Organizacją Turystyczną, wystawa pojawiła się w Brukseli, gdzie była prezentowana z sukcesem w prestiżowym gmachu Tour & Taxis do 18 marca 2018 r.10
W ramach ekspozycji zwiedzający w Monachium i w Brukseli podziwiali możliwości artystyczne i użytkowe bursztynu bałtyckiego w sześciu tematycznych
ujęciach. „Wiedza o bursztynie” prezentować będzie naturalne okazy bursztynu
i inkluzje. W dziale „Cytaty natury” znajdzie się biżuteria o naturalnych formach,
z minimalną ingerencją w strukturę bursztynu. „Ekskluzywne rzemiosło” podkreślać będzie związek między pracami współczesnych artystów z tradycjami rzemieślniczymi sięgającymi XVI/XVII w. W dziale „Sztuka współczesna” znajdą się
obiekty na wysokim poziomie wzorniczym, ekskluzywne i drogie. Prezentowane
będą także projekty studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod hasłem
„Innowacyjny design“ oraz kolekcje pokazywane na Gali Mody i Bursztynu Amber
Look w dziale „Moda na bursztyn". Wszystkie prace są eksponowane w nowoczesnych multimedialnych witrynach z transparentnymi ekranami lub w specjalnie zaprojektowanych gablotach. Nie zabrakło nowoczesnych aranżacji, multimedialnych
10
www.amber.com.pl/wiadomosci/informacje/item/2534-bursztyn-baltycki-tradycja-i-innowacja,
[dostęp 16.06.2018].
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prezentacji i animacji. W ramach wystawy pokazane zostały także prace z projektu Trend Book 2017, Gdańsk Baltic Amber Biennale 2017 i Międzynarodowych
Warsztatów Bursztynniczych odbywających się w Gdańsku w latach 2009–2016.
Kuratorami wystawy są prof. Sławomir Fijałkowski z Wydziału Architektury
i Wzornictwa ASP w Gdańsku oraz Robert Pytlos, pełnomocnik Prezydenta Miasta
Gdańska ds. bursztynu. Dyrektorem artystycznym jest Małgorzata GliwińskaRadwańska, a koordynatorem technicznym Anita Dmowska. Organizatorami wystawy są Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z Muzeum Gdańska, oddział
Muzeum Bursztynu, Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu, Stowarzyszeniem
Twórców Form Złotniczych oraz Związkiem Miast i Gmin Morskich. Partnerami są:
Polska Organizacja Turystyczna, Związek Rzemiosła Polskiego, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bursztynników, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Muzeum
Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Promocji Wzornictwa.
Zdj. 4. Gisbert Stach, brosza, Gdańsk Baltic Amber Biennale 2015

Źródło: Polska Biżuteria, www.polskabizuteria.pl, [dostęp 20.06.2018]

Trend Book
Z inicjatywy władz miasta powstało także wydawnictwo i wystawa Trend Book,
realizowane przez prof. Sławomira Fijałkowskiego i Krajową Izbę Gospodarczą
Bursztynu, które systematyzują informacje konieczne do prognozowania trendów
stylistycznych. Co roku zainspirowani trendami studenci IV i V roku Pracowni
Projektowania Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku realizują prototypy
lub pierwowzory biżuterii z bursztynem w firmach i pracowniach Trójmiasta.
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Niektóre osoby uczestniczące w projekcie już całkiem dobrze radzą sobie w dorosłym życiu jako projektanci biżuterii. Trend Book został w 2014 r. zakwalifikowany
i z sukcesem pokazany w ramach London Design Week11.

Konsorcjum Bursztyn. Skarb Polski
Nasze wysiłki dotyczące promocji bursztynu bałtyckiego doceniło Ministerstwo
Gospodarki. Na jego zlecenie gdańskie konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski” w latach 2012–2015 zrealizowało program promocji branży bursztynniczo-jubilerskiej
na łączną sumę prawie 7 mln zł. Dzięki temu m.in. ukazały się duże kolorowe ogłoszenia z hasłem „Biżuteria z Polski. Zwyczajnie nadzwyczajna” w konsumenckiej
prasie w Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu, Niemczech i Włoszech, a kilkadziesiąt naszych firm otrzymało kilkudziesięcioprocentowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach jubilerskich12. Działania
miasta w zakresie promocji bursztynu doceniła także w 2014 r. Najwyższa Izba
Kontroli, która w raporcie z kontroli dotyczącej działań promocyjnych miast na
prawach powiatu wskazała projekt „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” jako
przykład dobrych praktyk w zakresie „spójności strategii promocyjnych z celami
rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd“13.

Popularyzacja wiedzy o bursztynie
Promujemy i inspirujemy oryginalne wzornictwo, ale i nie zapominamy o upowszechnianiu wiedzy o bursztynie bałtyckim wśród młodego pokolenia. Władze
miasta wspierają międzyszkolne konkursy wiedzy i wydawnictwa popularyzujące bursztyn, takie jak „Rola Gdańska w badaniu inkluzji bursztynowych”, katalogi: „Nasz bursztyn” i „Czas srebra, czas bursztynu” oraz książki: „Bursztyn
w Polsce i na świecie”, „Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem”, „Bursztyn. Poglądy,
opinie (t. 2)” i „Bursztyn w dawnej literaturze”. Tradycją stało się obdarowywanie
gości odwiedzających Gdańsk prezentami dyplomatycznymi z bursztynem. Do tej
pory otrzymali je m.in.: Günter Grass, Rod Stewart, Michelle Obama, Księżna Kate
i Książę William, Lura, Kylie Minogue, Jennifer Lopez, Patti Austin i Kurt Elling14.
11

www.hatalska.com/trendbook2014, [dostęp 16.06.2018].

www.amber.com.pl/wiadomosci/informacje/item/1651-blisko-7-milionow-zlotych-napromocje-branzy-bursztynniczej, [dostęp 16.06.2018].
12

www.amber.com.pl/wiadomosci/informacje/item/2315-nik-kontroluje-swiatowa-stolicebursztynu, [dostęp 16.06.2018].
13

14

www.gdansk.pl, [dostęp 18.06.2018].
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Uroczyste obchody 10-lecia Muzeum Bursztynu
i Światowej Rady Bursztynu
Z okazji 10-lecia Muzeum Bursztynu w Gdańsku Światowa Rada Bursztynu
ogłosiła 28 czerwca Światowym Dniem Bursztynu. W ramach obchodów
10-lecia Muzeum zorganizowaliśmy także wystawę „Burszty. Dzieła. Myrta”
w Europejskim Centrum Solidarności, która prezentowała kilkadziesiąt unikatowych na skalę światową dzieł z bursztynu autorstwa Lucjana Myrty. Główny
eksponat „Bursztynowy Skarbiec“ (o wadze 825 kg), zawierający rzeźbione sceny z życia Chrystusa, przewyższa rozmachem i wielkością zużytego surowca
słynną „Bursztynową komnatę“. W uroczystym wernisażu wystawy uczestniczyło kilkaset osób ze świata kultury, biznesu i nauki, w tym delegacje zagraniczne. W trakcie trwania wystawy Lucjan Myrta został uhonorowany medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis“ przez Jarosława Sellina, wiceministra kultury
i dziedzictwa narodowego. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród
kilkudziesięciu tysięcy zwiedzających. W mediach pojawiło się kilkadziesiąt relacji prasowych prezentujących w bardzo pozytywnym świetle Gdańsk i bursztyn
bałtycki. Wystawa „Bursztyn. Dzieła. Myrta“, zaprojektowana w nowoczesny sposób i z wykorzystaniem multimediów, została uznana przez członków Światowej
Rady Bursztynu i specjalistów za najlepszą bursztynową ekspozycję na świecie15.

Instalacja wodna Poszukiwacz Bursztynu
Kolejną atrakcją obchodów była instalacja wodna „Poszukiwacz bursztynu“.
Instalacja została uznana za jedną z największych atrakcji turystycznych w sezonie 2016 r. W ciągu kilku tygodni w mediach, nie tylko ogólnopolskich, pojawiło się kilkadziesiąt relacji prasowych prezentujących w bardzo pozytywnym
świetle Gdańsk i bursztyn bałtycki. Na obrzeżu zwiedzający mogli znaleźć płytki
z nazwami bursztynu w 16 językach: po polsku, rosyjsku, litewsku, ukraińsku,
niemiecku, chińsku, arabsku, angielsku, łotewsku, czesku, duńsku, szwedzku,
węgiersku, fińsku, włosku i francusku. Liczba językowych wersji była nieprzypadkowa – właśnie „kupcy z tych krajów stanowią większość wśród blisko 8 tys.
właścicieli sklepów i galerii odwiedzających co roku w marcu największe na świecie targi bursztynu Amberif w Gdańsku“16.

www.gdansk.pl/wiadomosci/Niesamowita-bursztynowa-tworczosc-Lucjana-Myrty-Wystawaw-ECS, [dostęp 17.06.2018].
15

16

www.amberif.amberexpo.pl, [dostęp 16.06.2018].
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Nie sposób wymienić wszystkich podejmowanych przez nas działań w ramach
projektu „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu“. Bez wątpienia w ciągu ostatnich
12 lat osiągnęliśmy wiele sukcesów. Nadal zamierzamy konsekwentnie wzmacniać pozycję światowej stolicy bursztynu i zapisaliśmy to w „Strategii Rozwoju
Gdańska 2030 Plus“17. Bursztyn bałtycki wyzwala w naszych mieszkańcach kreatywność i przyczynia się do rozwoju naszego miasta. Bursztyn bałtycki przyciąga do nas kupców i turystów, zafascynowanych jego pięknem i właściwościami.
Wreszcie bursztyn bałtycki poprzez swoje dziedzictwo kulturowe łączy nas z czasami, kiedy Gdańska jeszcze nie było. To piękny dar od historii, którego jak pokazują minione lata nie zmarnowaliśmy i nie zamierzamy w przyszłości zmarnować.

Podsumowanie
Jak wskazano powyżej, Miasto Gdańsk, przez Biuro Prezydenta Ds. Komunikacji
i Marki Miasta podejmuje różnorodne działania promocyjne związane ze swoim
wyjątkowym potencjałem bursztynowym. W artykule pokazano przegląd wybranych działań w okresie lat 2004–2018. Prowadzone są one długofalowo i konsekwentnie, tak w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Realizacja projektów,
udział w targach, organizacja wystaw i konkursów, pokazy, wydawnictwa, to
tylko niektóre z poczynań Gdańska, wykorzystujących „złoto Bałtyku” do promocji. Działania miasta w zakresie promocji bursztynu doceniła w 2014 r. Najwyższa
Izba Kontroli, która w raporcie z kontroli dotyczącej działań promocyjnych miast
na prawach powiatu wskazała projekt „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” jako
przykład dobrych praktyk w zakresie „spójności strategii promocyjnych z celami
rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd“.

Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Urząd Miasta Gdańska, 2014, s.19, www.gdansk.pl/
download/2015-01/pdf, [dostęp 16.06.2018].
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AGNIESZKA BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA
Uniwersytet Warszawski

ZŁOTE RUNO WSPÓŁCZESNYCH ARGONAUTÓW –
BURSZTYN JAKO MARKA TURYSTYCZNA
W INTERNECIE W LATACH 2009–2018
GOLDEN FLEECE OF CONTEMPORARY ARGONAUTS —
AMBER AS A TOURIST BRAND ON THE INTERNET IN 2009–2018
Streszczenie
Zakres czasowy badania obejmuje okres 2009–2018. Taki wybór ram czasowych
wynika z dostępności podstawowych danych dla 2009 r. oraz dane liczbowe pozyskane Google, z najbardziej popularnej w Europie wyszukiwarki internetowej
dla 2018 r. Wiadomości z sieci stanowią obecnie najczęstsze źródło informacji
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych czy planowaniu, rezerwowaniu
i udziale w eventach podczas odpoczynku. W 2009 r. po wpisaniu słowa „bursztyn" w popularną polską wersję przeglądarki stron www (Google) pojawia się
informacja o 898 tys. stron wyszukanych w 0,14 s. W 2018 r. było takich stron
już 4,5 razy więcej , około 4170 tys. znalezionych w 0,46 s. Wielokrotnie większa
liczba stron wywołana zostaje w przypadku pytania o „amber“ – ponad 62 mln
stron w 0,12 s. i „Bernstein“ – 13,5 mln w 0,09 s. W 2018 r. odpowiednio 806 mln
w 0,58 s. i 44,8 mln w 0,53 s. Proste, powszechnie dostępne dane pokazują dla „amber“ ponad dwunastokrotny wzrost liczby stron www, a dla „Bernstein” ponad
trzykrotny wzrost. Biorąc powyższe pod uwagę, do analizy wybrano jedynie hasła
związane z bursztynem w języku polskim, tym bardziej iż Gdańsk powszechnie
kojarzony jest jako światowa stolica bursztynu. Przy takich przyjętych założeniach
badawczych i związanych z nimi ograniczeniach, podstawowym pytaniem, na
które podjęto próbę znalezienia odpowiedzi, jest pytanie o wielkość zmian liczby
stron www powiązanych z marka hasła „bursztyn” rozumianego jako marka
wzmacniająca potencjał turystyczny. Przyjęto roboczą hipotezę o równomiernym,
w relacji do upływającego czasu, wzroście liczby stron zawierających badane
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hasło. Wyniki przeprowadzonej analizy dała jedynie części wybranych kategorii
stron www pozytywnie zweryfikowaną hipotezę badawczą.

Abstract
The time range of the study covers the period 2009–2018. Such a choice of time
frames results from the availability of basic data for 2009 and the figures obtained
from "Google", from the most popular internet search engine in Europe for 2018.
News from the Internet is currently the most common source of information when
organizing tourist trips or planning, booking and participating in events during
rest. In 2009, after entering the word "amber" in the popular Polish version of the
web browser (Google), information about 898 thousand pages found in 0.14 s
appears. In 2018 there were already such pages 4.5 times more, around 4 170,000
found in 0.46 sec. An increased number of pages is triggered in the case of the "amber" question – over 62 million pages in 0.12 s and "Bernstein" – 13.5 million in 0.09
s. 2018, respectively, 806 million in 0.58 s and 44.8 million in 0.53 s. Simple, publicly
available data show more than twelve times the increase in the number of websites
for "amber", and for "Bernstein" over three times increase. Only amber-related
terms in Polish have been selected for analysis, the more Gdansk is commonly recognized as the global capital of amber. Those, assuming research assumptions and
related limitations, the basic question that has been attempted to find an answer is
question about the size changes in the number of websites related to the brand of
the slogan "amber" understood as a brand that strengthens the tourism potential.
A working hypothesis was adopted for a uniform, in relation to the elapse of time,
increase in the number of pages containing the tested password. The results of
the analysis conducted only away from selected categories of websites positively
verified the research hypothesis.
słowa kluczowe: bursztyn, Google, turystyka, strony www
key words: amber, Google, tourism, www pages

Wstęp

N

arodziny internetu skutkowały zróżnicowaniem rangi dziedzin życia społecznego. Pierwotnie przeznaczony do komunikacji w sektorze
wojskowym internet okazał się o fenomenem o wiele bardziej atrakcyjnym
i efektywnym w tych obszarach życia/aktywności człowieka, które moglibyśmy określić jako miękkie wymiary – soft sphere of social life. W konsekwencji
na przełomie XX i XXI w. można było zaobserwować kaskadową emancypację
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sfery myśli, idei i szeroko pojętego life style spod kontroli struktur instytucjonalnych, zwłaszcza państwowych. O ile pod koniec XX w. dotyczyło to
w głównej mierze społeczeństw zachodnich, o tyle pierwsze dekady obecnego wieku nadały temu zjawisku charakter ogólnoświatowy. Ugruntowało to
i zmodernizowało procesy globalizacji, ale przede wszystkim udokumentowało/legitymizowało wkład, jaki w ten proces wnosiły coraz bardziej aktywne
w sieci społeczeństwa krajów Europy Środkowej, Azji, Ameryki Łacińskiej,
a nawet Afryki. Można zaryzykować myśl, że w regionach tych czynnik kulturowo-obyczajowy odgrywa historycznie silniejszą rolę niż czynnik polityczno-gospodarczy. Nie powinno więc dziwić rosnące zainteresowanie turystów
z tych regionów poszukiwaniem w Internecie atrakcyjnych informacji dotyczących kształtującego się life stylu, w tym związanego z turystyką wykorzystującą bursztyn jako wiodącą atrakcję.
Obserwujemy w ten sposób modelową parakolonialną „westernizację” lifestyle’u u turystów spoza kręgu cywilizacji zachodniej. Współcześni młodzi ludzie
znajdują upodobanie w kolekcjonowaniu nie tylko wszechobecnych selfies, które wstawione na stronę Facebooka pełnią w przenośni rolę dawnych pieczątek
w paszporcie, dokumentują zamożność, mobilność, pomysłowość w poszukiwaniu nowych kierunków w podróży i odwagę. Bursztyn ze względu na ograniczony
geograficznie zasięg występowania doskonale wpisuje się w archetyp złotego
runa. Współcześnie „zdobycie” bursztynu, wyprawa do miejsc jego występowania, zakup, udział w eventach z elementami rywalizacji (Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu) stanowią uzupełnienie doświadczeń podobnych do
satysfakcji płynącej ze zwycięstwa w popularnych grach komputerowych, w których tworzymy, podbijamy, walczymy lub zwyczajnie zbieramy odpowiednie dla
danej gry terytoria, moce, gadżety lub, szerzej, zasoby.
Wprawdzie o bursztynie napisano już chyba wszystko, co jest możliwe, zaczynając od jego genezy, zróżnicowanego składu chemicznego, właściwości magicznych przypisywanych bursztynowi w starożytności i średniowieczu, przez jego
historię, zastosowanie w dawnym i współczesnym lecznictwie, po występowanie współcześnie, wydobycie i zróżnicowanie zasobów eksploatacyjnych. Jednak
XXI w. stawia nas przed smutnym, naszym zdaniem, faktem, zgodnie z którym
brak informacji o produkcie w sieci internetowej, dla współczesnego konsumenta,
najczęściej tożsamy jest z brakiem tego produktu. Ta obiegowa opinia w połączeniu z organizowanymi w lipcu 2018 r. na plaży w Jantarze dwudziestymi już
Mistrzostwami Świata w Poławianiu Bursztynu skłoniła autorów do podjęcia
próby oceny zmian w wizerunku marketingowym bursztynu i możliwości jego

111

Jan A. Wendt, Agnieszka Bógdał-brzezińska

oddziaływania, mierzonej wzrostem/spadkiem liczby stron tematycznych www,
w ostatnich dziesięciu latach.

Zakres przedmiotowy, czasowy i metody analizy
Zakres czasowy badania obejmuje okres 2009–2018. Taki wybór ram czasowych
wynika z dostępności podstawowych danych, które dla 2009 r. zostały zaczerpnięte z pracy „Bursztyn w sieci”1, wydanej w monografii „Bursztynowy artefakt
a kreowanie turystyki kulturowej” pod redakcją Janusza Hochleitnera (2010).
Umożliwia to porównanie obecnych, pochodzących z lipca 2018 r. wartości określających liczbę stron www dla poszczególnych, wybranych haseł związanych
z bursztynem, z wielkościami dla 2009 r., co w efekcie końcowym pozwala na
wskazanie tendencji zachodzących w dostępności stron www oraz na prostą analizę statystyczną, która stanowi podstawę dla określenia wielkości zmian.
W badaniach wykorzystano zebrane w cytowanych pracach dane odnoszące
się do 2009 r. oraz dane liczbowe pozyskane z Google – z najbardziej popularnej w Europie wyszukiwarki internetowej. Wiadomości z sieci stanowią obecnie
najczęstsze źródło informacji przy organizowaniu wyjazdów turystycznych2 czy
planowaniu, rezerwowaniu i udziale w eventach podczas odpoczynku3.
W 2009 r. po wpisaniu słowa „bursztyn“ w popularną polską wersję przeglądarki stron www (Google) pojawia się informacja o 898 tys. stron wyszukanych
w 0,14 s. W 2018 r. było takich stron już 4,5 razy więcej , około 4170 tys. znalezionych w 0,46 s. Wielokrotnie większa liczba stron wywołana zostaje w przypadku
pytania o „amber“ – ponad 62 mln stron w 0,12 s. i „Bernstein“ – 13,5 mln w 0,09 s.
W 2018 r. odpowiednio 806 mln w 0,58 s. i 44,8 mln w 0,53 s. Proste, powszechnie
dostępne dane pokazują dla „amber“ ponad dwunastokrotny wzrost liczby stron
www, a dla „Bernstein” ponad trzykrotny wzrost. Biorąc powyższe pod uwagę,
do analizy wybrano jedynie hasła związane z bursztynem w języku polskim, tym
bardziej i Gdańsk powszechnie kojarzony jest jako światowa stolica bursztynu4.
Dla przejrzystości i jasności dokonywanych analiz w przeprowadzonych badaniach zrezygnowano z porównania danych dla innych wyszukiwarek, takich jak
Yahoo, AltaVista, Opera czy Mozilla.
J. A. Wendt, Bursztyn w sieci jako czynnik rozwoju turystyki, [w:] Bursztynowy artefakt a kreowanie
turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2010, s. 125–134.
1

2

J. A. Wendt, Zarys geografii turystycznej, Gdańsk 2011.

3

A. Ilieş, J. A. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015.

4

B. Kosmowska-Ceranowicz, Bursztyn w Polsce i na świecie, Warszawa 2012.
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Z oczywistego względu pod tymi hasłami kryje się prawie wszystko, od hoteli
i moteli przez różnorodne nazwy firm, salonów jubilerskich, zespołów pieśni i tańca, muzeów, stron słynnych ludzi i zwykłych internautów, blogerów, pasjonatów
internetu i bursztynu, adeptów wiedzy leczniczej, stron aktorów i piosenkarek,
badaczy bursztynu, geologów, paleontologów, paleobotaników, badaczy zmian
klimatu i wyników ich badań. Przy takich przyjętych założeniach badawczych
i związanych z nimi ograniczeniach podstawowym pytaniem, na które podjęto
próbę znalezienia odpowiedzi, jest pytanie o wielkość zmian liczby stron www
powiązanych z marka hasła „bursztyn” rozumianego jako marka wzmacniająca
potencjał turystyczny. Przyjęto roboczą hipotezę o podobnym poziomie, w relacji
do upływającego czasu, wzrostu liczby stron zawierających badane hasła.

Analiza porównawcza stron www
z hasłem „bursztyn”
Znaleziony strony zawierają cytaty różnorodnych pod względem naukowym
opracowań, historię bursztynu i historię firm z bursztynem w nazwie oraz wiele
innych informacji z bursztynem w tekście. Dlatego ze względu na wielkość materiału konieczna była albo rezygnacja z przeprowadzenia nawet samego wstępu
do badań i analizy tytułowego zagadnienia, albo wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które doprowadzić mogą do wskazania stron www w sieci poświęconych
bursztynowi i ewentualnie przydatnych, pod względem zawartości informacji,
w planowaniu pobytu turystycznego.
Dla realizacji niniejszego celu konieczne więc były kolejne ograniczenia przy
przeszukiwaniu Internetu. Pierwsze to wybór jednej przeglądarki, gdyż zgodnie z filozofią działania sieci i zawartości jej zasobów przeglądarka jest jedynie
narzędziem, które powinno ułatwiać znalezienie poszukiwanych treści. Jednak
różne możliwości konfigurowania pytań, użycia przeglądarek czy sposobu pokazywania znalezionego materiału prowadzą do wniosku, iż dla spójności oceny
wystarczy wybór jednej, w tym wypadku chyba najbardziej popularnej w Polsce,
przeglądarki Google, powszechnie używanej przy planowaniu aktywności turystycznej. Kolejne ograniczenie było pewnym samonarzucającym się rozwiązaniem, gdyż poprzez ograniczenie wyszukiwania do języka polskiego jednocześnie
w znacznym stopniu ograniczono liczbę stron do analizy, pomijając wszystkie
inne strony poświęcone „jantarowi“, „amber“ i „Bernstein“ oraz innym odpowiednikom hasła „bursztyn”. W ten sposób uzyskano w 2009 r. ograniczenie
liczby stron do 0,9 mln w wypadku wyszukiwarki Google, i ten właśnie zasób

113

Jan A. Wendt, Agnieszka Bógdał-brzezińska

stron był poddany kolejnym redukcjom i analizie, podobnie ograniczenie do około
4,1 mln stron poświęconych hasłu „bursztyn” w 2018 r. (por. tab. 1).
Tab. 1. Zmiany liczby stron www poświęconych bursztynowi
Hasło

Liczba stron w roku (tys.)

Zmiana 2018/2009 (%)

2009

2018

Amber

62 400

811 000

1299,7

Jantar*

6460

74 500

1153,3

Bursztyn

898

4170

464,4

Bernstein

13 500

44 800

331,9

jantar + bursztyn

64

144

223,3

* Poza desygnatem bursztynu, także nazwisko popularnej w Polsce piosenkarki, nazwa miejscowości. Najwięcej korelacji, około 45 mln, z hasłem „Jantar + mapa” i około 10 mln powiązań z
hasłem „Anna Jantar”.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.A. Wendt, Bursztyn w sieci… oraz danych na podstawie
statystyk wyszukiwarki Google (www.google.pl) [dostęp 10.07.2018].

Z analizy tych prostych informacji można wnioskować, co zresztą w dużym stopniu jest oczywiste, iż najwięcej stron poświęconych bursztynowi, zarówno w 2009 r.
jak i w 2018 r. można było znaleźć w języku angielskim, a potem kolejno w niemieckim i w polskim. W analizowanym okresie czasu prawie trzynastokrotnie wzrosła
liczba angielskojęzycznych stron poświęcona bursztynowi, znacznie mniej wzrosła
liczba tych stron w języku polskim, tylko 4,6 razy, a najmniej w języku niemieckim,
gdyż tylko nieco ponad 3 razy. Kwestia rosyjskiego nazewnictwa bursztynu oraz
problem liczby stron, które go opisują, wymaga w praktyce przeszukania każdej
z 4420 tys. stron poświęconych hasłu „jantarnyy” pisanemu cyrylicą oraz 210 tys.
stron z hasłem „jantar” w tym samym alfabecie. Dodatkową trudność sprawia fakt,
iż pod hasłem „Jantar”, pisanym cyrylicą, na rosyjskich stronach internetu pojawia
się przede wszystkim niezwykle popularna w latach 70., w dawnym ZSRR (oczywiście także w Polsce), polska piosenkarka, Anna Jantar.
Jak można wnioskować na podstawie zebranych danych (por. tab. 2), największy wzrost procentowy nastąpił w kategorii hasła „bursztyn” + „historia”,
a liczba stron w badanym okresie czasu zwiększyła się ponad siedmiokrotnie,
podobnie jak „bursztyn” + „geologia”, co świadczy o znaczącym wzroście liczby
stron o charakterze naukowym i informacyjnym. Zmiany liczby stron www dla
pozostałych słów kluczowych, występujących razem z hasłem „bursztyn”, takich
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jak „właściwości”, „turystyka”, „sprzedaż”, „biżuteria” czy „szlak” sięgały od
ok. 320% do ok. 390%, potwierdzając występujące, prawdopodobnie o stałej tendencji, trendy wzrostu. Wyjątkiem od tych danych jest liczba stron „bursztyn” +
„geografia”, która, prezentując treści o dużym potencjale edukacyjnym i popularyzatorskim5, zanotowała wzrost na poziomie 260% oraz hasło „cena”, którego
liczba stron wzrosła w badanym okresie jedynie dwukrotnie. Jest to dziwne w tym
ostatnim przypadku, gdyż cena bursztynu od lat budzi swoim wzrostem, powodowanym przez eksport na chińskie rynki, wiele emocji. W latach 2009–2018 cena
jednego kilograma pojedynczych bryłek polskiego bursztynu, o wadze w przedziale 10–20 g wzrosła z około 1000 zł do ok. 6800 zł. Rynkowy wzrost ceny
bursztynu, zarówno w hurcie jak i w detalu, i wyrobach jubilerskich ma z dużym
prawdopodobieństwem wpływ na zwiększenie zainteresowania samym surowcem, a więc także na zwiększenie informacji na temat bursztynu, czyli w efekcie
końcowym na tworzenie nowych stron www poświęconych pochodzeniu (geologia), właściwościom, historii, czy sprzedaży (por. tab. 2)
Tab. 2. Liczba stron z sugerowanych przez Google dodatkiem do hasła „bursztyn”
Hasło do
„bursztyn”
Historia
Geologia
Właściwości
Turystyka
Sprzedaż
Biżuteria
Szlak
Geografia

Liczba stron www (tys.)
2009
2018

Zawartość
Ogólne
Bursztyn w historii, historia
bursztynu
Geologia, występowanie,
rodzaje
Różne informacje o
właściwościach
Eventy, muzea, atrakcje,
szlaki, walory
Sprzedaż hurtowa, detaliczna,
sklepy
Firmy jubilerskie, wyroby,
sprzedaż
Szlak bursztynowy, Polska,
Europa
Strony edukacyjne,
turystyczne

2018/2009
(%)

141,0

1 030,0

730,5

9,8

71,1

725,5

57,0

220,0

386,0

160,0

588,0

367,5

140,0

492,0

351,4

392,0

1 310,0

334,2

71,0

226,0

318,3

29,0

76,2

262,8

5
I. Lewandowska, Dziedzictwo bursztynu na dawnych ziemiach pruskich we współczesnej edukacji
historycznej (2009), [w:] Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2010,
s. 167–194 i I. Lewandowska, Kształtowanie świadomości regionalnej uczniów i tożsamości regionów poprzez
edukację o bursztynie, [w:] Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner,
Jantar 2010, s. 93–108.
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Hasło do
„bursztyn”
Cena
Władysławowo
Jantar
Świnoujście
Kołobrzeg
Bobolin

Liczba stron www (tys.)
2009
2018
Cena, hurt, detal, wyroby
423,0
872,0
Geograficzne
Miasto, hotele, spa,
18,6
63,7
wypoczynek
Miejscowość, wypoczynek,
64,5
147,0
hotel, spa
Miasto, wypoczynek, hotel
31,0
61,9
Miasto, hotel, spa, wypoczynek
78,9
85,3
Miejscowość, wypoczynek,
65,1
15,5
hotel, spa
Zawartość

2018/2009
(%)
206,1
342,5
227,9
199,7
108,1
-76,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J.A. Wendt, Bursztyn w sieci… oraz danych na
podstawie statystyk wyszukiwarki Google (www.google.pl) [dostęp 10.07.2018].

Oczywiście należy w tym miejsce wyraźnie podkreślić subiektywizm wyboru słów
hasłowych i prawdopodobieństwo innego rozkładu wyników zmian liczby stron
w sieci, jednak przy podejmowaniu każdych badań należy mieć ten fakt na względzie,
gdyż dobór losowej próbki stanowi immamentną cechę badań o charakterze nie tyle
losowym, co zdeterminowanym wiedzą badacza i postawioną w pracy tezą.
Kolejną kategorię stanowią strony powiązane z reklamą miejscowości, miejsc
noclegowych, hoteli, spa, restauracji i całej grupy elementów funkcjonujących
w kategorii infrastruktura turystyczna, w układzie geograficznym, na poziomie
lokalnym. W tej kategorii największe zmiany dotyczyły miejscowości o niewykorzystanym w pełni potencjale turystycznym, takich jak Władysławowo czy
Jantar lub w pewnym stopniu Świnoujście, stosunkowo niewielki wzrost zanotował Kołobrzeg, a Bobolin – przykład dużego spadku na poziomie 75% liczby
stron – może wskazywać na spadek atrakcyjności miejscowości wraz ze spadkiem
zainteresowania walorami, turystyką i rekreacją w tej destynacji.
Znacznie ciekawsza jest jednak (por. ryc. 1), pod względem marketingowym
oraz dla promocji regionów, graficzna prezentacja bursztynu. Opcja „bursztyn“
grafika zawiera ponad 70 tys. (2009) stron z dobrej jakości grafiką, prezentującą nie
tylko wyroby poszczególnych pracowni, ale także ekspozycje muzealne, wystawy,
galerie fotograficzne, a także bardzo bogate fotografie kolekcjonerskie i jubilerskie.
W 2018 r. liczba stron graficznych poświęconych bursztynowi sięgała już 306 tys.,
czyli wzrosła ponad cztery razy. Już pierwsza z wywołanych w tej opcji stron zawiera setki ujęć, wśród których na uwagę zasługują umieszczone poniżej zdjęcia,
zgodnie z subiektywnym wyborem autorów.
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Ryc. 1. Zróżnicowanie przykładowo wybranych stron graficznych z hasłem „bursztyn”

https://www.google.pl/search?q=bursztyn+grafika&sa=X&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&
ved=2ahUKEwinmOXt-r7cAh
UOS5oKHYefDJMQsAR6BAg
GEAE&biw=1280&bih=588#im
grc=jLwVNM3F9NKhnM:

https://www.google.pl/search?q=bursztyn+grafika&sa=X&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&
ved=2ahUKEwinmOXt-r7cAh
UOS5oKHYefDJMQsAR6BAg
GEAE&biw=1280&bih=588#im
grc=PlhLiDaW11SVEM:

https://www.google.pl/
search?q=bursztyn+grafika&s
a=X&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&ved=2ahUKEwinmOX
t-r7cAhUOS5oKHYefDJMQsA
R6BAgGEAE&biw=1280&bih=
588#imgdii=CicGXuMEtcpbtM:&imgrc=W0BPTsU6vE5seM:

https://www.google.pl/
search?q=bursztyn+grafika&s
a=X&tbm=isch&tbo=u&sourc
e=univ&ved=2ahUKEwinmO
Xt-r7cAhUOS5oKHYefDJMQ
sAR6BAgGEAE&biw=1280&
bih=588#imgdii=
TT_B6nBXeGv9M:&imgrc=
57OPVxnllKHko:

https://www.google.pl/search- http://cojestgrane24.wyborcza.
?q=bursztyn+grafika&sa=X&tb pl/cjg24/1,13,20419298,0,Gdanm=isch&tbo=u&source=univ& ski-bursztyn.html
ved=2ahUKEwinmOXt-r7cAh
UOS5oKHYefDJMQsAR6BAg
GEAE&biw=1280&bih=588#im
grc=JOT8yX4ZGh-9KM:

Źródło: Materiał na podstawie stron internetowych, jak w opisie.

Poza wymienionymi i w niewielkiej tylko części opisanymi licznymi stronami o charakterze marketingowym są jeszcze strony lokalnych, regionalnych
i krajowych, polskich i zagranicznych organizacji turystycznych. Osobnym
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zagadnieniem są strony poświęcone muzeom bursztynu i jego wyrobów, strony wystaw, targów bursztynu, konferencji i seminariów naukowych o tematyce
turystycznej oraz walorom i atrakcjom związanym z bursztynem, a także strony
organizacji zajmujących się bursztynem profesjonalnie.
Tabl. 3. Strony poświęcone wybranym kategoriom prezentacji zagadnień związanych
z bursztynem
Kategoria
„bursztyn”
Występowanie
Muzea
Konferencje
Zasoby
Mistrzostwa
Targi

Liczba stron www (tys.)

Zawartość
Charakterystyka, rodzaje
Zasoby muzealne, galerie,
wystawy
Seminaria, konferencje,
hotele
Zasoby, wydobycie, sprzedaż
Świata w poławianiu
bursztynu
Targi, prezentacje,
zaproszenia

2018/2009

2009

2018

(%)

59,4

296,0

498,3

82,4

375,0

455,1

174,0

163,0

-6,3

128,0

86,0

-32,8

199,0

123,0

-38,2

491,0

230,0

-53,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.A. Wendt, Bursztyn w sieci… oraz danych na
podstawie statystyk wyszukiwarki Google (www.google.pl) [dostęp 10.07.2018].

Jak można ocenić z powyższego zestawienia, najbardziej medialnymi, z punktu
widzenia mediów elektronicznych w 2009 r., były targi bursztynu (por. tab. 3). Na
kolejnych miejscach znajdują także bardzo medialne mistrzostwa świata w jego
poławianiu, nota bene organizowane po raz dwunasty w 2010 r. w Jantarze, w gminie Stegna, oraz liczne strony internetowe poświęcone konferencjom, seminariom,
ale przede wszystkim możliwościom ich organizacji w hotelach i pensjonatach
w jakikolwiek sposób powiązanych z bursztynem. Do bardzo dobrze przygotowanych stron należą, mniej liczne niż w poprzednich kategoriach, prezentacje poświęcone zasobom, muzeom oraz występowaniu bursztynu. Jednak ogólnie rzecz
ujmując w badanym okresie dziesięciu lat liczba stron w tych kategoriach malała.
Najbardziej zmniejszyła się liczba stron opisujących targi bursztynu, spadek sięgał
53%, podobnie jak w przypadku mistrzostw świata w poławianiu bursztynu, spadek o prawie 40%, i kolejny spadek o prawie 33% w kategorii zasoby bursztynu.
Prawie pięciokrotnie wzrosła liczba stron poświęconych występowaniu bursztynu, a o 450% liczba stron www wywoływanych hasłem „bursztyn” + „muzeum”.

118

Złote runo współczesnych argonautów…

Trudno wyjaśnić tak duży spadek liczby stron www w kategoriach „mistrzostwa” i „targi”, chociaż jednym z możliwych powodów zmniejszenia liczby opisywanych w ten sposób stron mogą być zmiany w pozycjonowaniu haseł przez wyszukiwarkę Google. Bardziej precyzyjne, w podziale na większą liczbę kategorii,
z bardziej precyzyjnym opisem, w którym decydują i kolejność wyszukiwanych
haseł, i zmiana chociażby jednej z liter, co pokazuje poniższy przykład. Dla hasła
„bursztynu targi” można odnaleźć 230 tys. stron, dla hasła „targi bursztynu” już
tylko 175 tys., dla hasła „bursztyn targi” znajdziemy 145 tys. stron, a dla „targi
bursztyn” jeszcze 10 tys. mniej stron. Kolejnym czynnikiem może być zaprzestanie indeksowania przez Google zdublowanych stron, stron reklamowych lub
z przyjętego przez Google i zmienianego algorytmu prezentującego strony lub ich
pozycjonowanie. Przy lawinowym wzroście tworzonych i umieszczanych w sieci
stron oraz przy obecnych standardowych narzędziach ich wyszukiwania problem
zmniejszenia indeksowanych stron i skracania czasu ich wyszukiwania jest już
szeroko opisany, właśnie na odpowiednich stronach www w sieci.

Podsumowanie
Reasumując powyższą, z konieczności bardzo uproszczoną i zdecydowanie niewyczerpującą tematu, analizę zawartości stron www w Internecie z punktu widzenia treści turystycznych powiązanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami
związanymi z bursztynem, stwierdzić można znaczący wzrost liczby stron poświęconych hasłu „bursztyn”, zarówno w polskim, jak i w językach angielskim
i niemieckim (niniejsze wyniki w sposób odmienny różnią się od wyników przedstawionych przez Olszewskiego, 2008). W 2009 r. po wpisaniu słowa „bursztyn"
w popularną polską wersję google.pl pojawia się informacja o 898 tys. stron www,
o tyle w 2018 r. było takich stron już 4,5 razy więcej, około 4170 tys. W 2009 r.
wielokrotnie większa liczba stron wywołana została w przypadku pytania o hasło „amber“ – było takich stron www ponad 62 mln, a dla „Bernstein“ – 13,5 mln.
W 2018 r. liczba możliwych do wykorzystania w planowaniu podróży lub korzystaniu z eventów turystycznych stron wzrosła odpowiednio do 806 mln (amber)
i 44,8 mln (Bernstein). W 2009 r. dominowały prezentacje komercyjne, nastawione
na informacje o cenach, biżuterii i turystyce. Dziesięć lat później najwięcej stron
podawało informację dotyczące także biżuterii i cen, jednak skokowo, siedmiokrotnie wzrosła liczba stron poświęconych historii bursztynu, a turystyka znalazła
się na czwartej pozycji. Kolejną grupę stron stanowią strony profesjonalne, prezentujące bursztyn w wieloaspektowym ujęciu. Od geografii, przez właściwości,
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ceny i w końcu do haseł wiążących bursztyn wprost z turystyką i szlakiem bursztynowym w Polsce i w Europie.
Wyraźnie widoczny jest wzrost liczby stron o magicznych i leczniczych właściwościach tego fascynującego minerału. Należy podkreślić wartość edukacyjną liczniejszych w 2018 r. niż w 2009 r. stron związanych z geografią i geologią
bursztynu. Do najciekawszych graficznie stron należą te, które utworzone zostały
przez profesjonalnych grafików na zamówienie firm jubilerskich, muzeów lub
strony tworzone przez kolekcjonerów. Łatwo można je odnaleźć dzięki dobremu
systemowi linków uzupełniających poszczególne prezentacje. Spadek lub niewielki (dwukrotny) wzrost zanotowały strony poświęcone noclegom, hotelom,
spa i innym elementom. Może to być wynikiem z jednej strony spadku zainteresowania wybraną destynacją (Bobolin), z drugiej strony prawdopodobnie jest
to wynik zaprzestania indeksowania przez Google zdublowanych stron, części
stron reklamowych lub z przyjętego przez Google i zmienianego algorytmu prezentującego strony lub ich pozycjonowanie. Biorąc powyższe pod uwagę, można
stwierdzić, iż postawiona hipoteza o podobnym poziomie wzrostu liczby stron w
szeregu badanych kategoriach została pozytywnie zweryfikowana, na poziomie
od 300% do 400%. Natomiast część szczegółowych haseł, w zakresie noclegów lub
historii, właściwości czy sprzedaży bursztynu cechuje znacznie większy wzrost
(siedmiokrotny) lub w niektórych badanych kategoriach spadek, tak jak to ma
miejsce w przypadku „mistrzostw”, „targów” czy „konferencji“.
Współczesne społeczeństwo informacyjne ma charakter globalny, co implikuje przeniesienie wszystkich wymiarów życia w przestrzeni rzeczywistej do
cyberprzestrzeni. To, co dotyczy w znaczącej mierze aktywności gospodarczej
i politycznej czy edukacyjno-kulturowej, odnosi się również do promocji szeroko
pojmowanego lifestyle’u. Rola hobby wzrasta, co wynika z podniesienia rangi rozrywki w życiu coraz zamożniejszego społeczeństwa, nie tylko krajów cywilizacji
zachodniej. W konsekwencji metafora teraźniejszych argonautów odpowiada intensywnemu poszukiwaniu przez turystów miejsc występowania bursztynu jako
celu indywidualnych wypraw niosących ekscytujące doznania kontaktu z bursztynem – współczesnym złotym runem.

Złote runo współczesnych argonautów…
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PRZYRODNICZY I KRAJOBRAZOWY POTENCJAŁ
TURYSTYCZNY A POLITYKA KREOWANIA
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA
„BURSZTYNOWEJ” MIERZEI WIŚLANEJ
NATURAL AND LANDSCAPE TOURISM POTENTIAL —
THE POLICY OF CREATING TOURIST PRODUCTS
ON THE "AMBER" MIERZEJA WIŚLANA
Streszczenie
W artykule przedstawiono unikatowość walorów przyrodniczych, krajobrazowych i bursztynowego dziedzictwa na Mierzei Wiślanej. Podjęto też rozważania
dotyczące możliwości kreowania produktów turystycznych w oparciu o te walory.

Summary
The article presents the uniqueness of natural, landscape and amber heritage on
the Vistula Spit. Considerations were also made regarding the possibilities of creating tourist products based on these values
Słowa kluczowe: Mierzeja Wiślana, walory przyrodnicze i krajobrazowe, bursztynowe dziedzictwo, produkty turystyczne
Keywords: Vistula Spit, natural and landscape values, amber heritage, tourist
products

Mierzeja, wybrzeże mierzejowe – wyjaśnienie pojęć

M

ierzeja to barierowo-wydmowa forma akumulacyjna będąca piaszczystym wałem o zróżnicowanej rzeźbie terenu 1. Jest ona efektem
działania fal sztormowych nabiegających skośnie do brzegu2 przy udziale
prądów przybrzeżnych oraz innych procesów hydro- i litodynamicznych
Innymi formami akumulacyjnymi są nabrzeżne wały burzowe, wały przesypów, przesypy
klinowe rosnące prostopadle do brzegu (np. Ryf/Rewa Mew), kosy (np. Kosa Helska).
1

2

M. Klimaszewski, Geomorfologia, Warszawa 1978, s. 905–912.
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charakteryzujących określony fragment wybrzeża. Materiał odkładany przez
fale, po jego osuszeniu, przemieszczany jest przez wiatr na zaplecze plaży,
w wyniku czego powstaje zróżnicowana rzeźba wydm nadmorskich. Tak więc
wybrzeża mierzejowe zostały ukształtowane przez procesy morskie: akumulacyjne i erozyjne, ale ich powierzchnia, czyli te cechy terenu, które zauważa
obserwator, została nadbudowana i przemodelowana głównie przez procesy eoliczne (wiatrowe). Obecnie, istotnym czynnikiem generującym zmiany
jest człowiek użytkujący mierzeje, anektujący kolejne tereny pod zabudowę,
niszczący i zmieniający naturalną roślinność, wprowadzający różnorodną infrastrukturę techniczną, w tym techniczne umocnienia brzegów przed erozją
morską (abrazją).
Wzdłuż polskiego wybrzeża utworzyły się:
• mierzeje właściwe – powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zamknięcia zatoki; do takich form należy Mierzeja Wiślana na odcinku na
wschód od Kątów Rybackich;
• inne odcinki mierzejowe powstałe w wyniku odcięcia od morza dawnych
obniżeń plejstoceńskich: pradolin lub form pradolinopodobnych, depresji
końcowych, delt rzecznych, obniżeń zastoiskowych lub erozyjnych;
• Kosa Helska (Półwysep Helski lub Mierzeja Helska) powstała na przedłużeniu długiego wybrzeża, w miejscu gwałtownego zagięcia linii brzegowej,
co spowodowało odkładanie rumowiska w Zatoce Gdańskiej;
• mierzeja tombolo – łącząca wyspy morenowe Uznam i Wolin3.
Wybrzeża mierzejowe, genetycznie akumulacyjne, zajmują aż 75% długości
polskiego brzegu Bałtyku. Począwszy od zachodu są to:
1. Mierzeja Bramy Świny,
2. Mierzeja Wolin – Pobierowo,
3. Mierzeja Niechorze – Resko – Kołobrzeg,
4. Mierzeja jezior Jamno – Bukowo – Kopań,
5. Mierzeja Jarosławiec – Ustka,
6. Mierzeja Dębina – Jastrzębia Góra,
7. Półwysep Helski,
8. Mierzeja Wiślana4.
Na zachód od Jarosławca aż po Wolin, wybrzeże Polski jest niemal całkowicie
wyrównane i silnie abradowane. Dużo bardziej skomplikowane formy brzegowe
3

M. Klimaszewski, dz. cyt.

E. Gerstmannowa, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich wybrzeżach
mierzejowych, „Turyzm” 2004, nr 14/2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 6–7.
4
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i geomorfologia podbrzeża występują na obszarze na wschód od Jarosławca. W tej
części wybrzeża, postępując ku wschodowi, obserwuje się występowanie coraz
większych akwenów przybrzeżnych oraz towarzyszących im coraz większych
akumulacyjnych form brzegowych. Dwie najdłuższe polskie mierzeje to mierzeja
Dębina – Jastrzębia Góra o długości 86 km (powszechnie nazywana w jej centralnym fragmencie Mierzeją Łebską lub Mierzeją Słowińską) i Mierzeja Wiślana5,
która jest przedmiotem niniejszej analizy.
Trzy główne cechy struktur mierzejowych to:
• linearność – rozciągnięcie wzdłuż brzegu na dziesiątki kilometrów, co
sprawia, że w drodze do plaży i morza trzeba przekroczyć wszystkie strefy
siedliskowe i roślinne, także – najmniej odporne na niszczenie najmłodsze
wydmy;
• obecność na ich zapleczu terenów niskich, często podmokłych lub zajętych
przez akweny (jeziora przymorskie, Zalew Wiślany) lub rozległe równiny
akumulacji organiczno‑mineralnej – te niskie obszary tworzą pomiędzy
mierzejami a położonymi bardziej na południe wysoczyznami morenowymi wnętrza krajobrazowe wybitnej urody, będące niekwestionowanym
walorem turystycznym wybrzeża (np. widok przez Zalew Wiślany na
Wysoczyznę Elbląską);
• mała i skrajnie mała odporność na degradację z uwagi na zróżnicowaną
rzeźbę terenu i piaszczyste, przepuszczalne podłoże – co w znacznym stopniu determinuje sposoby użytkowania, zagospodarowania i ochrony tych
wybrzeży6.
Charakterystyczną cechą mierzejowego krajobrazu były dawniej: szerokie,
piaszczyste plaże, towarzyszący plaży – bezleśny, porośnięty trawami nadmorskimi wał wydmy przedniej i różnorodne formy wydmowe wnętrza mierzei porośnięte przez zbiorowiska leśne (obecnie, głównie przez nadmorskie bory sosnowe). Dzisiaj większość wybrzeży mierzejowych podlega silnej abrazji – coraz
rzadziej na zapleczu plaży spotyka się bezleśne wydmy, a klify wydmowe należą
do powszechnych w nadmorskim krajobrazie. Coraz dłuższe odcinki polskiego
wybrzeża mierzejowego chronione są technicznymi umocnieniami (opaski gabionowe, opaski betonowe, narzut kamienny, ostrogi drewniane, ew. inne konstrukcje). Mierzeja Wiślana jest tu wyjątkiem – przez długi, około 100-letni okres była
E. Gerstmannowa, Charakterystyka fizyczno-geograficzna Mierzei Wiślanej, [w:] Żuławy i Mierzeja
moje miejsce na ziemi, pod. red. D. A.Dekański, „Kolokwia Żuławskie” t. I, Officina Ferbriana,
Gdańsk 2001, s. 19.
5

6

E Gerstmannowa, Przyrodnicze uwarunkowania…, dz. cyt., s. 8–9.
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formą stosunkowo stabilną. W okresie ostatnich 20 lat także na niej obserwuje się
postępującą abrazję brzegów, jednak jest ona znacznie mniejsza niż na większości
wybrzeży mierzejowych. We wschodnim, przygranicznym odcinku Mierzei ciągle
przeważają procesy akumulacji nad procesami abrazji (erozji) morskiej. Niestety,
zdaniem autorki pracy, z dużym prawdopodobieństwem można prognozować
naruszenie stabilności litodynamicznej Mierzei Wiślanej i abrazję stabilnych do tej
pory brzegów, w sytuacji rozpoczęcia budowy projektowanego i zatwierdzonego
do realizacji kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
Turyści lubią wypoczywać na wybrzeżach mierzejowych, ponieważ mogą się
tam cieszyć piaszczystymi plażami, wygodnym, łagodnym zejściem do morza,
piaszczystym dnem, a na zapleczu plaży – widokiem na wydmy nadmorskie.
W obszary leśne porastające wydmy nadmorskie turyści uciekają zwłaszcza w dni
chłodne i wietrzne. Zbyt bodźcowe dla organizmu człowieka warunki wypoczynku na plaży pozwalają docenić jej wydmowe, zaciszne zaplecze. To w obszarze
wydm nadmorskich znajduje się większość szlaków turystycznych oraz tras spacerowych, rowerowych, nordic walking, etc.

Mierzeja Wiślana – jej unikatowość przyrodnicza
i krajobrazowa jako zespół walorów turystycznych
Geograficznie, Mierzeja Wiślana zaczyna się w okolicy Sopotu na zachodzie i ciągnie się na długości ponad 100 km aż do Półwyspu Sambijskiego na wschodzie.
Jej polska część ma 79 km długości. Obecnie nazwy Mierzeja Wiślana używa się
w odniesieniu do odcinka położonego na wschód od Wisły i tej części mierzei
poświęcono dalsze rozważania.
Odcinek Mierzei Wiślanej od Wisły do granicy z Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej ma długość nieco ponad 48 km. Jej część półwyspowa,
o długości około 30 km, położona jest pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem
Wiślanym i w całości znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wiślana7. Całość należy administracyjnie do trzech gmin, w tym do gminy miejskiej Krynica Morska, i znajduje się na niej 10 miejscowości z rozbudowanymi
funkcjami turystycznymi i uzdrowiskowymi. Są to: gmina Stegna z miejscowościami: Mikoszewo, Jantar, Junoszyno, Stegna; gmina Sztutowo z miejscowościami: Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki i gmina miejska Krynica Morska z miejscowościami: Przebrno, Krynica Morska, Piaski (Nowa Karczma). Tylko Krynica

7

E. Gerstmannowa, Charakterystyka fizyczno-geograficzna…, dz. cyt., s. 20.
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Morska położona jest wyłącznie na Mierzei, obie pozostałe gminy zajmują tereny
Mierzei i Żuław.
Współczesna rzeźba terenu Mierzei Wiślanej i przylegających do niej Żuław jest
efektem różnorodnych procesów zachodzących na tym obszarze od momentu
wycofania się (zaniku) lodowca aż po czasy współczesne. Należą do nich: procesy
akumulacji i abrazji morskiej, procesy eoliczne (akumulacja i deflacja), procesy akumulacji deltowej Wisły, w tym – współczesne procesy akumulacji w obrębie stożka
ujściowego Wisły (Przekop) oraz różnorodne działania człowieka – na Żuławach,
na Mierzei, na Zalewie Wiślanym, w dolnym odcinku rzeki Wisły i jej doliny.
Formowanie się Mierzei było równoczesne z narastaniem delty Wisły i doprowadziło do odcięcia fragmentu Zatoki Gdańskiej (Zalew Wiślany). W efekcie
tego procesu delta przyrastała w kierunku wschodnim; osady deponowane były
w Zalewie, a nie w otwartym morzu.
Najstarszą częścią Mierzei Wiślanej jest równina mierzejowa z rytmiczną rzeźbą
eoliczną – tak zwane wydmy brunatne. Występują tu równoległe do siebie i generalnie – do linii brzegowej, niewysokie wały wydmowe8. Ich ułożenie i cechy
geomorfologiczne wskazują, że są to eolicznie przekształcone wały brzegowe
cofającego się morza9. W obrębie tych obszarów występują na Mierzei dobrze
wykształcone gleby.
Młodszą strefą wydmową jest obszar występowania tzw. wydm żółtych.
Strefa ta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby. W jej obrębie występują najpotężniejsze formy wydmowe (wraz z wielkim wałem wydmowym
Mikoszewo – Sztutowo) oraz towarzyszące im obniżenia wydmowe, niecki i rynny deflacyjne.
Najmłodsze wydmy Mierzei – wydmy białe – zajmują obszar na zapleczu
współczesnej plaży, wszędzie tam, gdzie nie zostały zniszczone przez abrazję
morską. Na tym obszarze Mierzei dominują gleby inicjalnych stadiów rozwoju
i postępuje sukcesja roślinności. Większość tego obszaru zajmuje roślinność nieleśna, najczęściej trawy nadmorskie (piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca
piaskowa)10.
Trzeba podkreślić, że mimo typowej dla wszystkich mierzei, równoległej do
brzegu strefowości siedlisk i krajobrazów, Mierzeja Wiślana jest najbardziej zróżnicowaną przestrzennie i najbardziej żyzną strukturą mierzejową na polskim
Podczas badań terenowych do Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej zespół
prowadzący badania terenowe nazwał ten obszar „tarką wydmową”.
8

9

B. Rosa, K. Wypych, O mierzejach wybrzeża południowobałtyckiego, [w:] Peribalticum, Gdańsk 1980.

10

E. Gerstmannowa, Charakterystyka fizyczno-geograficzna…, dz. cyt., s. 2–8.
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wybrzeżu. Analizując środowisko przyrodnicze, autorka wyróżniła sześć istotnie
różniących się fizjonomicznie odcinków Mierzei Wiślanej:
I. Odcinek Mikoszewo – Jantar
Sąsiadujący z Żuławami oraz ujściem Wisły i jej współczesnym stożkiem napływowym (wschodnia część rezerwatu przyrody Mewia Łacha).
Charakterystycznym i niespotykanym na innych polskich mierzejach rysem
rzeźby tego obszaru jest wysoki, ponad 25-metrowy potężny wał wydmowy,
który oddziela kompleks wydm przyplażowych od strefy równiny mierzejowej. Południowy, zawietrzny stok wału stanowi najbardziej wyrazisty element
rzeźby terenu i ciągnie się aż do Sztutowa. Jego wysokość przekracza miejscami
20 m, a nachylenie przekracza 30 stopni. Jest on wyraźną barierą terenową, którą trzeba pokonać na trasie: miejscowość (położona na głównym szlaku komunikacyjnym – plaża nadmorska). Na południe od wału wydmowego znajduje
się, wspomniana wcześniej równina z niewysokimi, równoległymi do siebie
wałami wydmowymi przechodząca w równinę deltową Żuław.
II. Odcinek Jantar – Sztutowo
Cechy rzeźby podane w opisie poprzedniego odcinka urozmaica pasmo podmokłych obniżeń terenowych z roślinnością wysoko i przejściowo torfowiskową. To z tych obszarów wypełnionych wodą korzystają na ogół członkowie
gangów wydobywających nielegalnie bursztyn metodą hydrauliczną.
III. Odcinek Sztutowo – Kąty Rybackie
Miejsce potężnego wału wydmowego zajmuje mozaika form wydmowych
o różnych rozmiarach i dużej dynamice rzeźby. Na tym odcinku znajduje się
powszechnie znany ornitologiczny rezerwat przyrody kormorana i czapli siwej –
z największą populacją kormorana w Polsce i jedną z największych w Europie.
IV. Odcinek Kąty Rybackie – Krynica Morska
Oprócz opisywanej wcześniej mozaiki form wydmowych, tuż przed Przebrnem,
w południowej, nadzalewowej części półwyspu pojawia się szeroka strefa wilgotnych obniżeń międzywydmowych, która ciągnie się aż do Krynicy, gdzie
płynnie przechodzi w niziny nadzalewowe. W Przebrnie znajduje się rezerwat
przyrody Buki Mierzei Wiślanej. Niezwykle interesującym walorem botanicznym tej części Mierzei Wiślanej jest zbiorowisko leśne z klonem występujące
na stromych, południowych stokach wydm w Krynicy Morskiej. Należy ono
do najżyźniejszych zbiorowisk leśnych w strefie wysokich wydm polskiego
wybrzeża11.
11
Z. Lenartowicz, za: Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, pod. red.
E. Gerstmannowej, t. 7, Gdańsk 2001.
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V. Odcinek Krynica Morska – Leśniczówka
Wyróżniony głównie z powodu dominującej formy terenu, jaką stanowi potężny wał wydmowy o nazwie Wielbłądzi Garb, z kulminacją osiągającą aż
49,5 m n.p.m. (tu znajduje się wieża z platformą widokową). Ta wysoka wydma z wąską i długą granią oraz bardzo stromymi stokami należy do najbardziej interesujących wydm polskiego wybrzeża. Powstała w wyniku wtórnego uruchomienia wydm i przewiania piasku aż do brzegu Zalewu Wiślanego.
Ciekawostką botaniczną jest fakt, że jej stoki porasta zbiorowisko acydofilnej
dąbrowy, które zwykle wykształca się na niższych wydmach, na glebach w zaawansowanym stadium rozwoju12.
VI. Odcinek Leśniczówka – granica państwa
Potężny wał piaszczysty wypełnia całą szerokość Mierzei; od strony Zatoki
Gdańskiej kończy się szeroką strefą najmłodszych bezleśnych wydm zaplecza
plaży, a od strony Zalewu Wiślanego stoki są strome, a podcięte przez abrazję tworzą malownicze wydmowe klify. Występują tu także skrawki niziny
nadzalewowej13.
Dzisiejsza rzeźba terenu Mierzei Wiślanej, jak wcześniej wspomniano, wynika zarówno z naturalnych procesów morfogenetycznych, jak i z procesów antropogenicznych. Badania palinologiczne [H. Redmann 1938] wykazały, że pod
koniec neolitu i w epoce brązu obszar Mierzei Wiślanej porastał żyzny dębowy
las mieszany z pojedynczymi lipami i wiązami, a na niektórych fragmentach także buki i graby. Większy udział sosny w drzewostanie dotyczył jedynie okolic
Stegny. Mimo prowadzenia rabunkowej gospodarki, taki skład gatunkowy lasów zachował się aż do końca XVII w. Niestety, w wyniku splotu wielu różnych
czynników: osadnictwa, wojen, działalności gospodarczej (w tym wydobycia
bursztynu), doszło do zniszczenia naturalnej roślinności na Mierzei Wiślanej, co
w konsekwencji dało wznowienie procesów eolicznych. Największe zniszczenia
lasów nastąpiły w XVIII w. Związane one były z okresem wojen sukcesyjnych
z Rosją i nieco późniejszym masowym wydobywaniem bursztynu. Ostateczne
zniszczenia roślinności były efektem przemarszu wojsk rosyjskich (1762) w czasie
wojny siedmioletniej. Ruchome wydmy zasypywały osady ludzkie, a za dzisiejszą Krynicą Morską wydmy zostały przewiane aż do Zalewu Wiślanego (m.in.
M. Machnikowski, za: Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, pod. red.
E. Gerstmannowej, t. 7, Gdańsk 2001.
12

13
E. Gerstmannowa, Charakterystyka fizycznogeograficzna Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
i jego otuliny oraz wybrane przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszaru, [w:] Materiały do monografii
przyrodniczej regionu gdańskiego, pod. red. E. Gerstmannowej, t. 7, Gdańsk 2001, s. 14–18.
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Wielbłądzi Garb) [Machnikowski, Lenartowicz, i in., 1994, Gdańsk, niepubl.].
Warto przypomnieć, sięgając do niepublikowanych opracowań14, że rozpoczęto
wówczas długi i trudny proces stabilizacji wydm. Początkowo, żeby zatrzymać
piasek budowano wysokie płoty, wycinając drzewa z resztek lokalnych lasów, co
tylko pogarszało sytuację. Dopiero pod koniec XVIII w., z inicjatywy i funduszy
Rady Miejskiej w Gdańsku, rozpoczęto planowe utrwalanie wydm, korzystając
głównie z duńskich doświadczeń.
Kolejny okres rozwoju to, obserwowane także współcześnie, przekształcenia
związane z zagospodarowaniem obszaru na potrzeby osadnictwa, rybołówstwa,
komunikacji, turystyki i wypoczynku oraz innych funkcji gospodarczych związanych z samą Mierzeją i regionem.

Dziedzictwo bursztynu na Mierzei Wiślanej –
wybrane zagadnienia
Bursztyn (ang. amber) – kopalna żywica nazywana także: jantarem, sukcynitem
(łac. succinum) czy bałtyckim złotem – i jego dziedzictwo kulturowe z pewnością
są wybitnymi walorami tej części polskiego wybrzeża. Od wieków pozyskiwano bursztyn na Mierzei Wiślanej, stosując wszystkie dostępne metody: zbieranie
(zbieractwo), szperanie, czerpanie, bagrowanie, wypłukiwanie metodą hydrauliczną, pozyskiwanie górnicze w kopalniach odkrywkowych, zbieranie podczas
wykopów w pracach budowlanych prowadzonych w różnych częściach mierzei,
a także wyłapywanie na sita ze strumienia refulatu (na przykład podczas refulacji
z dna Zalewu materiału potrzebnego do budowy wałów przeciwpowodziowych).
Większość turystów liczy na znalezienie na Mierzei Wiślanej dużej bryłki bursztynu podczas spaceru brzegiem morza i sprawdza wyrzucony na plaże materiał
organiczny (kidzinę) oraz różnorodne zaplątanymi w nią śmieci.
Warto jednak pamiętać, że Mierzeja Wiślana kojarzy się turystom także ze słynnym Szlakiem Bursztynowym – tym współczesnym, turystycznym (Jantarowym),
ale także z historycznym przebiegiem szlaku z Akwilei w północno‑wschodnich
Włoszech, która było centrum rzymskiego rzemiosła lub z innych miast basenu
Morza Śródziemnego nad Morze Bałtyckie – różnymi drogami, ale z pewnością
przez Toruń do Gdańska oraz wzdłuż Mierzei Wiślanej, przez Kaliningrad (pol.
Królewiec), Litwę (Palanga/Połąga), Łotwę (Ryga) i Estonię do Petersburga (ros.
Leningrad).
Barton, Środowisko kulturowe – diagnoza stanu, [w:] Plan ochrony Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wiślana, Gdynia 1996, niepubl.
14
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Złoża bursztynu, które można poddać planowemu wydobyciu na polskim
odcinku Mierzei, nie są duże. Z pewnością do największych na świecie należą
potężne złoża, eksploatowane metodą odkrywkową (kopalnie), na Półwyspie
Sambijskim w okolicy Jantarnego (Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy) i na
Mierzei Kurońskiej. Potężne złoża Sambii znajdują się w mułkach i drobnoziarnistych piaskach górnego eocenu. W polskiej części Mierzei Wiślanej bursztyn
występuje w młodszych osadach serii górnoholoceńskiej, na tak zwanym złożu
wtórnym zbudowanym z piasku morskiego przewarstwionego detrytusem roślinnym. Podczas badań geologicznych przeprowadzonych w latach 1981–1987 przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie (Zakład w Gdańsku) w wytypowanych 11 rejonach poszukiwawczych od Przejazdowa na zachód od Wisły aż po
Piaski na wschodzie nie wykryto dużych bilansowych nagromadzeń bursztynu.
Stwierdzono, że największe nagromadzenia (gniazda) bursztynu występują w obszarze starych wydm na odcinku Jantar – Stegna – Sztutowo, na głębokości 4–10 m,
w warstwie biogeniczno‑mineralnej leżącej na styku dolno i górno holoceńskiej
pokrywy osadowej oraz w przewarstwieniach detrytusu roślinnego w młodszych
osadach holoceńskich. Ich powierzchnia w obrębie nagromadzeń bursztynu wynosi od kilku do kilkunastu m2, a miąższość do kilkunastu centymetrów15.
Interesujące jest to, że bursztyn – i ten w niewielkich złożach wtórnych polskiej części Mierzei i ten, który morze wyrzuca na plaże i ten, który znajduje
się dalej na wschód, na Mierzei i na Półwyspie Sambijskim w obwodzie kaliningradzkim przez długie wieki był istotnym elementem gospodarki regionu.
Najbardziej interesujące, zdaniem autorki, są najstarsze dokumenty dotyczące
pruskiej części Mierzei Wiślanej. Pośrednio pozwalają one wnioskować o randze
politycznej i gospodarczej obszarów, na których wydobywano/zbierano/wyławiano bursztyn. W. Długokęcki16 podaje za innymi badaczami tych terenów, że
skomplikowane XIII-wieczne podziały Mierzei pomiędzy Zakonem Krzyżackim
a Biskupstwem Sambijskim (dokument dzielczy) wskazują na wagę gospodarczą
poszczególnych odcinków Mierzei w zakresie możliwości pozyskiwania bursztynu i związanej z tym działalności handlowej. Podział na krótkie odcinki (działy
7 do około 50 sznurów), które w dzisiejszym przeliczeniu na metry dają odcinki
od około 300 m do 2,2 km wskazują, że w tych miejscach pozyskiwano duże ilości bursztyn ze szlamu morskiego bądź zbierano, „gdy morze podczas sztormu
samo bagrowało dno i i wyrzucało bursztyn na brzeg”. Długie odcinki wskazują
G. Topolska, Budowa geologiczna, [w:] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, pod.
red. E. Gerstmannowej, t. 7, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Gdańsk 2001, s. 33–34.
15

16

W. Długokęcki, Mierzeja Wiślana od XIII do połowy XV wieku (1454 r.), Gdańsk 1995.
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z kolei na ich mniejsze znaczenie gospodarcze. Z dokumentów tych wynika, że
pozyskiwanie bursztynu było obwarowane wielu dokumentami. Urzędnicy zwani
szafarzami lub prokuratorami prowadzili, poza innymi działaniami handlowymi,
także sprzedaż bursztynu. Bursztyn eksportowano głównie do Lubeki i Brugii17.
W kolejnych wiekach zmieniały się strony sporu o bursztyn oraz przepisy dotyczące jego pozyskiwania i handlu, ale bursztyn zawsze był częścią dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Mierzei Wiślanej i także obecnie warto ten fakt
wykorzystać.

Uwagi końcowe dotyczące możliwości wykorzystania
potencjału przyrodniczego i krajobrazowego
Mierzei Wiślanej w kreowaniu produktów
turystycznych obszaru
Historycznie, obszar Mierzei Wiślanej pełnił różne funkcje gospodarcze. Było
to głównie: rybołówstwo, pozyskiwanie i handel bursztynem, żegluga wiślana
i związany z nią handel, a także rolnictwo – na Żuławach i niewielkich skrawkach
nizin nadzalewowych. Obecnie, nie ulega wątpliwości, że funkcja turystyczna
jest wiodącą funkcją gospodarczą obszaru, a Mierzeja Wiślana i towarzyszące jej
żuławskie tereny stają się stopniowo jednym z najbardziej popularnych fragmentów polskiego wybrzeża. Z danych GUS wynika, że miasto Gdańsk oraz powiaty
słupski i nowodworski z Mierzeją i Żuławami należą do najbardziej atrakcyjnych
turystycznie na Pomorzu18.
Autorka formułuje, pewnie dość karkołomną z punktu widzenia branży turystycznej myśl, że Mierzeja Wiślana powinna być promowana jako obszar elitarnej
turystyki. Elitarnej, powinno znaczyć w tym przypadku – dla turystów myślących,
o proekologicznym nastawieniu, bardziej wymagających, jeśli chodzi o jakość
przestrzeni turystycznej, ład przestrzenny, chcących odpoczywać w ciszy, na
pięknych plażach (także dla nudystów/naturystów), bez zabudowy turystycznej
„nad głową”. To tak, jakby przygotowano kawałek raju na prywatnej wyspie dla
dużej grupy turystów – oczywiście o randze siedmiu gwiazdek turystycznych,
a nie pięciu. Taki cel można potraktować jako interesujący zabieg marketingowy,
który może przynieść większe zyski niż zwykła, zatłoczona i gęsto zabudowana
przestrzeń nadmorska. Mierzeja Wiślana, z uwagi na jej wielkość, siedliskową
17

W. Długokęcki, dz. cyt., s. 26–35.

Żuławy i Mierzeja. Ranking GUS o atrakcyjności turystycznej powiatu nowodworskiego. Jak
wypadliśmy?, za: autor: red. 2018-01-11, aktualizacja 2018-11-11, źródło: Naszemiasto.pl
18
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i krajobrazową różnorodność, dobry stan środowiska przyrodniczego, ale też nieco ograniczoną dostępność komunikacyjną, ciągle jeszcze nadaje się do realizacji takiego zamierzenia. Umiejętność stawiania priorytetów zrównoważonej
turystyki jest trudną sztuką (tym bardziej, że nie wiadomo jak duża będzie skala
zniszczeń w przyrodzie po realizacji przekopu przez Mierzeję).
Moda na taką przestrzeń turystyczną trwa na świecie już ponad dekadę. Starają
się jej sprostać także obiekty hotelarskie – począwszy od proekologicznych, wybitnych architektonicznie projektów aż po zasady funkcjonowania, jakość przestrzeni wokół obiektów oraz powiązania społeczne i funkcjonalne z miejscem
i regionem.
Zdaniem autorki, kluczowe dla obszaru turystycznego „BURSZTYNOWA
MIERZEJA WIŚLANA” są dwie grupy walorów:
1. unikatowe i bezdyskusyjnie spektakularne walory przyrodnicze i krajobrazowe Mierzei Wiślanej (wraz z Zalewem Wiślanym i obszarem Żuław)19,
2. dziedzictwo bursztynu, przy czym bursztyn należy tu potraktować także
jako: piękno, gwarancję wysokiej jakości, swoistą magię związaną z jego
właściwościami leczniczymi i energetycznymi.
Ad 1)
Badania autorki dotyczące całego polskiego wybrzeża20 pozwalają na postawienie
tezy, że Mierzeja Wiślana jest największą (48 km długości, 500 m – 2,5 km
Wymogi redakcyjne dotyczące objętości tekstu skłoniły autorkę do zajęcia się tylko dwoma
grupami walorów – walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Zakres rozważań uwzględnia
więc tylko aspekt krajobrazowy walorów kulturowych oraz dziedzictwo bursztynu. Aspekt
krajobrazowy powinien zostać rozbudowany o ocenę jakości współczesnej przestrzeni urbanizacji
i suburbanizacji. Ład, a raczej nieład przestrzenny terenów osadnictwa z dominującą funkcją
turystyczną, wymaga jednak oddzielnej analizy.
19

20
Przywołane pozycje podano w porządku chronologicznym:
E. Gerstmannowa, M. Angiel, Zagospodarowanie i ochrona wybrzeża morskiego. Mapa: a) Walory
środowiska dla wypoczynku., b) Zagospodarowanie turystyczne., c) Zagrożenie i ochrona środowiska. [w:]
Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski, IGiPZ PAN, Warszawa‑Poznań 1992;
E. Gerstmannowa, Przyrodnicze podstawy ekorozwoju strefy nadmorskiej. Raport o stanie badań, [w:]
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckeigo i strefy nadmorskiej, Warszawa 1994;
E. Gerstmannowa, H. Roszman, Degree of environmental degradation Poland's Coastal Zone, Materiały
konferencji Management of Coastal Habitats Programme, wrzesień 1993. Coastline EUCC Magazine.
Leiden. Holandia 1995; Półwysep Helski – przyrodnicze podstawy rozwoju, red. E. Gerstmannowa,
Warszawa 1995; E. Gerstmannowa, Problemy ekorozwoju turystycznych miast nadmorskich na przykładzie
Ustki, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 1997, nr 12, Instytut Ochrony Środowiska,
Warszawa; Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, red. E. Gerstmannowa, t. 3:
Nadmorski Park Krajobrazowy, Gdańsk 2000; E. Gerstmannowa, Charakterystyka…, dz.cyt.; Materiały
do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego, red. E. Gerstmannowa, t. 7: Park Krajobrazowy
Mierzeja Wiślana, Gdańsk 2001; E. Gerstmannowa, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki
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szerokości), najbardziej różnorodną siedliskowo i krajobrazowo formą mierzejową na polskim wybrzeżu Bałtyku.
Zróżnicowanie krajobrazu form wydmowych, siedlisk i zbiorowisk roślinnych,
naturalnych nadmorskich krajobrazów oraz klimatu lokalnego (topoklimatów)
i długich odcinków naturalnych plaż sprawia, że Mierzeja Wiślana jest unikatowym i wybitnym obszarem nadmorskiego wypoczynku. Przestrzeń, którą turyści
mają do dyspozycji daje poczucie komfortu i umożliwia przygotowanie znakomitej oferty wypoczynku uwzględniającej potrzeby wszystkich grup turystów.
Atutem są szerokie, piaszczyste plaże i bezpieczne kąpieliska.
Na najbardziej wschodnim odcinku (Krynica Morska – granica państwa) znajdują się najładniejsze, najszersze piaszczyste plaże, gwarantujące znalezienie
najlepszego miejsca wypoczynku z punktu widzenia potrzeb indywidualnego,
wymagającego turysty. Gdyby zdecydowano się oznaczać komfort wypoczynku
na plaży (podobny do zadowolenia z korzystania z prywatnej plaży) – z pewnością plaże tego odcinka wybrzeża Mierzei powinny otrzymać siedem gwiazdek21.
W wielu miejscach znajdują się dobrze wyznaczone i przygotowane leśne parkingi
umożliwiające korzystanie z odległych plaż pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami.
Ten najbardziej wschodni odcinek polskiego wybrzeża należy do najpiękniejszych
i najmniej obleganych przez przeciętnych turystów. Warto wykorzystać te spektakularne walory wypoczynku w ofercie turystycznej Mierzei Wiślanej. Piaski
są, w opinii autorki, najciekawiej położoną miejscowością na Mierzei Wiślanej,
a można pokusić się o stwierdzenie, że na całym polskim wybrzeżu. Ich niezaprzeczalnym atutem jest: leśne otoczenie, brak drogi przelotowej na wschód, niewielkie zurbanizowanie, a w związku z tym stosunkowo proste określenie zasad
zrównoważonego rozwoju przestrzennego i ładu architektonicznego, pięknie
na Mierzei Wiślanej, [w:] Turystyka jako dochodowa dziedzina gospodarki Pomorza, red. J. Rachoń,
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2002; E. Gerstmannowa, Przyrodnicze uwarunkowania
rozwoju turystyki na polskich wybrzeżach mierzejowych, „Turyzm” 2004, Łódź; E. Gerstmannowa,
Kierunki zmian w krajobrazie polskiego wybrzeża wynikające z rozwoju turystyki, „Turyzm” 2005,
Łódź; E. Gerstmannowa, Przestrzeń turystyczna polskiej strefy brzegowej – trendy rozwoju a warsztat
planistyczny, [w:] Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny
i perspektywy, t. 2, Brzeg morski – zrównoważony, red. K. Furmańczyk, Szczecin 2006; E. Gerstmannowa,
A. A. Marsz, W. Zalewski, Waloryzacja obszarów zagrożonych w wyniku erozji brzegów i podnoszenia się
poziomu morza, [w:] Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich, red. R. Dubrawski, E. Zawadzka
‑Kahlau, Gdańsk 2006; Gerstmann E., Nadmorska turystyka, jako jeden z czynników rozwoju regionu
pomorskiego, [w:] Przemysły morskie w polityce regionalnej UE, Gdynia 2007; E. Gerstmann, Ochrona
przyrodniczych i turystycznych walorów polskiego wybrzeża, [w:] Ochrona wybrzeża w polityce morskiej
państwa, red. J. Cyberski, Wejherowo 2013.
21

I nie miałoby to nic wspólnego z kryteriami przyznania kąpielisku statusu Błękitnej Flagi.
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położony, niewielki port rybacki (dziś służący głównie turystom) i piękne widoki na Zalew Wiślany. Czy Piaski jako elitarny kurort nadmorski to zbyt śmiałe
marzenie turysty ekologa?
Przy okazji warto dodać, że brzegi Zalewu Wiślanego wzdłuż Mierzei Wiślanej
z naturalną roślinnością przybrzeżną i nawodną (a na odcinku Krynica Morska –
Piaski, także z malowniczymi klifami wydmowymi) oraz pięknie położone niewielkie porty są także wybitnym walorem obszaru. Nie ma w Polsce drugiego
odcinka takiego wybrzeża. Rejsy łodziami wiosłowymi lub z ożaglowaniem wraz
z obserwacją ptaków i brzegów Mierzei mogą być kolejną atrakcją turystyczną obszaru. Z pewnością grupa ludzi związana z Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach
Rybackich jest w stanie przygotować koncepcję takiego produktu turystycznego.
Najwyższa forma wydmowa – Wielbłądzi Garb – ma wysokość 49,5 m n.p.m.i jest
drugą co do wysokości wydmą na polskim wybrzeżu, po Wydmie Czołpińskiej
(56,2 m n.p.m.) znajdującej się w Słowińskim Parku Narodowym. Na kulminacji
Wielbłądziego Garbu znajduje się wieża (platforma) widokowa. Mimo że punkt
widokowy nie wychodzi ponad korony drzew, widać z niego zarówno Zalew jak
i Zatokę Gdańską. Dodać należy, że w pobliżu Piasków, na szlaku wydm nadmorskich, znajduje się kolejny z punktów widokowych z platformą widokową
i miejscem obserwacji ptaków – Góra Pirata (ok. 40 m n.p.m.).
Ad 2)
Dziedzictwo bursztynu jako podstawa kreowania marki turystycznej całej
Mierzei Wiślanej wydaje się nośnym hasłem marketingowym. Pionierzy takiego
myślenia wykonali już „kawał dobrej roboty”. Wypromowali Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu z finałem w Jantarze (Summer Amber Festival, wybory
Bursztynowej Miss Polski, Turniej Piłki Nożnej Plażowej o Bursztynowy Puchar),
a także muzeum Bursztynowa Komnata – Muzeum Bursztynu. Zwrócili uwagę
mediów i turystów nie tylko na miejscowości Jantar i Stegna oraz Bursztynową
Gminę Stegna, ale też na całą Mierzeję Wiślaną, Gdańsk, najstarszą manufakturę bursztynu w Gdańsku „Amber Manufacture Michel”, Faktorię Handlową
w Pruszczu Gdańskim, inne muzea i miejsca w regionie związane z dziedzictwem
bursztynu.
Warto wykorzystać ten przywilej pierwszeństwa w dalszym wykorzystywaniu
bursztynowego dziedzictwa Mierzei Wiślanej, bo znane już produkty z bursztynem w nazwie to zdecydowanie za mało. Potrzebne są działania systemowe obejmujące wszystkie gminy i powiat nowodworski. Na szczęście starosta nowodworskiego powiatu znakomicie zna obszar, którym zarządza, i wie, jaką wagę ma
słowo „bursztynowa” w promocji gminy Stegna oraz jaką wartość marketingową
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ma nazwa miejscowości Jantar. Ta wiedza powinna być podstawą budowania
bursztynowej marki całej Mierzei Wiślanej.
Wiele miast i gmin w Polsce i na świecie szuka pomysłu na rozwój aktywności społeczności lokalnych i zainteresowanie turystów ich małą ojczyzną. Idea
ta ma ponad 30-letnią historię, a wywodzi się z działań podjętych już w 1984 r.
przez ECOVAST, (European Council for the Village and Small Town) Europejską
Radę ds. Wsi i Miasteczek – w celu zwiększania dobrobytu społeczności wiejskich
i ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich. W. Idziak (2016) podaje, że w Polsce
działa obecnie około 100 wiosek tematycznych22. Podejmując działania na rzecz
poprawienia sytuacji na rynku turystycznym, trzeba jednak pamiętać, że nadmierny, żywiołowy rozwój turystyki może doprowadzić do przekroczenia chłonności
i pojemności turystycznej – zjawisko to obserwowane jest w wielu rejonach świata.
Może także doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia walorów, które dzisiaj
oceniamy jako wybitny potencjał do rozwoju turystyki. Wydaje się, że do analiz
dotyczących zrównoważonego rozwoju przestrzeni turystycznych należy włączyć jako narzędzie analizę kosztów alternatywnych, która pozwoli lepiej oceniać
możliwości i warianty rozwoju obszaru.
Powracając jednak do problemu bursztynowego dziedzictwa Mierzei Wiślanej,
można powiedzieć, że trzy gminy mierzejowe „mają na plecach worek pełen wybitnych walorów”, wśród których jest także bursztyn i wykorzystują te walory w niedostatecznym stopniu. Wydaje się, że punktem wyjścia do wspólnych
działań może być Stowarzyszenie (Związek?) Gmin Mierzei Wiślanej. Kolejnym –
wprowadzenie do języka mediów i na rynek analiz turystycznych nowej nazwy
Bursztynowa Mierzeja Wiślana i dobrego graficznie logo. Być może warto tu przywołać doświadczenia związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem ekoznaku
zielonego liścia na obszarze Zielonych Płuc Polski.
Logo Bursztynowej Mierzei Wiślanej może towarzyszyć turystom dosłownie
wszędzie – na „witaczach”, tablicach informacyjnych, banerach wzdłuż dróg i tras
turystycznych, na tablicach urzędów, muzeów, szkół, innych instytucji, obiektów
hotelarskich, gastronomicznych, itp. Przymiotnik bursztynowy można dodać do
innych nazw na Mierzei Wiślanej – z pewnością można używać określenia bursztynowe plaże.

22
Brief.pl /wsie_tematyczne_w_polsce_wywiad/ – wywiad z Wacławem Idziakiem, członkiem
zarządu Sekcji Polskiej ECOVAST (European Council for the Village and Small Town – Europejskiej
Rady ds. Wsi i Miasteczek lub w innym tłumaczeniu Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych
Miast), dostęp 7.03.2018; wywiad ukazał się też w „Brief” 2016, nr 1 (195).
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Podczas formułowania tych wstępnych uwag nasuwa się wiele kolejnych działań związanych z tworzeniem tak modnych obecnie w Polsce i na całym świecie
warsztatów nauki rękodzieła – w tym przypadku – obróbki bursztynu, które mogłyby być częścią oferty wypoczynku w takich miejscowościach jak Jantar, Stegna,
Sztutowo, Kąty Rybackie, Krynica Morska.
Kolejny duży pakiet działań może dotyczyć zagadnień związanych z wypromowanym już w Polsce hasłem „bursztyn na zdrowie”. W tym zakresie można
zaproponować wiele działań, które uzupełnią obecnie istniejącą ofertę, zwłaszcza
w obiektach sanatoryjnych i SPA. Interesujący mógłby być kontakt m.in. z krakowską firmą produkującą serię kosmetyków Farmony Jantar.
Idea Bursztynowej Mierzei Wiślanej doskonale wpisuje się w przywołaną obecnie do życia i jakże potrzebną w zrównoważonej turystyce wiedzę o multisensorycznym odbiorze krajobrazu. Pisał o tym T. Bartkowski (1985) już w latach 90.,
ale także wielu współczesnych autorów [Kaczmarek, Stasiak, Włodarczyk 2010,
Stasiak, Włodarczyk 2013, Jakiel 2013, Kulczyk 2014, Myga‑Piątek 2016]23, zauważa, że multisensoryczne odbieranie krajobrazu ma szerokie zastosowanie
w kreowaniu współczesnego produktu turystycznego jako całości przeżytego
doświadczenia w turystyce24. Wielozmysłowa percepcja krajobrazu – wykorzystanie triady doświadczeń turystycznych (TDT) dającej tak ważny w turystyce efekt
„wow”. Zachwyt – doświadczenie silnie nasycone emocjami – jest w przypadku
Bursztynowej Mierzei Wiślanej istotą pomysłu. Zachwyca krajobraz – turysta odbiera jego walory – właściwości („sygnały”) wizualne, dźwiękowe, zapachowe,
smakowe i dotykowe. A na Mierzei Wiślanej jest co odbierać zmysłami – całą
przyrodę nieożywioną (woda, plaże, wydmy, dolna Wisła i jej stożek ujściowy,
bursztyn) i ożywioną (trawy nadmorskie, lasy, torfowiska, szuwary przybrzeżne
i roślinność wodna). Jak podano powyżej, elementem przyrody nieożywionej jest
bursztyn – dawniej żywica drzew iglastych, dzisiaj zasób geologiczny – „bryłka
złota”, która w sposób szczególny angażuje nasze zmysły – każdy turysta chce
go znaleźć, poczuć w dłoni jego ciepło czy obejrzeć wybitne eksponaty w muzeach, galeriach. Poza przyrodą nieożywioną ważnym elementem odbieranym
wzrokiem i słuchem są na Mierzei przede wszystkim ptaki. Cały obszar jest objęty
ochroną ptaków w systemie NATURA 2000; prowadzone są badania i obserwacje

Za: M. Rogowski, Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji, „Turyzm” 2016,
Łódź, s. 23–25.
23

24

M. Rogowski, Multisensoryczność krajobrazu…, dz. cyt.
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ptaków, jest na nim, wspomniany wcześniej rezerwat kormoranów w Kątach
Rybackich. Ptaki towarzyszą turystom na lądzie i na wodzie.
Ramy objętościowe tej publikacji nie pozwalają na bardziej szczegółową analizę.
Sprawdzonym pomysłem jest przygotowanie kilkudniowych warsztatów mających na celu wykreowanie kolejnych produktów prostych i powiązanie ich w obszerny pakiet produktów turystycznych wyróżniających Bursztynową Mierzeję
Wiślaną na tle innych polskich wybrzeży. Znakomitym miejscem do organizacji takich warsztatów i propagowania idei Bursztynowej Mierzei Wiślanej jest
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach – miejsce o wyjątkowym położeniu
i długiej tradycji spotkań, także międzynarodowych.
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CZĘŚĆ III
BURSZTYN –
SZLAK, WYROBY, LECZNICTWO

EWA BIEŃ

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH ELEMENTÓW
OFEROWANYCH W MIASTACH: GDAŃSK, PRUSZCZ GDAŃSKI,
KALISZ ORAZ WIELUŃ, W ZAKRESIE TURYSTYKI MIEJSKIEJ
I KULTUROWEJ, W KONTEKŚCIE „SZLAKU BURSZTYNOWEGO”
ANALYSIS OF SELECTED ELEMENTS OFFERED IN THE CITIES:
GDAŃSK, PRUSZCZ GDAŃSKI, KALISZ AND WIELUŃ,
IN THE FIELD OF URBAN AND CULTURAL TOURISM,
IN THE CONTEXT OF THE "AMBER ROUTE"
Streszczenie
Jednym z elementów atrakcyjności miast w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej może być ich potencjał „bursztynowy”. Potencjał ten przejawiać się może poprzez organizowanie w tych miastach imprez promocyjnych, wydarzeń, wystaw,
festiwali itp., co w sposób zdecydowany i jednoznaczny podnosi ich atrakcyjność turystyczną. Do promocji miasta wykorzystują także fakt, że przez ich teren
przebiegały kiedyś szlaki handlowe – w tym przypadku „Szlak Bursztynowy”.
Ten starożytny szlak handlowy za czasów Imperium Rzymskiego miał swój początek we włoskiej Akwilei, a kończącył się w krajach nadbałtyckich, w tym na
terenie dzisiejszej Polski. Na trasie powstawały liczne osady handlowe tzw. faktorie, w których kwitł handel. Handlowano tam tkaninami, wyrobami z brązu,
naczyniami, biżuterią, bronią oraz przede wszystkim drogocennym bursztynem.
W artykule przeanalizowano atrakcyjność turystyczną czterech polskich miast
leżących na trasie w/w szlaku (Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz, Wieluń) oraz
pokazanie ich działań w kontekście „bursztynu” i „złota bursztynu” oraz „Szlaku
Bursztynowego”.

Summary

One of the elements of the attractiveness of cities in the field of urban and cultural tourism may be their "amber" potential. This potential may be manifested
by organizing promotional events, exhibitions, festivals etc. in these cities, which
increases their tourist attractiveness. They also use the fact that there have been
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routes through their area - in this case the "Amber Route". This ancient trade route,
at the time of the Roman Empire, originated in the Italian Aquileia and ended in
the Baltic countries, including in today's Poland. The article analyzes the tourist
attractiveness of four Polish cities along the "Amber Route" (Gdańsk, Pruszcz
Gdański, Kalisz and Wieluń), and show their activities in the context of "amber"
and "amber gold".
słowa kluczowe: turystyka miejska i kulturowa, bursztyn, „Szlak Bursztynowy”
key worlds: urban and cultural tourism, amber, „Amber Route”

„Szlak Bursztynowy” – historia i jego przebieg

W

czasach starożytnych (czasy Imperium Rzymskiego) bursztyn był
towarem, dla którego odbywano wielomiesięczne wyprawy handlowe oraz zbrojne z krajów śródziemnomorskich. Pierwszą opisaną wyprawą,
była ta na zlecenie cesarza Nerona. Po powrocie z wyprawy otrzymał duże
złoża tego drogocennego kamienia i po tym wydarzeniu coraz więcej osób
wyprawiało się nad Bałtyk, by wymienić swój towar na bursztyn. Droga handlowa wiodła najczęściej dolinami rzek od Akwilei, przez Bramę Morawską,
Śląsk, następnie przez wschodnią część ziemi wielkopolskiej i Kujawy aż do
wybrzeży Bałtyku1. Wyprawy realizowane były w okresie od V w. p.n.e do
połowy IV w.n.e. Dokładny przebieg szlaku (szlaków) nie został jednoznacznie określony.
Na mapach (na stronie obok) przedstawiono przebieg szlaku (szlaków) w starożytności i obecnie.
W I i II w. n.e nastąpił największy rozkwit szlaku bursztynowego, dzięki któremu na trasie zaczęły powstawać nowe osady. Podróżnicy poruszali się dwukołowymi, ciężkimi wozami, wykonanymi z grubych desek, co wydłużało czas
wypraw, podczas których narażeni byli na wszelkie niebezpieczeństwa. W takich
sytuacjach chowali oni swoje skarby: monety, wyroby z brązu, skrzynie pełne
bursztynu i niekiedy już po nie nie wracali. Dzięki badaniom i znaleziskom można
przypuszczać, gdzie przebiegał szlaku bursztynowego.
W innych krajach, przez które szlak przechodził, odgrywał on bardzo ważne znaczenie handlowe. Szlak bursztynowy to trasa „intensywnego handlu
bursztynem na przestrzeni: między Morzem Bałtyckim a Morzem Adriatyckim.
1

www.imperiumromanum.edu.pl/gospodarka/szlak-bursztynowy [dostęp 05.04.2018]
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Zdj. 1. Trasa Szlaku Bursztynowego w starożytności i obecnie

Źródło: www.szlaki-kulturowe.pl/szlak_bursztynowy.htm [dostęp 17.05.2018] i www.wikipedia.
org/wiki/Szlak_bursztynowy [dostęp 05.04.2018]

Łączył on społeczności oddalone od siebie o setki kilometrów“2. W innych krajach
również miał bardzo ważne znaczenie w tym względzie. Jak zauważa Bilkova:
„Bursztynowy Szlak należał do najbardziej znanych i prawdopodobnie najstarszych szlaków handlowych, przechodzących przez terytorium Czech i Moraw.
Przecinał całe Morawy, z północy na południe, od Bałtyku po Morze Adriatyckie”3.
Do Polski szlak prowadził przez Kotlinę Kłodzką, stamtąd do Wrocławia (gdzie
odnaleziono dotychczas największy depozyt bursztynu o wadze ok. 1240–1760 kg),
następnie przez Opole, Wieluń, Konin, Kalisz, Bydgoszcz/Toruń i docierał w okolice Pruszcza Gdańskiego i Gdańska.
Odtwarzanie szlaku bursztynowego na podstawie odcinków stałych w terenie (Kotlina Czeska-Morze
Adriatyckie, www.bursztynowyszlak.com/images/odtworzenie_szlaku_bursztynowego.pdf, s. 2,
[dostęp 19.06.2018]
2

3
I. Bilkova, Morawski Bursztynowy Szlak – nowy produkt turystyczny Czech, [w:] Bursztyn jako
stymulator turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2009, s. 105.
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Potencjał bursztynowy wybranych miast jako
element produktu turystycznego „miasto i kultura”
Według Faracika i in. „turystyka kulturowa jest ściśle powiązana z poznawaniem świata, innych kultur, prowadzi do wzbogacenia swojego stanu wiedzy”4.
Natomiast według Polskiej Organizacji Turystycznej turystyka w miastach i kulturowa to „podróże zorganizowane i indywidualne w celu zwiedzenia miast, muzeów, obiektów zabytkowych oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych”. Formą
udziału w podróżach turystycznych o przesłankach kulturowych jest turystyka
religijna i pielgrzymkowa. Formy: zwiedzanie miasto wysokim nagromadzeniu
atrakcji kulturowych (city break), krótkie pobyty grupowe i indywidualne w ramach objazdu, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i innych, podróże
sentymentalne i etniczne, zwiedzanie obiektów poprzemysłowych, pomilitarnych“5.
Odwiedzanie tychże miejsc wiąże się m.in.z poznaniem ich historii, kultury,
sztuki, języka, obyczajów itp. To właśnie ciekawość sprawia, iż człowiek chce
poznawać inne regiony, to, co dzieje się poza jego najbliższym otoczeniem.
Najważniejszym celem, jaki przyświeca osobom uprawiającym tej rodzaj turystyki,
jest chęć poznania oraz doświadczenia tego, co wytworzył człowiek oraz natura
w zamierzchłych, jak i teraźniejszych czasach.
Według POT potencjał Polski w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej jest
bardzo bogaty, a ten typ turystyki i oferta w tym zakresie są od lat głównym
powodem przyjazdów do naszego kraju turystów zagranicznych, jak i sposobem
wypoczynku turysty krajowego. W kręgu zainteresowania turystów są zwłaszcza:
pobyty w miastach (city break), wydarzenia kulturalnne i artystyczne, jak i oferty powiązane z dziedzictwem kulturowym, czyli zwiedzanie różnych zabytków,
obiektów UNESCO i obiektów kulturalnych. „Szlak Bursztynowy”, jako element
produktu turystycznego w w/w zakresie turystyki, jest tego dobrym przykładem.

Gdańsk
Miasto Gdańsk, „Światowa Stolica Bursztynu” oferuje różnorodne atrakcje, wydarzenia, imprezy związane z bursztynem. To historyczne miasto nierozerwalnie
związane jest od zawsze ze „złotym skarbem Morza Bałtyckiego” i przebiegającym tu historycznie „Szlakiem bursztynowym”.
R. Faracik, W. Kurek, M. Mika, E. Ptrus, D. Ptaszycka-Jackowska, Rodzaje i formy turystyki, [w:]
Turystyka, red. W Kurek, Warszawa 2011, s.196–339.
4

5
Polska Organizacja Turystyczna, Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012–
2020, Warszawa 2008, www.pot.gov.pl [dostęp 17.05.2018].
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Zdj. 2. Oficjalna strona Gdańska „Stolica Bursztynu“

Źródło: www.stolicabursztynu.gdansk.gda.pl [dostęp 10.06.2018]

Ważnym miejscem promującym bursztyn jest Muzeum Bursztynu (oddział
Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk), ulokowane w zabytkowych wnętrzach
Przedbramia ulicy Długiej. W muzeum tym możemy poznać całą historię szlaku
bursztynowego, jak i przede wszystkim otrzymać informacje o bursztynie: sposób
wydobywania kiedyś i dziś, historia powstania bursztynu bałtyckiego, użytkowanie
i wiele innych ciekawostek.
W mieście odbywają się także coroczne targi bursztynu – Międzynarodowe
Targi Bursztynu „Amberif” oraz „Ambermart”. Eventy te w różnych formach
promują bursztyn i wyroby z bursztynu (pokazy i wystawy bursztynowej biżuterii, pokazy mody, w czasie których można podziwiać najpiękniejsze kreacje znanych kreatorów mody itp.). Praktycznie w całym mieście znajdują się
galerie bursztynu, w których „złoto Bałtyku” jest eksponowane i sprzedawane
(około 600). Również w trakcie Jarmarku Św. Dominika można odwiedzić stragany i straganiki oferujące bursztyn i wyroby z nim związane. W mieście swoją
siedzibę mają Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników6 oraz Krajowa
Izba Gospodarcza Bursztynu, wydające m.in. certyfikaty potwierdzające autentyczność bursztynu.
6
Jak możemy przeczytać na stronie www Stowarzyszenia, jego głównym celem jest „zapewnienie
bursztynowi bałtyckiemu wysokiej rangi w Polsce i na rynku światowym”, www.amber.org.pl/ostowarzyszeniu [dostęp 19.06.2018].
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Zdj. 3. Wystawa w Muzeum Bursztynu

Źródło: www.mhmg.pl [dostęp 04.06.2018]

W 2012 r. Gdańsk był jednym z miast, w których rozgrywały się mecze
Mistrzostw Europy i z tego powodu został wybudowany stadion piłkarski, który
obecnie nosi nazwę „Stadion Energa Gdańsk”, a którego wygląd nawiązuje do
bursztynu.

Pruszcz Gdański
Dzięki znaleziskom archeologicznym odkryto, że w tym rejonie handlowano
bursztynem i towarem wymiennym za niego. Wzmianki o bursztynie i „Szlaku
Bursztynowym” w Pruszczu sięgają od II w. do połowy V w. Mowa jest o szlaku,
który miał powiązanie handlowe z Cesarstwem Rzymskim. Dzięki wykopaliskom,
dokonano odkrycia, iż na terenie dzisiejszego Pruszcza mogła znajdować się faktoria handlowa, czyli „starożytne grodzisko, które według badań stanowiło zakończenie północnego szlaku i było jednym z silniejszych ośrodków handlu nad
Bałtykiem”7. Faktoria handlowa była punktem handlowym, centrum osadncitwa,
w której spotykano się, by wymienić towar za towar lub informacjami. W 2011 r.
otwarto zrekonstruowaną Faktorię Handlową (na terenie Międzynarodowego
Bałtyckiego Parku Kulturowego). Osada handlowa składa się z Chaty Kowala,
7

www.amber.com.pl [dostęp 24.05.2018].
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Zdj. 4. Wystawa bursztynu w Faktorii

Źródło: zbiory własne autorki, 2018
Zdj. 5. Faktoria Handlowa widziana od strony rzeki Radunia

Źródło: www.pomorskie.travel.pl [dostęp 06.06.2018]
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Chaty Bursztyniarza, Hali Targowej i Chaty Wodza. W tym ostatnim pomieszczeniu znajduje się wystawa bursztynu i bursztynowej biżuterii, multimedialne
ekrany, replika strojów rzymskich oraz wystawa znalezisk archeologicznych odnalezionych w tym rejonie.
Na oficjalnej stronie Faktorii możemy przeczytać, że „realizacja projektu
(Faktorii Handlowej), zwiększa atrakcyjność turystyczną Pomorza i przyczynia
się do promocji dziedzictwa kulturowego obszaru Morza Bałtyckiego”8. Dzięki tej
rekonstrukcji dowiadujemy się, jak przebiegała transkacja handlowa, m.in. bursztynem, oraz jak wyglądało życie sprzed 2 tysięcy lat.
W Faktorii odbywają się m.in. żywe lekcje archeologiczne, podczas których
można poczuć się jak archeolog bądź wczuć się w rolę mieszkańca gockiej osady.
Innymi ofertami są: warsztaty garncarskie, łucznicze i gry plebejskie.

Kalisz
Jedno to jedno z najstarszych polskich miast opisane już przez Klaudiusza
Ptolemeusza w książce „Geografia” (miasto na szlaku bursztynowym, o nazwie
„Calisia” i według naukowców, tę łacńską nazwę miejscowości przypisuje się
Kaliszowi).
Zdj. 6. „Calisia” na mapie Ptolemeusza

Źródło: www.info.kalisz.pl [dostęp 07.06.2018

W mieście tym można odczuć wpływ czasów starożytnych i przebiegającego
w tym miejscu bursztynowego szlaku. Jedną z imprez nawiązujących do dawnej
historii jest organizowany tu europejski festiwal muzyczny – Międzynarodowy
8

www.faktoria-pruszcz.pl/o-faktorii [dostęp 25.05.2018].
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Festiwal „Bursztynowy Szlak”, realizowany przez Filharmonię Kaliską. Ma on
na celu propagowanie i promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak
i historii „Szlaku Bursztynowego” w miejscu krzyżowania się kultur. Inny projekt
związany z bursztynem to „Wyprawa po bursztyn”, zrealizowana przez Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej, które przygotowało replikę wozu rzymskich kupców –
takiego, jakim podróżowali w celu zdobycia bursztynu. „Wyprawa” promocyjna
trwała dwa lata i prowadziła przez związane ze „Szlakiem Bursztynowym”
miejsca w Europie.
Zdj. 7. Replika wozu rzymskich kupców

Źródło: www.podroze.onet.pl [dostęp 07.06.2018]

Wieluń
Prowadzone wykopaliska na terenie miasta i całego powiatu wieluńskiego jednoznacznie wskazują na związek tych ziem ze szlakiem. Liczne znaleziska, skarby „Szlaku Bursztyowego” odnaleźć można na ekspozycji w Muzeum Ziemi
Wieluńskiej w Wieluniu.
Od paru lat odbywa się tu „Europejskie Święto Bursztynu”, którego głównym
celem jest „promocja archeologiczno-historycznego dziedzictwa kulturowego
oraz krajobrazowo-przyrodniczych walorów regionów położonych na trasie
przebiegu starożytnego szlaku handlowego”9.
9

www.turystyka.wielun.pl [dostęp 12.06.2018].
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Podczas obchodów święta odbywają się różne konkursy, pokazy obrabiania
bursztynu, występy artystyczne oraz inscenizacje historyczne, m.in. walki gladiatorów, rekonstrukcje walk legionów rzymskich, wyścigi rzymskich rydwanów,
zawody w wydobywaniu bursztynu itp.
Zdj. 8. Wyścigi rydwanów podczas „Europejskiego Święta Bursztynu”

Źródło: www.wielun.naszemiasto.pl [dostęp 11.06.2018]

Działa tu także Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy, którego zadaniem
było (2016) promowanie i budowanie wiedzy o bursztynie „jako części europejskiej całości”10.
Kolejną inicjatywą miasta jest także promocja biegnącego wzdłuż doliny Warty
„Nadwarciańskiego Szlaku Bursztynowego”. Oznakowana trasa wiedzie wokół
Wielunia i jest „połączeniem kultury z edukacją”11. Przemierzając szlak, odnajdziemy wiele urokliwych miejsc nad rzeką Wartą, kurhany, czyli starożytne
cmentarzyska, oraz grodziska, a także poznajemy historię tego terenu związaną
z bursztynem.
10

www.turystyka.wielun.pl [dostęp 12.06.2018].

B. Abramek, J. Antczak, B. Kosmowska-Ceranowicz, K. Gara, M. Kopańska, A. Wierzbowski,
Nadwarciański Szlak Bursztynowy, red. J. Antczak, M. Kopańska, Wieluń 2012, s. 6.
11
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Zdj. 9. Wydawnictwo promujące „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”

Źródło: www.um.wielun.pl [dostęp 13.06.2018]

Badania własne
W nawiązaniu do powyższych charakterystyk potencjału bursztynowego wybranych miast (Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz oraz Wieluń), poddano analizie
następujące elementy występujące w tych miastach, a mające związek z „bursztynem”: infrastruktura i dostępność komunikacyjna, instytucje, wydarzenia oraz
formy promocji.
Tabela 1 zawiera wszelką infrastrukturę: dostępność komunikacyjną, ulice, osiedla, stadiony, hotele, restauracje, które w swojej nazwie posiadają słowo „bursztyn” lub „amber”.
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Tab. 1. Infrastruktura związana z bursztynem w badanych miastach
Elementy

Gdańsk

Pruszcz Gdański
Via Ambra
(szlak rowerowy),
Autostrada Amber
One
Osiedle
Bursztynowe
ulica Bursztynowa

Kalisz
Trasa
Bursztynowa
Most
Bursztynowy

Infrastruktura
i dostępność
komunikacyjna

Autostrada
Amber One

Ulice (osiedle)

ulica
Bursztynowa

Stadiony sportowe (piłkarski, hala
widowiskowo-sportowa)

Osiedle
Antyczne

Brak

Stadion Energa
Gdańsk

Brak

Brak

Brak

Hotele (hostel,
ośrodek wypoczynkowy,
pokoje)

Hotel Amber,
Ośrodek wypoczynkowy
Bursztyn, Villa
Amber

Brak

Hotel Calisia,
Hotel Bursztyn

Brak

Restauracje
(bar, pizzeria,
kawiarnia)

Restauracja
Bursztyn

Restauracja
Bursztyn

Brak

Teatr, kino

Brak

Brak

Brak

POZYCJA

I

III

IV

Restauracja
Bursztyn, Bursztyn
Pizza
Kino na Szlaku
Bursztynowym
II

Wieluń
Nadwarciański
Szlak
Bursztynowy

Źródło: opracowanie własne, 2018

Gdańsk posiada najbardziej zróznicowaną infrastrukturę i dostępność komunikacyjną powiązaną z bursztynem (7), a zaraz po nim plasuje się Pruszcz Gdański
(6) i Kalisz, najsłabiej w tym względzie prezentuje się Wieluń.
W tabeli 2 przedstawiono instytucje i podmioty, które są powiązane z bursztynem (takie jak m.in.: muzea, zbiory i wystawy, skanseny, osady, szkoły i przedszkola, galerie bursztynu oraz galerie handlowe).
Tab. 2. Instytucje i inne podmioty powiązane z bursztynem funkcjonujące w badanych miastach
Elementy

Gdańsk

Pruszcz Gdański

Muzea

Muzeum Bursztynu

Brak

Zbiory,
wystawy

Muzeum
Historyczne Miasta
Gdańsk, kościoł
św. Brygidy (ołtarz
bursztynowy)

Chata Wodza
w Faktorii
Handlowej
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Kalisz
Muzeum Ziemi
Kalijskiej

Wieluń
Muzeum Ziemi
Wieluńskiej

Muzeum Ziemi
Kalijskiej,
Muzeum Ziemi
wystawa w Galerii
Wieluńskiej
Handlowej Amber
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Elementy
Skanseny,
osady

Pruszcz Gdański
Faktoria
Handlowa

Kalisz
Kaliski Gród
Piastów

Wieluń

Galerie
bursztynu

ok. 600 galerii
bursztynowych,
z czego w większości w nazwach własnych jest wykorzystywany bursztyn

Brak

Brak

Brak

Centra handlowe, galerie
handlowe

Brak

„Centrum
Bursztynowe” (w
planach od 2016 r.)

Galeria Handlowa
„Amber”

Brak

Przedszkole
„Bursztynek”

Przedszkole
„Bursztynowy
Zamek”

Brak

III

II

IV

Szkoły,
przedszkola
POZYCJA

Gdańsk
Brak

Szkoła Podstawowa
nr 11 im.
„Na Bursztynowym
Szlaku”
I

Brak

Źródło: opracowanie własne, 2018

Miasto Gdańsk na tle pozostałych miast wyróżnia się najliczniejszą ofertą instytucji i podmiotów związanych z bursztynem (np. pod względem ilości galerii
oferujacych wyroby z bursztynu), następnie Kalisz, Pruszcz Gdański oraz Wieluń.
W tabeli 3 wskazano na odbywajace się w badanych miastach wydarzenia kulturalne, imprezy, festiwale i inne promujące lub mające w swej nazwie „bursztyn”.
Tab. 3. Wydarzenia związane z bursztynem w badanych miastach
Elementy

Gdańsk

Pruszcz Gdański

Kalisz

Wieluń

Targi (mody,
biżuterii)

Amberif,
Ambermart,
Dzień Mody, Urody
i Bursztynu
Gala Bursztynu
i Mody

Brak

Brak

Brak

Festiwale

Letni Festiwal
Bursztynu

Brak

Międzynarodowy
Festiwal
Bursztynowy
Szlak

Europejskie
Święto
Bursztynu

Imprezy
(mistrzostwa,
konkursy)

Mistrzostwa Świata
w Poławianiu
Bursztynu
(eliminacje),
Uliczne Warsztaty
Bursztynu i Sznurka

konkurs Małych
Form Teatralnych
„Bursztyn,
Radunia, Jurata,
Jantar, Motława”

Wyprawa po
Bursztyn

Wyścig rydwanów konnych,
Poławianie
Bursztynu,
Bike Maraton”
Szlakiem
Bursztynowym”
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Elementy

Gdańsk

Pruszcz Gdański

Kalisz

Wieluń

Koncerty

Bursztynowy Koncert
Gwiazd

Brak

Brak

Brak

POZYCJA

I

IV

III

II

Źródło: opracowanie własne, 2018

Podobnie jak w poprzednich analizach, Gdańsk znajduje się pierwszym miejscu pod względem organizowanych wydarzeń, które promują bursztyn i jantar
(8 wydarzeń). Na kolejnych miejscach są w kolejności: Wieluń (4), Kalisz (2) oraz
Pruszcz Gdański (miasto organizuje niestety niewielką ilość wydarzeń poświęconą bursztynowi – tylko jedno).
Tabela 4 przedstawia zestawienie podejmowanych w miastach działań promocyjnych w zakresie bursztynu oraz „Szlaku Bursztynowego”. W analizie wzięto
pod uwagę strony internetowe, portale społecznościowe, działalność stowarszyszeń
branżowych, wydawane certyfikaty bursztynowe, działalność organizacji turystycznych (m.in. lokalne i regionalne organizacje turystyczn) oraz inne akcje promocyjne.
Tab. 4. Formy promocji bursztynu w badanych miastach
Elementy

Strona internetowa www

Gdańsk
Pruszcz Gdański
Kalisz
www.stolicabursztywww.calisia.pl
nu.gdansk.gda.pl,
www.ziemiagdan- zakładwww.visitgdansk.pl,
ska.pl
www.ziemiagdanka „Kalisz
zakładka
na Szlaku
ska.pl,
„Faktoria” na
Bursztynowym”
zakładka „Skarby
stronie www UM
na stronie www
Gdańska – Bursztyn”
Pruszcz Gdański
UM Kalisz
na stronie www UM
Gdańsk

Portal społeczFacebook „Amber Facebook „Pruszcz
Gdański”,
and Jewellery”,
nościowy (facebook, instagram, Facebook ”Gdańsk”, Facebook „Faktoria
Handlowa”
Instagram „Gdańsk”
twitter itp.)

Stowarzyszenia
branżowe

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Bursztynników,
Krajowa Izba
Gospodarcza
Bursztynu

Fundacja
„Bursztynowy
Szlak”
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Wieluń

- turystyka.
wielun.pl

Facebook
„Kalisz”,
Facebook „calisia.pl”

Facebook
„Wieluń”,
Instagram
„Wieluń”

Brak

Polski Szlak
Bursztynowy
(2016)
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Elementy

Gdańsk
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Bursztynników,
Krajowa Izba
Gospodarcza
Bursztynu

Pruszcz Gdański

Regionalna
Organizacja
Turystyczna
(ROT)

Pomorska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna

Pomorska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna

Lokalna
Organizacja
Turystyczna
(LOT )

Gdańska
Organizacja
Turystyczna

Wydawane
certyfikaty

Inne akcje
promocyjne

POZYCJA

Brak

Fundacja
„Bursztynowy
Szlak”

10-lecie „Gdańsk
Stolicą Bursztynu”,
strona internetowa
„Gdańsk Stolicą
Bursztynu”,
działalność
Pełnomocnika ds.
bursztynu – UM
Gdańsk
I

Kalisz

Wieluń

Brak

Certyfikat
Nadwarciański
Szlak
Bursztynowy

Regionalna
Organizacja
Turystyczna
Województwa
Łódzkiego
Stowarzyszenie
Lokalna
Polski Szlak
Organizacja
Bursztynowy
Turystyczna
(2016)
Ziemii Kaliskiej
Wielkopolska
Organizacja
Turystyczna

Brak

budowa repliki
wozu kupców
rzymskich i
przejazd przez
Europę

Brak

II

II

II

Źródło: opracowanie własne, 2018

Każde z analizowanych miast stara się prowadzić swoją politykę promocyjną
w taki sposób, by jak najlepiej promować bursztyn i swój potencjał bursztynowy. Miasta wykorzystują w tym zakresie m.in. Internet, portale społecznościowe.
Z powyższego zestawienia wynika, że badane miasta bardzo chętnie wykorzystują Internet do promocji bursztynu, zachęcając tym samym turystów do odwiedzin.
Tą zależność zauważył Wendt: „niestety coraz rzadziej sięgamy do opracowań
klasycznych, papierowych, a przy planowaniu jakichkolwiek wypraw turystycznych coraz częściej wykorzystujemy Internet, sieć stron www”12. Współpracują
w tym względzie ze stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami turystycznymi (ROT i LOT). Najbardziej różnorodne działania promocyjne wykorzystujące
bursztyn i „Szlak Bursztynowy” wykorzystuje Gdańsk (16 działań). Pozostałe
miasta podejmują te działania w mniejszej ilości (odpowiednio po 7 w każdym
z miast). Jak widać badania miasta podejmują bardzo zróżnicowane działania
12
Wendt J. A., Bursztyn w sieci jako czynnik rozwoju turystyki, [w:] Bursztynowy artefakt a kreowanie
turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2010, s. 125.
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promocyjne z wykorzystaniem róznych narzędzi. Ważne jest że prowadzone są
one konsekwentnie już od wielu lat, tak na rynku krajowym, jak i na rynkach
zagranicznych.

Wyniki badań własnych
Podjęta analiza została przeprowadzona w oparciu o nastepujące elementy, wchodzące w skład potencjału bursztynowego w badanych miast (Gdańska, Pruszcza
Gdańskiego, Kalisza oraz Wielunia): infrastruktura miejska związana z bursztynem, instytucje związane z bursztynem, wydarzenia promujące bursztyn i „Szlak
Bursztynowy”, formy promocji wykorzystujące bursztyn. Analiza końcowa
przedstawia się następująco, jej szczegóły zawarto w tabeli 5.
Tab. 5. Analiza zbiorcza – pozycjonowanie potencjału bursztynowego badanych miast
Badane elementy
Infrastruktura związana
z bursztynem
Instytucje powiązane
z bursztynem
Wydarzenia powiązane
z bursztynem
Formy promocji
bursztynu w miastach
POZYCJA KOŃCOWA

Gdańsk

Pruszcz Gdański
Pozycja

Kalisz

Wieluń

I

II

III

IV

I

III

II

IV

I

IV

III

II

I

II

II

II

I

III

II

IV

Źródło: badania własne, 2018

Jak wskazują wyniki końcowe, najlepszą pozycję w zakresie posiadania, ale
również wykorzystania swojego „bursztynowego” potencjału (w tym „Szlaku
Bursztynowego”), zajęły w kolejności miasta: Gdańsk, Kalisz, Pruszcz Gdański
oraz Wieluń.
Gdańsk posiada w swojej infrastrukturze i dostępności komunikacyjnej drogę ekspresową „Amber One”, słynny stadion piłkarski nawiązujący swym wyglądem do bursztynu. Mieści się tutaj Muzeum Bursztynu, kościół św. Brygidy
z pięknym Bursztynowym Ołtarzem. Gdańsk oferuje duży wybór galerii z bursztynem i biżuterią bursztynową, odbywają się tu Międzynarodowe Targi Bursztynu
„Amberif” oraz „Ambermart”, podczas których mają miejsce m.in. pokazy mody
i biżuteri z bursztynem, natomiast w czasie trwania Jarmarku św. Dominika
można zakupić wyroby z bursztynu na wielu straganach i stoiskach. Miasto dba

158

Analiza porównawcza wybranych elementów

o promocję bursztynu, wykorzystując Interenet (wiele zróżnicowanych stron promujacych bursztyn, Facebook i Instagram), a w przekazach promocyjnych używa
hasła „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”. Prężnie działają tu stowarzyszenia
branżowe oraz organizacje turystyczne (PROT, GOT) wykorzystujące bursztyn do
promocji turystycznej.
W położonym w wielkopolsce mieście Kalisz, jedna z głównych dróg nosi nazwę
„Trasa Bursztynowa”, a na jej odcinku leży „Most Bursztynowy”. Również nazwa
osiedla mieszkaniowego nawiązuje do starożytności, czyli czasów rozwoju szlaku
handlowego – „Osiedle bursztynowe”. Zbiory i wystawy bursztynu bałtyckiego
zobaczyć można w Muzeum Ziemii Kaliskiej i, co ciekawe, w Galerii Handlowej
„Amber”. Miasto Kalisz odpowiada za organizację Międzynarodowego Festiwalu
„Bursztynowy Szlak”, jak także „Wyprawa po bursztyn”. Za promocję szlaku
i bursztynu jest odpowiedzialna strona www.calisia.pl, profile na portalach
społecznościowych „Kalisz” i „Calisia”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna
jak i Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemii Kaliskiej. Do naciekawszych form
promocji „Szlaku Bursztynowego” realizowanych przez miasto, zaliczyć można
m.in. budowę repliki wozu kupców rzymskich i jego przejazd promocyjny przez
Europę szlakiem bursztynowym.
W Pruszcza Gdańskim głównym miejscem związanym z bursztynem oraz
„Szlakiem Bursztynowym” jest zwłaszcza oddtworzona Osada Handlowa
„Faktoria” (na wzór czasów rzymskich). W niej mieści się rekonstrukcja Chaty
Wodza, która obecnie pełni funkcję małego muzeum. Odnaleźć w nim można wystawę i zbiory bursztynu. Odbywają się tu róznorodne wydarzenia, imprezy i konkursy promujące bursztyn i szlak handlowy. W promocji miasta wykorzystywane
są m.in. strony internetowe, profile na portalach społecznościowych (tj. Facebook
„Pruszcz Gdański” i „Faktoria Handlowa” oraz „Fundacja Bursztynowy Szlak”).
Wieluń promuje się zwłaszcza ofertą bursztynową prezentowaną m.in.
w Muzeum Ziemii Wieluńskiej, organizowane są tu Europejskie Dni Bursztynu
(konkursy poławiania bursztynu oraz wyścigi rzymskich rydwanów konnych)
oraz promowny jest „Nadwarciański Szlak Bursztynowy” (szlak otrzymał nagrodę za promocję potencjału bursztynowego m.in. od Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego).

Podsumowanie
Dzięki zebranym informacjom oraz analizie porównawczej, można stwierdzić,
iż przebadane miasta – Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz i Wieluń – posiadają
bardzo zróżnicowany potencjał „bursztynowy” (według przeprowadzonych
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badań największy potencjał w tym względzie posiada Gdańsk). Każde z tych
miast w inny sposób, jak również innymi działaniami wykorzystuje fakt położenia na trasie „Szlaku Bursztynowego”oraz historycznych i obecnych związków
z bursztynem (nazwy obiektów, instytucji, infrastruktura itp.). Podejmują także
w tym zakresie urozmaicone działania promocyjne i organizują wiele wydarzeń,
konkursów, festiwali, wystaw itp., przyciągając do siebie co roku wielu poszukiwaczy „bursztynu” z kraju i zagranicy.
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Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

PRÓBA OKREŚLENIA PREFERENCJI W ZAKUPIE
WYROBÓW Z BURSZTYNU, PRZEZ TURYSTÓW
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, WYRAŻONA PRZEZ
WYBRANE GALERIE BURSZTYNU Z WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
AN ATTEMPT TO PREFERENCES IN THE PURCHASE OF AMBER, BY
DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS, EXPRESSED BY SELECTED
AMBER GALLERIES FROM POMORSKIE VOIVODESHIP

Streszczenie
Kontekst kulturowy nadal zajmuje ważne miejsce w preferencjach wyboru destynacji wakacyjnych wśród turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających
Polskę. Województwo pomorskie posiada wybitne walory kulturowe, miejskie
i historyczne. Jednym z elementów oferowanych produktów w tym zakresie może
być z powodzeniem bursztyn. Poza instytucjami promującymi ten wyjątkowy
turystyczny potencjał produktowy naszego regionu działają tutaj również liczne
zakłady usługowe, w tym galerie i zakłady jubilerskie, oferujące różnorodny asortyment wyrobów z bursztynu. Celem artykułu jest próba określenia preferencji
w zakupie bursztynu przez turystów krajowych i zagranicznych, wyrażona przez
wybrane galerie bursztynu z województwa pomorskiego.

Summary
The cultural context still occupies an important place in the preferences of choosing
holiday destinations among domestic and foreign tourists visiting Poland. Pomorskie
Voivodeship has outstanding cultural and historical values in this respect. One of the
elements of the offered products in this field may be amber. In addition to the institutions promoting this unique tourist product potential of our Region, there are also
numerous service establishments here, including galleries and jewelry companies
offering a diverse range of amber products. The aim of the article is to try to determine
the preferences in the purchase of amber by domestic and foreign tourists, expressed
by selected amber galleries from the Pomeranian Voivodeship.

163

Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

słowa kluczowe: województwo pomorskie, turystyka miejska i kulturowa,
bursztyn, oferta galerii bursztynu
Key words: Pomorskie Voivodeship, urban and cultural tourism, amber, amber
gallery offer

wstęp

N

adal nie słabnie zainteresowanie wśród turystów krajowych jak
i zagranicznych odwiedzających nasz kraj ofertą z w zakresie produktu
turystycznego „miasto i kultura”. Na uznanie turystów zasługują zwłaszcza produkty i oferty z zakresie historii, kultury, sztuki, pokazujące lokalną
specyfikę, atmosferę, język – gwarę, klimat miejsc i odmienność kulturową
destynacji. Popyt na usługi turystyczne w tym zakresie (wzrost znaczenia
turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym w regionach lub miastach)
nie dotyczy wyłącznie naszego kraju, ale jest trendem światowym.
O wartości dla turystów produktów turystycznych z zakresu w/w produktów świadczą m.in. badania Ministerstwa Sportu i Turystyki 1, jak również
analizy Polskiej Organizacji Turystycznej (w tym zawartych m.in. w Strategii
Marketingowej na lata 2012–2020), wskazujące na trendy w tym zakresie:
• „wzrasta wybór imprez, w których istotną rolę odgrywają: sztuka, kultura,
historia i rozwój duchowości,
• budowa produktów opartych na kreatywności,
• podstawowy trend po stronie popytu turystycznego zawiera się w formule
3 E – education, entertainment, excitement. Rozwijać się będą nowe formy
turystyki, takie jak np. zwiedzanie miast, turystyka muzealna, biograficzna,
studyjna, kulinarna, kultury ludowej, literacka i filmowa i inne”2.
Ten typ turystyki i jego wartość produktową Polska Organizacja Turystyczna
określa jako: „podróże zorganizowane i indywidualne w celu zwiedzania miast,
muzeów, obiektów zabytkowych (historycznych i kulturalnych) oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Formy: zwiedzanie miast o wysokim nagromadzeniu atrakcji kulturowych (city break), krótkie pobyty grupowe i indywidualne
w ramach objazdu, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i innych, podróże sentymentalne i etniczne”3.
Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju turystyki.
Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2009.
1

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, Polska Organizacja
Turystyczna, Warszawa 2008, s. 7–10.
2

3

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, op. cit., s. 44.
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O sile naszej krajowej oferty w tym zakresie świadczyć może zróżnicowany
potencjał produktowy, który posiadają poszczególne regiony. Na podstawie informacji uzyskanych przez Autora od Regionalnych Organizacji Turystycznych (16),
można stwierdzić, że 11 regionów traktuje produkty z zakresu „miasto i kultura”
za priorytetowe i pierwszoplanowe, zwłaszcza w kwestii wykorzystania ich do
promocji. Do takich województw zaliczyć można m.in. dolnośląskie, kujawsko
‑pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie oraz właśnie pomorskie. W przypadku pozostałych województw (lubuskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko
‑mazurskie oraz zachodnio‑pomorskie) omawiany produkt traktowany jest
drugoplanowo.
Elementami ofert wpisujących się z powodzeniem w w/w produkty są bez wątpienia proponowane i promowane przez województwo pomorskie te należące do
bursztynowego dziedzictwa: „bursztynowa sztuka”, „bursztynowa kultura”,
„bursztynowa historia”.
Według pot do segmentów zainteresowanych w/w produktami zaliczyć można „turystów z dużych miast zainteresowanych turystyką miejską i kulturową
typu city break, poszukujących kilku dni aktywnego wypoczynku wypełnionego
różnego rodzaju atrakcjami w mieście i okolicach, przy długości pobytu od 2 do
5 dni (wydłużonego do pełnego tygodnia). Są to: młodzi turyści 20–35 lat, segment
35+ bez dzieci, klasa średnia i średnia‑wyższa oraz segment 50+ bez dzieci (puste
gniazda), klasa średnia i średnia‑wyższa”4.
Poniżej w tabeli 1 przedstawiono szczegółowe zestawienie działań pot na
wybranych rynkach zewnętrznych w zakresie w/w produktów, z podziałem na
segmenty odbiorców.
Tab. 1. Proponowane przez pot produkty z podziałem na wybrane segmenty i kraje
Rynek

Segment

Polska

Rodziny
z dziećmi
Młodzi

Niemcy

4

Seniorzy

Obszar produktowy/ Oferta związana z kulturą
(w tym także z bursztynem)
• rozrywkowa – w tym short break (krótkie, weekendowe pobyty
w miastach; przyjazdy w celu uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych i kulturalnych); zwiedzanie – kultura i historia (np.
Muzeum Bursztynu w Gdańsku)
• rozrywkowa – w tym short break; zwiedzanie miast – kultura i historia – Gdańsk, Malbork
• kultura i historia (turystyka objazdowa, dziedzictwo europejskie
polskich miast, obiekty zabytkowe UNESCO, wydarzenia kulturalne, tj. koncerty, przedstawienia, festiwale, wystawy – Gdańsk,
Malbork)

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, op. cit., s. 52.
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Rynek

Segment
Młodzi

Wlk.
Brytania

Aktywni
zawodowo
Seniorzy

Hiszpania

Młodzi
Aktywni
zawodowo
Seniorzy
Młodzi

Izrael

Japonia
Chiny

Seniorzy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar produktowy/ Oferta związana z kulturą
(w tym także z bursztynem)
rozrywkowa (w tym short break); zwiedzanie – historia i kultura
rozrywkowa – w tym short break (pobyty połączone z uczestnictwem w wydarzeniach rozrywkowych i zakupami, np. kupowanie
wyrobów z bursztynu)
zwiedzanie – historia i kultura (obiekty UNESCO, miasta historyczne – Gdańsk, Malbork)
rozrywkowa (w tym short break)
turystyka miejska i kulturowa oraz rozrywkowa (w tym short break) – Gdańsk
turystyka miejska i kulturowa oraz pobyty w miastach, pokazanie dziedzictwa europejskiego polskich miast, obiekty zabytkowe
UNESCO
kultura i historia; edukacja (turystyka objazdowa – miasta)
zwiedzanie – historia i kultura; objazdy po miastach
turystyka sentymentalna (powrót do korzeni)

Amerykanie
• pobyty w miastach, pokazanie dziedzictwa europejskiego polizraelskiego
skich miast, obiekty zabytkowe UNESCO
pochodzenia
• pobyty w miastach, pokazanie dziedzictwa europejskiego polSeniorzy
skich miast, obiekty zabytkowe UNESCO, zwiedzanie muzeów (np.
Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Malbork)
• pobyty w miastach, pokazanie dziedzictwa europejskiego polSeniorzy
skich miast, obiekty zabytkowe UNESCO, miasta historyczne (kultura, sztuka)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata
2012–2020, pot, Warszawa 2008, s. 130–193.

Z powyższego zestawienia wynika, że we wszystkich przewidzianych działaniach realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w stosunku do produktów z zakresu „miasto i kultura” jest również miejsce na promocję „bursztynu”
(zwiedzanie miast o potencjale bursztynowym, zwiedzanie muzeów posiadających w swoich zbiorach bursztyn np. Gdańsk, Malbork itp). We wskazaniach
pot w odniesieniu do tych ofert znaczącą rolę odgrywa właśnie województwo
pomorskie.

Bursztynowa oferta Regionu Pomorskiego
Województwo pomorskie posiada m.in. wyjątkowe walory turystyczne oraz unikatowe walory naturalne, na które składają się wybrzeże morskie, liczne jeziora,
rozległe kompleksy leśne, szlaki wodne oraz czyste środowisko. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej regionu jest także bogate dziedzictwo kulturowe,
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którego odzwierciedleniem są liczne zabytki i obiekty kultury, w tym związane z bursztynem, które oferować można turysytom krajowym i zagranicznym.
Jak możemy przeczytać w dokumencie strategicznym naszego województwa
z 2004 roku: „Region Zatoki Gdańskiej i jego Bursztynowe Wybrzeże jest tym
zupełnie wyjątkowym miejscem w skali Europy i globu, które ma wszelkie przesłanki historyczne i kulturowe, aby stać się Światowym Regionem Bursztynu,
a Gdańsk Światowym Centrum Bursztynu. Wymaga to jednak wdrożenia profesjonalnego zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją poławiania i obróbki bursztynu i dobrą kontynuacją tradycji bursztynowego
rzemiosła gdańskiego”5. Głównymi powodami odwiedzin naszego województwa
przez turystów krajowych jak zagranicznych są niezmiennie od wielu lat m.in.:
wypoczynek, zwiedzanie, turystyka aktywna oraz turystyka miejska i kulturowa
(np. udział w imprezach kulturalnych oraz chęć poznania potencjału historycznego i kulturowego – w tym bursztynowego).
Realizacja działań promocyjnych naszego województwa w zakresie w/w produktów (w tym zwłaszcza bursztynu) na określonych rynkach, ze wskazaniem
segmentów odbiorców, zgodna jest z w/w diagnozą POT. Prowadzona jest ona
z powodzeniem m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, działające tu Lokalne Organizacje
Turystyczne oraz przez poszczególne miasta w naszym regionie, jak również
i samą branżę (sklepy, galerie, zakłady jubilerskie, ale także stowarzyszenia
branżowe: „Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników” i „Krajowa Izba
Gospodarcza Bursztynu”).
Do najważniejszych działań promocyjnych związanych z bursztynowym potencjałem regionu, obejmujących m.in. imprezy, oferty, wydarzenia, wystawy
itp. zachęcąjących do odwiedzenia przez turystów krajowych i zagranicznych,
zaliczyć można m.in.:
• Bursztynowy Tydzień „Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu” (działania
promocyjne realizowane przez pełnomocnika UM Gdańska – koordynatora
ds. bursztynu),
• wernisaż wystawy „Gdańsk w bursztynowym obiektywie” w Muzeum
Bursztynu,
• działania promocyjne związane z „Bursztynowym Ołtarzem” z kościoła
św. Brygidy,

5
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004, s. 120.
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• Seminarium Światowej Rady Bursztynu „Bursztyn we współczesnym jubilerstwie, mediach i sztuce” w Nowym Ratuszu,
• Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdyni – Kolekcja i zbiory Muzeum,
wystawy,
• Międzynarodowe Targi Bursztynu AMBERMART,
• Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF,
• Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – organizacja podróży studyjnych do województwa w celu promocji bursztynu (m.in. współpraca
z ZOPOT w Berlinie),
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników (wydawnictwa
„Kolorowanka. Pokolorowany Bursztyn/Colured Amber” i „Bursztyn
w Polsce i na świecie. Amber in Poland and in the world” – Barbara
Kosmowska‑Ceranowicz”) oraz Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu
(organizacja „Międzynarodowych Warsztatów Bursztynniczych Gdańsk”).
Oba stowarzyszenia wydają również certyfikaty potwierdzające autentyczność bursztynu wykorzystywanego w wyrobach,
• Rajd Rowerowy „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej” (Mierzeja Wiślana),
• Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu (eliminacje w miastach leżących nad Zatoką Gdańską oraz finał w Jantarze).
Jednocześnie na wykresie 1 przedstawiono zestawienie haseł o bursztynie znajdujących się w zasobach wyszukiwarki Google6 (google.pl).
Jak widać na tym zestawieniu, wiele jest różnorodnych haseł w zasobach wyszukiwarki Google w związanych z bursztynem – najwięcej jest haseł „Baltic jewellery” (ponad 14 milionów) oraz „Bursztyn” (prawie 3 milliony), a najmniej
„Ambermarkt” (18 500 haseł).
Turyści odwiedzający nasze województwo, a poszukujący wyrobów z bursztynu mają do dyspozycji bardzo różnorodny asortyment dostępny w wielu galeriach
i sklepach jubilerskich. Według szacunków autora, w województwie funkcjonuje
ok. 700 podmiotów gospodarczych – producentów wyrobów z bursztynu (m.in.
pracowni rzemieślniczych, producentów biżuterii, artystów itp.) oraz ok. 600 zakładów usługowych (galerie bursztynu, sklepy jubilerskie itp).

6

www.google.pl [dostęp 07.06.2018].
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Wyk. 1. Hasła związane bursztynem w wyszukiwarce Google (07.06.2018)

Źródło: opracowanie własne, 2018

W tabeli poniżej przedstawiono najczęściej oferowany asortyment wyrobów
z bursztynu w galeriach, zakładach bursztynniczych i jubilerskich oraz sklepach
z pamiątkami.
Tab. 2. Asortyment biżuterii bursztynowej dostępnej na rynku
Biżuteria
Kobieca

Wzory
Broszki (tradycyjne, żabka, motyl, papużka, kwiaty, koń, jaszczurka,
rakieta tenisowa, czajnik, pszczoła), wisiorki (tradycyjne, kamea, konik,
pies, kot, serce, konik morski, bałwanek, elf), naszyjniki, korale, bransolety, zawieszki, pierścionki (tradycyjne, motyl), kolczyki (tradycyjne,
serce, motyl, kot), kolie, klipsy, spinki do włosów
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Biżuteria
Męska
Dziecięca

Pamiątki/
upominki/
dekoracja

Wyroby bursztynowe
łączone ze srebrem
Półfabrykaty
bursztynowe
Bryłki kolekcjonerskie
Inne

Wzory
Spinki do mankietów, spinki do krawata, bransolety, obrączki, naszyjniki
Naszyjniki, bransolety
Zegarki – bransolety z bursztynu, naparstki, zakładki do książek, kości
do gry, nożyki/miecze kopertowe, breloki samochodowe, pudełka, obrazy z elementami bursztynowymi (najczęściej św. JP II, Matka Boska
oraz pejzaże), magnesy, lampy, bombki świąteczne na choinkę, figurki
zwierząt (ryba, koń, miś, łoś, kaczka, słoń, kot, żółw, kogut, pies, świnka,
wiewiórka, małpa, wielbłąd, dzik, żaba, sowa, kura, delfin, nosorożec,
żubr, krokodyl), figurki Buddy, szachy, statki, mapy, meczety, mekki,
jajka bursztynowe, szkatułki, różańce katolickie, różańce muzułmańskie,
pendrive’y z drewna i bursztynu, sakiewki z koralikami bursztynowymi,
pałeczki do jedzenia
Widelczyki, motocykle, krzyżyki (katolickie i inne np.celtyckie), kropielniczki domowe, łyżeczki, kubeczki, smoczki, puzderka, monety
kolekcjonerskie
Barok, oliwka, sople, krzyże, kabaszony
Inkluzje, bryłki
Rzeźby, monstrancje, urny

Źródło: opracowanie własne, 2018

Jak widać z powyższego zestawienia turyści mają do swojej dyspozycji bardzo
zróżnicowany asortyment z bursztynu. Autora artykułu interesowały m.in właśnie motywy, jakimi kierują się turyści krajowi i zagraniczni, którzy odwiedzają
nasze województwo w celu zakupienia wyrobów z bursztynu.

Metoda, organizacja badań oraz wyniki
Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień–maj 2018 roku na terenie
województwa pomorskiego w galeriach bursztynu, z wykorzystaniem autorskiej
ankiety. Z pytaniami zwrócono się do właścicieli w/w placówek. Przebadano
w sumie 50 galerii, z czego odpowiedzi udzieliło 47 z nich, a 3 odmówiły podania
jakichkolwiek danych. Dla ujednolicenia nazw zakładów usługowych oferujących bursztynowe wyroby autor w dalszej części artykułu będzie posługiwał się
określeniem „galeria”.
Przeprowadzone badanie miało określić preferencje wyboru wyrobów z bursztynu, wyrażone przez turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających galerie w naszym województwie. Przeanalizowano m.in. kraje, z których pochodzą
klienci galerii – turyści, ich preferencje w wyborze wyrobów z bursztynu, cechy
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i formy bursztynów, na które najczęściej zwracają uwagę przy zakupie, stan ich
wiedzy na temat bursztynu itp.
Szczegóły miejscowości w których przeprowadzono badania, przedstawiono
poniżej.
Wyk. 2. Miejscowości wraz z ilością galerii, w których przeprowadzono badania

Źródło: opracowanie własne, 2018

Jak widać na powyższym zestawieniu, najwięcej galerii przebadano w Gdańsku,
w sumie 38, a najmniej w Stegnie oraz Kątach Rybackich (po 1). Najwięcej przebadanych galerii w Gdańsku zlokalizowanych było na ulicy Mariackiej (15),
nad Motławą (8) oraz na ulicy Długiej (7) i w dzielnicy Gdańsk‑Wrzeszcz (2).
Natomiast dwie przebadane galerie w Malborku znajdowały się na terenie Zamku.
Szczegóły dotyczące długości czasu w jakim badane galerie funkcjonują na
rynku, zawarto na wykresie 3.
Wyk. 3. Długość czasu funkcjonowania galerii

Źródło: opracowanie własne
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Przebadane galerie prowadzą swoją działalność w większosci od kilkunastu
lat. Najwięcej z nich funkcjonuje na rynku powyżej 10 lat (38), a najmniej od 2 do
4 lat (tylko jedna).
Galerie zatrudniają bardzo różną liczbę pracowników, od jednego aż do sześciu.
Szczegóły przedstawiono poniżej.
Wyk. 4. Liczba zatrudnionych pracowników w badanych galeriach

Źródło: opracowanie własne, 2018

Okazało się, że najwięcej galerii zatrudnia u siebie dwóch pracowników (22),
a najmniej sześciu (2). Pracownicy w wielu przypadkach związani są z galeriami
od kilka lat, posiadają gruntowną wiedzę na temat bursztynu (rodzaje, właściwości, historia powstania, sposoby obróbki, asortyment itp.) i jednocześnie posługują się co najmniej jednym językiem zagranicznym (najczęściej angielskim
i/lub niemieckim).
Według danych uzyskanych w przebadanych galeriach ich klinetami są turyści
z wielu krajów (w sumie 27, tj. 26 z zagranicy oraz z Polski), a szczegóły przedstawiono na wykresie 5.
Najliczniejszą grupę klientów galerii stanowią turyści z Polski (wskazania
47 galerii), Niemiec (41) oraz Szwecji i Anglii (po 34). Najmniej turystów pochodziło z takich krajów, jak Izrael, Indie, Meksyk (pojedyńcze wskazania). Jednocześnie
właściciele galerii zaznaczali, iż w wielu przypadkach nie mają do końca wiedzy
na temat narodowości swoich klientów.
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Wyk. 5. Kraje, z których najcześciej pochodzą turyści, będący klientami badanych galerii

Źródło: opracowanie własne, 2018

Następnie zadano pytanie o źródła informacji jakimi kierowali się klienci
‑turyści, przy wyborze galerii.
Wyk. 6. Źródła informacji, z jakich korzystają turyści, wybierając ofertę galerii

Źródło: opracowanie własne, 2018
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Okazało się, że najczęstszymi źródłami informacji, jakimi kierowali się turyści, wybierając określoną galerię, były w kolejności: rekomendacje ich znajomych i przyjaciół
(tak wskazało 36 galerii) oraz informacje uzyskiwane za pomocą Internetu (w tym
strona www, Facebook lub Instagram – 34). W przypadku tylko 2 galerii wskazania
dotyczyły promocji realizowanej przez Urząd Miasta Gdańska (promocja miasta jako
stolicy bursztynu) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.
Następnie zadano pytanie o najczęściej nabywane wyroby z bursztynu.

Włochy

Francja

Kanada

Japonia

Kraje Arabskie

8
1
3
2
0
0

3
1
1
0
0
0
1

4
2
3
0
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10

2

0

0

0

0

0

0

0

6

7

10

0

1

1

1

0

4

0

2

1

4

9

0

0

1

0

0

1

1

8
0
4
2
1
1

6
1
4
2
1
1

6
0
5
2
0
0

3
0
5
2
1
0

0
0
1
3
0
0

0
0
1
0
0
0

3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
5
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Hiszpania

2

1

1

1

1

1

1

0

10
4

8
2

4
2

1
0

1
0

3
1

1
1

5
1

13 16

9

5

6

17

6

14 14 11

6

5

15

14

3

0

2

17 11 10
1 1 1
4 4 5
1 1 2
1 1 1
1 1 0

4
1
5
2
1
1

0

0

7

0

0

Źródło: opracowanie własne, 2018

174

Chiny

9

USA

8
0
1
0
0
0
0

Rosja

28 21 15 12 29 20 22 11
22 15 9 10 26 17 16 10
22 21 18 10 27 19 18 5
16 3 6 3 22 9 4 3
17 3 1 1 6 1 8 2
10 2 1 1 3 0 2 0
4 4 0 0 0 0 1 0

Dania

42
29
40
16
18
12
9

Finlandia

Niemcy

Naszyjniki/wisiorki
Bransolety
Kolczyki
Broszki
Spinki mankietowe
Spinki do krawata
Dewocjonalia
Pamiątki z okazji
urodzin, chrztu dziecka
(grzechotki, łyżeczki,
smoczki)
Nożyki
Zakładki
Pamiątki/dekoracje/
rzeźby
Bursztyn szlifowany
Bursztyn naturalny
(bryłki)
Wyroby ze srebra
Korale
Pierścionki
Różańce
Wisiory
Wyroby ze złota
Meczety, statki, mekki,
szachy, obrazy

Szwecja

Wyroby

Polska

Wlk. Brytania

Norwegia

Tab. 3. Najczęściej nabywane wyroby z bursztynu
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Wyniki badań wskazują, iż turyści krajowi najczęściej kupują naszyjniki oraz
wisiorki bursztynowe (42) oraz kolczyki (40). Najmniejszą popularnością cieszą się
u nich m.in. korale, różańce oraz wisiory. Dla turystów zagranicznych w przeważąjącej większości były to także naszyjniki, wisiorki oraz kolczyki (tylko w przypadku turystów z Japonii oraz Krajów Arabskich były to kolejno „bursztyn szlifowany”, „różańce” (muzułmańskie) oraz „meczety, statki, mekki, szachy, obrazy”.
Zadano także pytanie o cechy i elementy wyrobów z bursztynu, na jakie najczęściej turyści zwracają uwagę przy zakupie.
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Norwegia
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11 6 4 9 6 6 11
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8
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Właściwości lecznicze
Barwa
Przezroczystość
Inkluzje
Forma oprawienia w srebro
Łączenie bursztynu z innym
tworzywem (poza srebrem)
– np. złoto, drewno, miedź
Względy artystyczne
Względy estetyczne
Wykonanie biżuterii
Cena
Dostępność do zróżnicowanego asortymentu wyrobów
Posiadanie „Ceryfikatu
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Bursztynników”

Dania

Niemcy

Finlandia

Cechy – elementy

Polska

Szwecja

Tab. 4. Wskazywane przez badanych turystów cechy – elementy, na które najczęściej zwracają
uwagę przy zakupie wyrobów z bursztynu
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Jak wskazano powyżej – klienci‑turyści w większości zwracają uwagę przy
zakupie na względy artystyczne wyrobów z bursztynu oraz na ich cenę. Jedynie
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turyści z Krajów Arabskich oraz z Chin wskazują na „dostępność do zróżnicowanego asortymentu wyrobów”, a Włosi na „formę oprawienia wyrobów w srebro”.
Turyści (krajowi, Niemcy, Anglicy, Amerykanie, Chińczycy oraz z Krajów
Arabskich) zwracają także uwagę (choć zdaniem Autora, zdecydowanie za rzadko) na posiadanie przez badane galerie wyrobów certyfikowanych, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem wystawianym przez stowarzyszenia
bursztynników.
Według wypowiedzi właścicieli galerii turyści poszukują także:
• unikatów oraz nietypowych wyrobów bursztynowych na zamówienie,
• na przykład Szwedzi poszukują i kupują bursztyn połączony z wyrobami kryształowymi, wyrobami drewnianymi i glinianymi, a Amerykanie chętnie kupują dekoracje
na choinkę i bombki z bursztynem,
• Chińczycy poszukują najczęściej bursztynu białego lub żółtego,
• preferencje zakupowe turystów zmieniają się co roku, każdy sezon jest inny 7.
Najczęściej zadawane przez turystów pytania związane z bursztynem przedstawiono w tabeli 5.
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Informacje udzielone autorowi przez właścicieli badanych galerii, 2018.
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Dania

9

Niemcy

Finlandia

Historia powstania
bursztynu
Miejsca występowania i wydobycia bursztynu
Sposoby wydobycia
bursztynu
Sposoby obróbki bursztynu
Sposoby odróżniania bursztynu od falsyfikatów
Pielęgnacja bursztynu
Właściwości bursztynu
(zdrowotne, fizyczne, chemiczne itp)

Polska

Cechy – element

Szwecja

Tab. 5. Najczęstsze pytania dotyczące bursztynu, jakie zadają turyści

Niemcy

Szwecja
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Kraje Arabskie

Cechy – element

Polska
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Źródło: opracowanie własne, 2018

Najczęstsze zapytania związane przez bursztynem, dotyczyły w większości
„sposobów odróżniania bursztynu od falsyfikatów”, „miejsc występowania i wydobywania bursztynu” oraz „właściwości bursztynu”. Dodatkowo, zwłaszcza
turyści z Chin i USA oraz Krajów Arabskich zadawali pytania o „przepisy celne”
związane z wywozem bursztynu z Polski.
Na zakończenie zadano pytanie o poziom wiedzy turystów na temat bursztynu,
wyrażone przez właścicieli badanych galerii.
Wyk. 7. Opinia właścicieli galerii na temat stanu wiedzy ich klientów – turystów, na temat
bursztynu

Źródło: opracowanie własne, 2018

Jak wskazano powyżej, większość właścicieli galerii (28) uważa, że turyści posiadają wiedzę o bursztynie, a 8 z nich ma przeciwne zdanie („nie posiadają żadnej
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wiedzy”). Jednocześnie w trakcie indywidualnych rozmów z właścicielami galerii,
twierdzili oni m.in., że:
• Z reguły turyści posiadają ogólną wiedzę na temat bursztynu. Podczas zakupów
dopytują się o szczegóły i ciekawostki na temat bursztynu;
• Turyści posiadają wiedzę o bursztynie z Internetu, która często mija się z prawdą;
• 60% osób odwiedzajacych naszą galerię posiada minimalną wiedzę na temat bursztynu, ale już wychodząc od nas, wiedzą o nim wszystko!;
• Turyści posiadają bardzo przeciętną, a czasami żądną wiedzę o bursztynie;
• Klienci często pytają, czy to bursztyn sztuczny czy naturalny, bardzo niewielu żąda
certyfikatów i znaków probierczych na srebrze;
• Największą wiedzę o bursztynie posiadają turyści z Chin i Krajów Arabskich.
Potrafią odróznić bursztyn naturalny od imitacji. Posiadają wiedzę na temat pochodzenia bursztynu, obróbki itp. Często mają odpowiednie przyrządy i pomoce do
stwierdzenia autentyczności bursztynu. Znikomą wiedzę o bursztynie mają Polacy.
W przeciwieństwie do turystów zagranicznych nie potrafią odróżnić bursztynu od
imitacji. Nie wiedzą, jak wygląda bursztyn naturalny, nieszlifowany i jakie posiada właściwości. Większość jest zaskoczona wagą bursztynu, lekkość jest odbierana jako cecha imitacji. Zaskoczeniem dla Polaków jest ilość zakładów i galerii
w Gdańsku związanych z bursztynem, ale jednocześnie nie postrzegają oni Gdańska
jako Światowej Stolicy Bursztynu w przeciwieństwie do turysty np. z Chin, USA.
Nieliczni polscy turyści słyszeli także o Muzeum Bursztynu8.

Wnioski
Analizując przedstawiony materiał, można stwierdzić co następuje:
• jednym z głównych powodów odwiedzin województwa pomorskiego przez
turystów krajowych i zagranicznych jest chęć zapoznania się z potencjałem
kulturowym, miejskim i historycznym regionu (w tym zwłaszcza z zakresu
bursztynu);
• odwiedzający turyści mają do dyspozycji zróżnicowaną ofertę zakładów
bursztynniczych i jubilerskich oraz galerii, a w nich bardzo urozmaicony
asortyment wyrobów bursztynowych;
• na potrzeby artykułu przebadano w sumie 47 galerii (najwięcej w Gdańsku –
38, a najmniej w Stegnie oraz Kątach Rybackich – po 1);

8

Informacje udzielone Autorowi przez właścicieli badanych galerii, 2018.
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galerie prowadzą swoją działalność w większosci od kilkunastu lat – najwięcej z nich funkcjonuje na rynku powyżej 10 lat (38), a najmniej od 2 do
4 lat (tylko jedna);
najwięcej galerii zatrudnia dwóch pracowników (22), a najmniej sześciu (2).
Pracownicy posiadają gruntowną wiedzę na temat bursztynu i posługują się co najmniej jednym językiem zagranicznym (najczęściej angielskim
i/lub niemieckim);
turyści odwiedzający badane galerie pochodzili w sumie z 27 krajów
(26 z zagranicy oraz z Polski). Najliczniejszą grupę klientów stanowią turyści
z Polski (47), Niemiec (41) oraz Szwecji i Anglii (po 34). Najmniej turystów
pochodziło z takich krajów, jak Izrael, Indie, Meksyk (pojedyńcze wskazania). Jednocześnie właściciele galerii zaznaczali, iż w wielu przypadkach nie
mają do końca wiedzy na temat narodowości swoich klientów;
najczęstszymi źródłami informacji, jakimi kierowali się turyści, wybierając
określoną galerię, były w kolejności: rekomendacje ich znajomych i przyjaciół (36) oraz informacje uzyskiwane za pomocą Internetu (w tym strona
www, Facebook lub Instagram – 34);
turyści krajowi jak i zagraniczni najczęściej kupują naszyjniki oraz wisiorki
bursztynowe oraz kolczyki. Ciekawostką jest, że turyści z Krajów Arabskich
(m.in. Kuwejt, Emiraty Arabskie) kupują bardzo specjalistyczny asortyment
wyrobów, a mianowicie meczety, statki, mekki, szachy, obrazy z bursztynu itp.;
większość turystów zwraca uwagę przy zakupie na względy artystyczne
wyrobów z bursztynu oraz niestety na ich cenę;
tylko niewielka grupa turystów przy zakupach zwraca uwagę na posiadanie przez badane galerie wyrobów certyfikowanych, potwierdzonych
odpowiednim zaświadczeniem wystawianym przez stowarzyszenia
bursztynników;
najczęściej turyści pytają o „sposoby odróżniania bursztynu od falsyfikatów”, „miejsc występowania i wydobywania bursztynu” oraz „właściwości
bursztynu”, natomiast turyści z Chin i USA oraz Krajów Arabskich zadawali
pytania o „przepisy celne” związane z wywozem bursztynu;
większość pracowników galerii (28) uważa, że turyści posiadają wiedzę
o bursztynie, a 8 z nich ma zdanie przeciwne („nie posiadają żadnej wiedzy”).

Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski
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THE RUMANITE – ROMANIAN AMBER
RUMANIT – RUMUŃSKI BURSZTYN
Abstract
Not everyone is associated with amber Romania. However, Rumanit (Romanian
amber) can be found in Colţi, a village in the Buzău district, 13 kilometers from
the city of Patarlagele. The commune is unique not only because of old houses,
churches, monasteries, but also because of amber (Rumanite – Romanian amber).
The aim of the article is to provide information about, among others the Amber
Museum operating there. The city authorities and the museum should undertake
activities promoting these unique amber resources.

Streszczenie
Nie wszystkim Rumunia kojarzy się z bursztynem. Jednak Rumanit (bursztyn
rumuński) można znaleźć w Colţi, wiosce w okręgu Buzău, 13 kilometrów od
miasta Patarlagele. Gmina jest wyjątkowa nie tylko ze względu na stare domy,
kościoły, klasztory ale także z zasobów bursztynu, cennego euosmitu (żywicy
kopalnej). Celem artykułu jest przybliżenie informacji o m.in. działajacym tam
Muzeum Bursztynu. Władze miasta i muzeum powinny podejmować działania
promujące te wyjątkowe zasoby bursztynu.
key words: Colți, Rumanite (Romanian amber), Amber Muzeum
słowa kluczowe: Colti (Rumunia), Rumanite – Rumuński bursztyn, Muzeum
Bursztynu

Introduction

T

ourism in Romania is known for its many gesites, but amber has never
belonged to the popular values of this country1. This is also confirmed by

1

A. Ilieş, J. A. Wendt, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Gdańsk 2015.
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the small number of websites devoted to amber under its Romanian name2.
However the Rumanite (Romanian amber) can be found in Colți, a village in the
Buzău County (Romania), 13 kilometers away from Patarlagele town. The commune is special not only for its old houses, churches, monasteries or its secular
trees but for amber, the valuable euosmite (a fossil resin). It is considered to be
very valuable, although there are only small deposits here nowadays.
Formed by the fosilization of some pine trees species, its value lies in the
long period needed to form and in the amount of impurities which it preserves.
(Cristian Ionescu ).3
It can be found either in transparent, translucent or opaque shapes and their
shades go from yellow as honey to red-brown or green to black.4
The first amber mine in Romania was opened in 1927 by dr Dumitru Grigorescu.
There were 8 mines in total, but closed one by one until 1948 by detonation and
some of them are still open for entry.5
1578 – first documentary attestation of the rumanite in the Buzău area, when
Prince Mihnea gave, as a donation to the church in the village, a door encrusted
with pieces of amber6.
Long time ago, Colți village was full of artisans skilled in making jewelery. They
were producing from necklaces, bracelets, earrings to ornamentation for furniture
and smoking pipes. “Activists used to come and order these products for Elena
Ceaușescu.” (Gheorghe Cârstian, the best artisan in the village, 2010)
Amber Museum – hosts an impressive collection of rumanite composed of stones with amber, pure and molded amber and tools used for manufacturing it.
“Amber Museum was built by the inhabitants of Colti in the ’70s and opened in 1980.
The building is similar to a peasant’ house, with three floors: the underground floor, the
ground floor and the first floor. The ground floor consists of three rooms where is located
the amber collection, crystal clusters, rocks, fossils and tourmalines (gemstone). The yellow
amber is a semiprecious stone resulted from the organic fossilization of some pine resins,
tens of million years ago. The precious collection is unique in our country and among the
fewest in the world. The museum’s collection, the second in Europe, hosts the oldest amber,
dating back 60 million years. The amber from Colti is considered the world’s most famous
J. Olszewski, Analiza wybranych działań promocyjnych w odniesieniu do bursztynu, [w:] Bursztynowy
artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, red. J. Hochleitner, Jantar 2010.
2

3

www.opiniabuzau.ro, [accessed on 10.07.2018].

4

www.adevarul.ro, [accessed on 10.07.2018].

5

www.ro.wikipedia.org, [accessed on 11.07.2018].

6

www.adevarul.ro, [accessed on 10.07.2018].
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amber color diversity, with 160 shades that researchers have discovered so far. Amber is a
common accessory for the people of Colti, who wear amber pieces as good luck charms. The
amber of Colti is a protected area of national interest from 2000.”7
Fig 1. The Amber Muzeum from Colti8

www.romaniajournal.ro/the-amber-museum-from-colti-village-and-its-unique-collection,
[accessed on 12.07.2018].
7

8
www.romaniajournal.ro/the-amber-museum-from-colti-village-and-its-unique-collection,
[accessed on 12.07.2018].
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Fig.2 Amber collection from the Amber Museum9

Disease treated by amber – “It seems that they are not only legends. Many
years ago I got to meet an old man who used amber and healed his problem of
kidney stones“ (Specialist of the Amber Museum).10
“In the past, locals used to make very small bussiness from selling amber. Amber
stones are discovered by heavy rains. When somebody is running out of money
and he has a debt, he goes in the mountain and finds enough to get out of trouble”.11
This man’s grandfather owned a rear amber stone of 200g. Activists got this
information, came to his house and bought it from his wife. Then they took it to
Bucharest and a jeweller made a beautiful pipe out of it which was sent to the
sovietic dictator Iosif Vissarionovici Stalin.12
Nowadays, only a few locals are still looking for amber... the ones with ager and
formed eye. But they say that nobody ever got rich due to the presence of amber
www.romaniaj-6651.kxcdn.com/wp-content/uploads/2015/03/DSC_1769.jpg, [accessed on
12.07.2018].
9

10

www.historia.ro, [accessed on 10.07.2018].

11

Ciprian Chiriac, one of the few seekers of amber in Colti.

12

www.opiniabuzau.ro, [accessed on 10.07.2018].
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in their area and describe this as “the curse of amber” – born on a rich ground,
but die poor.13

Conclusions

The article presents information about the rumanite (Romanian amber) can be
found in Colți, a village in the Buzău county in Romania. It is considered to be
very valuable, although there are only small deposits here nowadays. It houses
the Amber Museum which was established in 1980– hosts an impressive collection
of rumanite composed of stones with amber, pure and molded amber and tools
used for manufacturing. The precious collection is unique in Romania and among
the fewest in the world. The museum’s collection, the second in Europe, hosts the
oldest amber, dating back 60 million years. The amber from Colti is considered
the world’s most famous amber color diversity, with 160 shades that researchers
have discovered so far. The local authorities of the city of Colti should undertake
promotional activities so that more and more tourists from abroad visit this tourist
attraction (city and museum) and learn about unique amber collections.
13

www.historia.ro, [accessed on 10.07.2018].
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KONFRONTACJA ZASOBÓW WIEDZY LUDOWEJ
I AKADEMICKIEJ NA TEMAT LECZNICZYCH
WŁAŚCIWOŚCI BURSZTYNU I DOSTĘP DO NICH
W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH GDAŃSKA
CONFRONTATION OF FOLK AND ACADEMIC KNOWLEDGE
RESOURCES ON THE THERAPEUTIC PROPERTIES OF AMBER AND
ACCESS TO THEM IN SCIENTIFIC INSTITUTIONS IN GDANSK

Streszczenie
Od najdawniejszych czasów bursztyn zaspokajał potrzeby wyższego rzędu,
w tym: estetyczne – funkcjonując jako ozdoba, duchowe – będąc amuletem oraz
zdrowotne – stając się wraz z upływem wieków coraz częściej i skuteczniej wykorzystywanym środkiem leczniczym. Wyjątkowe właściwości tej kopalnej żywicy
sprawiły, że badania jej dotyczące mają interdyscyplinarny charakter obejmujący
nauki przyrodnicze, archeologię, etnografię oraz medycynę.
Celem artykułu było porównanie zasobów wiedzy ludowej i akademickiej na
temat leczniczych właściwości bursztynu oraz analiza dostępności do niej w bibliotekach naukowych Gdańska.
Dowiedziono znaczącej zgodności między wiedzą uzyskiwaną przez wieki
przez naturoterapeutów z ostatnimi zdobyczami nauk medycznych, potwierdzającymi zdrowotne znaczenie bursztynu. Jednocześnie wskazuje się na minimalną
obecność literatury poświęconej bursztynowi w przestrzeni naukowej Gdańska,
ze szczególnym podkreśleniem braku dostępu do źródeł omawiających zdrowotny jego charakter.

summary
Since ancient times, amber has been satisfying needs of a higher order, including
aesthetic – functioning as an ornament, spiritual – being an amulet and health – becoming with the passage of time more and more frequently and effectively used as
a medicinal product. The unique properties of this fossil resin have led to interdisciplinary research in the field of natural sciences, archaeology, ethnography and medicine.
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The aim of the article was to compare the resources of folk and academic knowledge about the healing properties of amber and to analyze the availability of them
in the scientific libraries of Gdansk.
It has been proven that there is a significant correlation between the knowledge gained by natural therapists over the centuries and the latest achievements of
medical sciences, which confirm the health significance of amber. At the same
time, the minimal presence of amber literature in the scientific space of Gdańsk
is indicated, with particular emphasis on the lack of access to sources discussing
its health character.
Słowa kluczowe: bursztyn, wiedza ludowa, wiedza akademicka, zasoby
biblioteczne
Key words: amber, folklore, academic knowledge, library resources

Wstęp

P

rowadzone w ostatnich dziesięcioleciach badania wskazują na
co najmniej 45 mln lat liczącą historię drzew ociekających żywicą, z której następnie powstał bursztyn. Roślinność lasów bursztynowych była bardzo zróżnicowana, przeważały jednak drzewa iglaste, w tym głównie sosny.
Z upływem wieków żywica z drzew szpilkowych spływała coraz obficiej, pozostając w stanie płynnym pod wpływem wysokiej temperatury otoczenia. Jej
barwa i zapach przyciągały zamieszkujące las owady, nierzadko pogrążające
się w tej lepkiej masie. Na obszarze Europy bursztyn znany był już w okresie
paleolitu. W czasach świetności Imperium Romanum wykonywano z niego biżuterię, kości do gry i statuetki, a w późniejszym okresie niezliczoną
liczbę przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Jest więc bursztyn żywą
historią przyrody, a zarazem jednym z piękniejszych kamieni ozdobnych. Od
dawna jednak człowiek stara się również zgłębić tajemnice jego leczniczych
właściwości. Najczęściej jednak wiedza na ten temat ma charakter ustnego
przekazu, utrwalanego tylko niekiedy na kartach publikacji o charakterze
częściej popularnym aniżeli naukowym. Celem artykułu było porównawcze
zestawienie zasobów wiedzy ludowej i akademickiej na temat leczniczych
właściwości bursztynu. Podjęto również analizę dostępności publikacji na
temat bursztynu w bibliotekach naukowych Gdańska, słusznie uznawanego
za jeden z najważniejszych bursztynowych ośrodków na świecie.
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Odkrycia medycyny ludowej
Starożytni Grecy zauważyli, że potarty o tkaninę bursztyn przyciąga lekkie drobne przedmioty. Po stuleciach dowiedziono tej właściwości także w odniesieniu
do innych ciał, tworząc pojęcie sił elektrycznych, od greckiego słowa elektron,
oznaczającego bursztyn. Ponieważ Grecy byli przekonani, że siły te są w stanie
wyciągnąć choroby z ciała, więc masowali się bursztynowymi kamieniami, aby
złagodzić bóle pleców, stawów, gardła i zębów. Współczesny im rzymski historyk
i pisarz Pliniusz Starszy zalecał bursztyn jako lek na choroby oczu, a noszenie łańcucha bursztynu miało według niego okazywać się pomocne w leczeniu chorób
gardła, gorączki i zaburzeń psychicznych. Greccy lekarze Pedanius Dioskurydes
i Galen używali bursztynu przeciwko dolegliwościom żołądka, biegunce i wzdęciom, natomiast Rufus z Ephososos nazywał bursztyn uniwersalnym lekarstwem1.
Jeden z najbardziej znanych lekarzy i filozofów arabskiego Wschodu, Awicenna
Ibn Sina już w 1019 r. wspomniał, że bursztyn skutecznie leczy liczne choroby,
w tym nieregularną pracę serca, bóle żołądka, omdlenia, gorączkę, zmniejszając
przy tym nudności i powstrzymując wymioty, a także przyspieszając zrastanie
się złamanych kości, zaś osobom wychudzonym przywracając pożądaną tuszę2.
Albert Wielki, żyjący w XIII w. mnich dominikański, uznawał bursztyn za jeden
z najskuteczniejszych leków swoich czasów. Paracelsus, zwany ojcem medycyny nowożytnej, określał bursztyn jako szlachetne lekarstwo na dolegliwości głowy, żołądka, jelit i innych ścięgien, także na kamienie. Sebastian Münster, znany
z pierwszego pełnego wydania Biblii hebrajskiej w 1534 r., wymienił bursztyn
jako ważny środek stosowany w medycynie3.
Leczniczym właściwościom bursztynu i sposobom jego stosowania poświęcona jest praca nadwornego lekarza pruskiego księcia Albrechta z 1551 r., w której
znajduje się 50 recept stosowania bursztynu w medycynie. Auriefaber za najcenniejszy z punktu widzenia medycznego uważał bursztyn mlecznobiały. Dziś nauka potwierdziła, że w bursztynie o barwie mlecznej i jasnożółtej występuje kwas
bursztynowy – bezbarwna krystaliczna substancja o kwaśnym smaku, będąca jednym z pośrednich produktów metabolizmu cukrów. Pierwszym człowiekiem wymieniającym kwas wśród produktów destylacji bursztynu był XVI-wieczny lekarz
i alchemik Georgius Agricola4. Uznał on, że bursztyn powinien pomagać dzieciom
G.C. Granai, The Magic of Amber. Amber For Health And How It Was Used As A Medicine, 2014,
s. 1–35; www.natural-baltic-amber.com [dostęp 02.07.2018].
1

2

K. Bonenberg, Tajemnice zdrowia, Warszawa–Kraków 2000, s. 83–88.

3

G. C. Granai, dz. cyt.

4

K. Bonenberg, dz. cyt.
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w procesie ząbkowania. Uważał też, że posiada on zdolność rozprzestrzeniania się
i dlatego, przyjmowany jako napój, zatrzymuje krwawienie wszędzie tam, gdzie się
pojawia. Hamuje też biegunkę oraz skutecznie chroni przed zapaleniem migdałków
i bólem gardła, a nawet usuwa objawy padaczki. Pruski ksiądz Matthaus Pretorius
odnotował, że w 1680 r. – w czasie epidemii dżumy na Pomorzu i w Inflantach –
ani jeden bursztynnik z Gdańska, Kłajpedy, Królewca czy Liepaja nie umarł na tę
chorobę. Artzneiy‑Schatz natomiast stwierdził w swojej książce z 1709 r. „Trefflich
Versehender Medzin‑chymischer Hochstkostbarer”, że bursztyn jest prawdziwym
lekarstwem na prawie wszystkie główne choroby5. O jego właściwościach leczniczych pisał też Herman Hager w swym dziele „Wprowadzenie do farmakologicznej
i chemiczno‑leczniczej praktyki” wydanym w 1889 r.6
Współczesny człowiek dostrzega zalety medycyny sprzed wieków, zdając sobie
sprawę, że wiedza dawnych lekarzy była oparta na metodzie prób i błędów wielu
poprzedzających go pokoleń. Ugruntowane długimi doświadczeniami praktyki lekarskie okazały się trafne, a leki na bazie bursztynu należą do najbardziej trwałych
osiągnięć tej medycyny. Dostępna literatura zawiera wiele doniesień na temat procedur przyrządzania i aplikowania bursztynowych medykamentów. Proponuje
się na przykład umycie okruchów bursztynu i zalanie ich czystym, mocnym alkoholem. Dla wzmocnienia organizmu po upływie dwóch tygodni można pić tak
przygotowaną nalewkę po łyżeczce dziennie bądź też nacierać nią bolące mięśnie
i stawy. Wiele osób kawałki bursztynu umieszcza się w płóciennym woreczku
pod poduszką, co ma chronić przed negatywnym oddziaływaniem żył wodnych
i przed innym niekorzystnym dla człowieka promieniowaniem. Niedomagania
ustroju na tle krążeniowym, a także astma i bóle głowy, bez względu na tło powstania, zmniejszają się doraźnie przez nacieranie bolących miejsc watą nasączoną bursztynową nalewką7. Stał się też bursztyn sprzymierzeńcem kobiecej urody,
między innymi dzięki właściwościom odkażającym. Nie byli obojętni na bursztyn
także mężczyźni. Pyłu bursztynowego używano do nawaniania tytoniu, dopatrując się w nim także działania leczniczego. Od wieków wiadomo też było, że wonne zioła mogą wywołać podniecenie i halucynacje, a jeśli się do kadzidła dodało
sproszkowany bursztyn, efekt bywał znacznie silniejszy, stąd też wiele obrządków
o charakterze kultowym nie mogło odbyć się bez złotego proszku.
Badania nad właściwościami kwasu bursztynowego nie ustają. Trwają też prace
badawcze nad jego pozyskiwaniem. Jak się bowiem okazuje kwas bursztynowy
5

G.C. Granai, dz. cyt.

6

K. Bonenberg, dz. cyt.

7

T. Stąpór, Samoleczenie bursztynem, Wrocław 2000, s. 5–55.
190

konfrontacja zasobów wiedzy…

występuje w wielu roślinach leczniczych i warzywach: niedojrzałym agreście,
dojrzewających winogronach, rabarbarze, maku, rzepie czy soku z buraków cukrowych8. Wszystkie właściwości ugruntowały stosunek człowieka do bursztynu.
Potwierdziła je medycyna ludowa, a wiele z nich również medycyna akademicka.

Odkrycia medycyny akademickiej
W XX w. europejscy naukowcy i lekarze wojskowi potwierdzali starożytną wiedzę,
odkrywając, że kwas sukcynowy wspomaga układ odpornościowy organizmu po
narażeniu na promieniowanie w wyniku wypadków przemysłowych. Okazało się
również, że jest pomocny w zwalczaniu infekcji, leczeniu zatrucia alkoholowego,
a działa również przeciw innym toksynom. Niemieckie badania przeprowadzone
na Uniwersytecie w Hamburgu potwierdzają bezpieczne i pozytywne działanie
kwasu bursztynowego na metabolizm komórkowy. W Kijowskim Naukowo
‑Badawczym Instytucie Gruźlicy i Chirurgii Klatki Piersiowej potwierdzono
znaczną efektywność kwasu bursztynowego w okresie pooperacyjnym u pacjentów z problemami sercowo‑krążeniowymi. Kwas bursztynowy nie wykazał żadnych ujemnych skutków ubocznych, a po spełnieniu swej roli w organizmie był
łatwo wydalany. Bardzo dobre efekty przynosił też w odbudowie organizmów
wyczerpanych, szczególnie, że mógł być stosowany równolegle z innymi środkami farmakologicznymi. Stosowanie preparatów bursztynowych na oddziale
dziecięcym okazało się natomiast wystarczająco skuteczne nawet w skomplikowanych przypadkach bronchitu i gruźlicy9.
Doktor Veniamin Chazanov z Instytutu Farmakologii RAS w Centrum Naukowym
Tomsk stwierdził, że dla osób starszych kwas bursztynowy okazał się niezastąpiony. Jest bowiem w stanie przywrócić równowagę energetyczną na poziomie komórkowym i pomaga pacjentowi odzyskać młodzieńczą energię. Według niego są
przesłanki, że bursztyn jest porównywalny w skutkach działania, a nawet lepszy
od wielu leków komercyjnych, natomiast zdecydowanie tańszy. Potwierdzają to
zarówno badacze z medyczno‑biologicznego Instytutu Bursztynu i Regionalnych
Źródeł Mineralnych w nadbałtyckim Kaliningradzie jak i przedstawiciele Agencji
Żywności i Leków. Jest to amerykańska instytucja rządowa utworzona przed ponad
stu laty, znana z rygorystycznych przepisów dotyczących dopuszczania leków do
obrotu, narzucająca producentom ścisłe procedury ich wytwarzania10.
8

K. Bonenberg, dz. cyt.

9

G. C. Granai, dz. cyt.

10

G. C. Granai, dz. cyt.
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Wśród wielu pozytywnych oddziaływań bursztynu podkreśla się szczególnie
jego właściwości antyoksydacyjne, które umożliwiają pozbywanie się reaktywnych form tlenu11. Ponadto uzyskano obiecujące wyniki leczenia chorób skórnych,
a konkretnie trądziku12. Wiele związków występujących w bursztynie bałtyckim
wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, w tym bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Prawdopodobnie nie są one tak silne jak antybiotyki, ale
dzięki efektowi synergii mogą być stosowane jako główny lub pomocniczy środek
do miejscowego odkażania jamy ustnej, jak również do redukcji różnego rodzaju
obrzęków13.
Naukowcy zapewniają też o skutecznym eliminowaniu poprzez kontakt
z bursztynem nicieni. Są to pasożyty roślin i zwierząt żyjące w środowisku wodnym i glebie. Do zarażenia nimi może dojść niemal wszędzie, a szczególnie sprzyja
temu brak odpowiedniej higieny. Bursztyn może stać się skutecznym orężem
wzmacniającym odporność człowieka przed tymi pasożytami14.
Do potwierdzenia właściwości antywirusowych zastosowano metodę polegającą na pokryciu rąk i przedramion badanych roztworem związku, a następnie
roztworem wirusa z hodowli tkankowej. Wówczas porównywano ilości wirusa na
leczonych i nieleczonych dłoniach i przedramionach15. Co równie istotne, każdy
badany składnik sukcynitu jest skutecznym środkiem przeciwzapalnym i można
go porównać do indometacyny, niesteroidowego leku przeciwzapalnego, wykorzystywanego do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów16.
Właściwości repelentne i owadobójcze badano kilkoma metodami17. Każdy
składnik sukcynitu wykazuje pewien potencjał repelentny, ale wyniki nie były
P. Tumiłowicz, L. Synoradzki, A. Sobiecka i in., Bioactivity of Baltic amber – fossil resin, „Polimery”
2016, nr 5 (61), s. 347–356.
11

C.D. Carpenter, T. O'Neill, N. Picot, i in., Anti-mycobacterial natural products from the Canadian
medicinal plant Juniperus communis, ”Journal of Ethnopharmacology” 2012, nr 2 (143), s. 695–700.
12

13

P. Tumiłowicz i in., dz. cyt.

V. Samoylenko, D.C. Dunbar, A. Gafur, i in., Antiparasitic, nematicidal and antifouling constituents
from Juniperus berries, ”Phytotheraphy Research” 2008, nr 22, s. 1570–1576.
14

R. Turner, K. Biedermann, J. Morgan, i in., Efficacy of organic acids in hand cleansers for prevention
of rhinovirus infections, ”Antimicrobial Agents and Chemotherapy” 2004, nr 48, s. 2595–2598.
15

N.M. Saeed, E. El-Demerdash, H.M. Abdel-Rahman, i in., Anti-inflammatory activity of
methyl palmitate and ethyl palmitate in different experimental rat models, ”Toxicology and Applied
Pharmacology” 2012, nr 264, s. 84–93.
16

17
M. Hori, Repellency of Rosemary Oil Against Myzus persicae in a Laboratory and in a Screenhouse,
”Journal of Chemical Ecology” 1998, nr 24, s. 1425–1432; E.C.C. Araujo, E.R. Silveira, M.A.S. Lima,
i in., Insecticidal activity and chemical composition of volatile oils from Hyptis martiusii Benth, ”Journal
of Agricultural and Food Chemistry” 2003, nr 51, s. 3760–3762; M. Sakasegawa, K. Hori, M. Yatagai,
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porównywane ze znanymi repelentami, więc nie można określić siły ich oddziaływania. Należy poza tym wspomnieć, że kwas bursztynowy wykazuje działanie
anoksyjolityczne i hamuje anafilaksję, choć badania te przeprowadzano na populacji myszy18. Efekt ten testowano również na szczurach. Jedna ich grupa była
leczona roztworem kwasu bursztynowego, druga zaś mieszaniną psychodelicznej
substancji psychoaktywnej i formaldehydu wywołującej wstrząs anafilaktyczny.
Śmiertelność szczurów leczonych kwasem bursztynowym zmniejszyła się o połowę w porównaniu z pozostałymi zwierzętami19.
Kosmetologia jest jednym z ważniejszych obszarów wykorzystania sukcynitu.
Pewien problem stanowi przetwarzanie go bez niszczenia bioaktywności w celu
przygotowania stabilnych i funkcjonalnych składników kosmetycznych, wykazujących między innymi pozytywny wpływ na nawilżenie skóry. Problemem
zdrowotnym mogą być reakcje uczuleniowe na alergeny znajdujące się w kwasach żywicznych zidentyfikowanych w rozpuszczalnym ekstrakcie bursztynu.
Dla wyjaśnienia związanych z tym wątpliwości zaprezentowano wyniki badań
uczuleniowych bursztynu bałtyckiego oraz omówiono je pod kątem ewentualnej reakcji krzyżowej z kontaktowymi alergenami w kalafonii – miękkiej żywicy
pochodzenia naturalnego. U pacjentów z dodatnimi reakcjami na bursztyn i kalafonię test na użycie bursztynowego naszyjnika był negatywny, co zdaje się potwierdzać pogląd, że bursztyn umieszczony w osobistych ozdobach nie stanowi
problemu klinicznego20.

Metody badań
Zastosowaną metodą badawczą umożliwiającą realizację celu badań była kwerenda. Terminologicznie jest ona równoznaczna z poszukiwaniem informacji
w zasobach archiwalnych lub bibliotecznych. Kwerendę można przeprowadzić
osobiście w czytelniach wybranych instytucji. Można też skierować do nich zapytania drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zazwyczaj
możliwe jest także skorzystanie ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych
Composition and antitermite activities of essential oils from Melaleuca species, ”Journal of Wood Science”
2003, nr 49, s. 181–187.
S. Chen, Q. Xin, W.X. Kong, i in., Anxiolytic-like effect of succinic acid in mice, ”Life Sciences” 2003,
nr 25 (73), s. 3257–3264.
18

H. Kim, H. Jung, H. Shin, i in., Inhibition of Mast Cell‐Dependent Anaphylaxis by Succinic Acid,
”Pharmacology & Toxicology” 1999, nr 4 (84), s. 154–158.
19

20
A.T. Karlberg, A. Boman, C. Lidén, Studies on the allergenicity of Baltic amber, ”Contact Dermatitis”
1992, nr 4 (27), s. 224–229.
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lub bibliotecznych online. W niniejszym badaniu kwerendę oparto o analizę zasobów internetowych zgromadzonych w elektronicznych katalogach zbiorów
stanowiących własność bibliotek naukowych Gdańska. Poszukiwano w nich
pozycji książkowych związanych z tematyką bursztynu, a w węższym nastawieniu – z leczniczymi aspektami jego stosowania. Przegląd objął bibliotekę Polskiej
Akademii Nauk oraz Bibliotekę Wojewódzką. Pozostałych materiałów poszukiwano w bibliotekach uczelni publicznych: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych,
Akademii Muzycznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Kwerendę
przeprowadzono wiosną 2018 r.

Wyniki
Na księgozbiór Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku pod koniec 2005 r.
składało się prawie 800 tysięcy woluminów książek. Oprócz materiałów z seminariów i konferencji, spisów polskich bursztynników i przedstawień gdańskich
kolekcji bursztynu pojawiały się też analizy o podłożu geologicznym, biologicznym, archeologicznym, sakralnym i kulturowym. Typowe bibliograficzne ujęcia
zawierają się w takich tytułach jak: „Bursztyn w przyrodzie, kulturze i sztuce”,
„Bursztyn – złoto Bałtyku”, czy też „Bursztyn – magiczny kamień” lub „Złoto
Północy: opowieści o bursztynie”. W kolekcji tej znalazły się opracowania w języku angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Próżno jednak wśród nich
poszukiwać książek o tematyce zdrowotnej, dzięki którym interesujące czytelnika
właściwości jantaru mogłyby zostać chociaż pobieżnie przybliżone.
Trudne do oszacowania są zbiory biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, częściowo z uwagi na fakt, że oprócz głównej siedziby pod uwagę brane są liczne
jej filie, których zbiory zazwyczaj katalogowane są osobno. Z ogólnych danych
pochodzących z roku 2011 wynika jednak, że księgozbiór ten składa się z około
730 tysięcy książek. W katalogu internetowym pod ogólnym hasłem bursztynu
ukazały się 33 pozycje. Poruszana w nich problematyka obejmuje takie wątki, jak:
religia, archeologia, geologia, metody badawcze, historia, handel, wyroby i zbiory.
Jedna z pozycji zawarta jest w ogólniejszym opisie: Bursztyn – stosowanie – medycyna. Książka autorstwa Teresy Stąpór pod tytułem „Samoleczenie bursztynem”
jest zbiorem takich zagadnień, jak pochodzenie i występowanie bursztynu, jego
właściwości lecznicze z opisem chorób ograniczanych w swym przebiegu przez
stosowanie bursztynu.
Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wstępnie określona jako
miejsce stwarzające możliwość znalezienia większej liczby odniesień do tematyki
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bursztynu w kontekście jego walorów zdrowotnych, nie spełniła oczekiwań osób
poszukujących jakichkolwiek treści w tym zakresie. Spośród 234 930 pozycji książkowych pozostających w ewidencji tej instytucji na dzień 31 grudnia 2016 r. zaledwie dwie odnosiły się bezpośrednio do bursztynu. Poza jedną pozycją niemiecką
z końca XIX w., druga stanowi spis piśmiennictwa poświęconego bursztynowi,
a ukazującego się w latach 1634–1993.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Gdańskiego znajdowało się 1 042 086 woluminów książek. W tej liczbie znalazło
się 67 pozycji omawiających w różnych aspektach zagadnienia związane z bursztynem. Najczęściej pojawiająca się problematyka to materiały z tematycznych
seminariów i konferencji, geologiczne i historyczne ujęcie problemu, ukazanie
bursztynu jako istotnego elementu turystyki kulturowej oraz przedstawienie go
jako integralnego składnika rozwoju sztuki. W żadnej ze znalezionych książek tematyka profilaktyki zdrowia w aspekcie bursztynu nie została poruszona. W zbiorach znaleziono siedem pozycji angielskojęzycznych oraz 6 wydanych w języku
niemieckim i jedną po francusku.
Na szczególną uwagę w tym rejestrze zasługują pozycje łączące bursztyn z szeroko pojętymi zagadnieniami turystyki, sportu, rekreacji, kultury, sztuki oraz
zdrowia, a związane z kolejnymi edycjami Mistrzostw Świata w Poławianiu
Bursztynu odbywającymi się co roku w Jantarze. Wydawnictwa ukazały się w latach 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2014, m.in. pod redakcją Szkoły Wyższej im.
Bogdana Jańskiego w Elblągu, Muzeum Zamkowego w Malborku, PTTK o/Ziemi
Elbląskiej oraz AWFiS w Gdańsku.
Kolejną pozycją, poruszającą tematykę bursztynową, jest artykuł w wydawnictwie Polskiej Izby Turystyki o/Pomorski, a dotyczący potencjału bursztynowego
Mierzei Wiślanej w kontekście zdrowia21.
Aktualnie księgozbiór biblioteki Politechniki Gdańskiej liczy ponad 1,2 mln
jednostek obliczeniowych zbiorów. W jego skład wchodzą zarówno polskie i zagraniczne książki oraz czasopisma, jak i literatura normalizacyjna, patenty, podręczniki i skrypty. Pod hasłem „bursztyn” odnaleziono 11 pozycji omawiających
problematykę bursztynu z punktu widzenia jego estetycznych i przyrodniczych
walorów. Dwa dzieła zostały wydane w języku niemieckim, a jedno po angielsku.
Zasoby biblioteki zawierają też analizę piśmiennictwa związanego z bursztynem,
obejmującą okres kilku ostatnich stuleci oraz spis gdańskich bursztynników z tego
21
M. Pasek, J. Olszewski-Strzyżowski, Bursztyn jako walor przyrodniczy i zdrowotny w świadomości
ludności miejscowej i turystów spędzających czas wolny na Mierzei Wiślanej, Turystyka Nowe Trendy,
„Zeszyty Naukowe” 2016, nr 5, Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańsku, s. 84–104.
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czasu. Biblioteka nie dysponuje książkami traktującymi o bursztynie w świetle
jego właściwości leczniczych.
Katalog online Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uwzględniający wszystkie
tytuły znajdujące się w czytelni w tak zwanym wolnym dostępie, zawiera 9877 pozycji. Pod hasłem wywoławczym bursztyn pojawiły się 4 tytuły: „L'ambre polonais”, „Bursztyn i gdańscy bursztynnicy”, „Złoto Północy: opowieści o bursztynie”
oraz „Tajemnice bursztynu”. Spośród nich jedynie ostatni mógłby sugerować zawartość w części odnoszącą się do tajemnicy zdrowia. Lektura zmusza jednak do
konkluzji, że dokumentacja fotograficzna ukazana w znacznych powiększeniach
pozwala w pierwszej kolejności na identyfikację wielu odmian owadów. W związku z tym książka ta powinna raczej znaleźć się w każdej pracowni czy też placówce handlowej zajmującej się bursztynem, nie stanowiąc jednak istotnego wsparcia
dla poszukujących zdrowia poprzez kontakt z tą kopalną żywicą drzew iglastych.
Katalog Biblioteki Akademii Muzycznej w Gdańsku zawiera 60 974 wyniki, lecz nie ma w nim danych dotyczących bursztynu. Informacje na jego temat
odnaleziono jednak w zbiorach biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu w Gdańsku. Spośród 29 180 pozycji wyszukano osiem o tematyce ściśle
powiązanej z analizowanym tematem. Były to pozycje wydane w języku polskim i oprócz wymienianego już dwukrotnie tytułu „Złoto Północy: opowieści
o bursztynie”, dotyczyły roli bursztynu w kształtowaniu wizerunku turystycznego regionów. Omówienie tych zagadnień znalazło się w serii wydawniczej pod
redakcją Janusza Hochleitnera: „Bursztyn jako dobro turystyczne basenu Morza
Bałtyckiego”, „Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego” oraz
„Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej”. W ogólniejszej perspektywie problematykę tę dostrzec też można w pozycjach: „Wybrane problemy turystyki i rekreacji: zbiór rozpraw”, „Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy
i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej”, a także „Uwarunkowania
rozwoju turystyki w regionie”. Jakkolwiek bliskie wydaje się być skojarzenie turystyki ze zdrowiem, to w przedstawionych propozycjach książkowych trudno
o znalezienie zdrowotnego kontekstu wykorzystania bursztynu.

Zakończenie
Badanie zawartości bibliograficznej instytucji naukowych Gdańska pod kątem
źródeł odnoszących się bezpośrednio do bursztynu wykazało bardzo niewielki
udział tej problematyki w ogólnej liczbie dostępnych pozycji. W przypadku niemal każdej z baz internetowych wynosił on ułamek promila. Trudno o jednoznaczne wnioski dotyczące powodów tego stanu. W regionie stanowiącym światowe
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centrum występowania bursztynu spodziewać się można było znacznie liczniejszych źródeł wiedzy na jego temat. Zawężając ten problem jedynie do kontekstu
zdrowotnego, można wymienić jedynie pojedyncze tytuły. Warto jednak zaznaczyć, że informacje o zdrowotnych właściwościach bursztynu mogą znajdować się
w książkach, których tytuły niekoniecznie zawierają jego nazwę. Przykładem tego
są pożyteczne informacje zamieszczone w rozdziale „Bursztyn, czyli lęk, podziw
i pożądanie” stanowiącym fragment książki Krystyny Bonenberg pod tytułem
„Tajemnice zdrowia”.
Przyczyn nieobecności tematyki zdrowotnych odziaływań bursztynu na człowieka w gdańskich zasobach bibliotecznych należy upatrywać we wciąż mocno
zakorzenionym przekonaniu wielu wydawców, że wiedza ta ma głównie ludowe
pochodzenie. Stąd książki traktujące o naturoterapii funkcjonują niejako w drugim obiegu wydawniczym. Tymczasem w wielu wysokorozwiniętych krajach,
będących jednocześnie głównymi ośrodkami rozwoju chorób cywilizacyjnych,
wzrasta zapotrzebowanie na niekonwencjonalne metody leczenia, a zarazem na
wiedzę na ten temat. Dlatego coraz częściej obserwuje się próby powrotu do dawnych tradycji opartych na wiedzy starożytnego Egiptu czy Grecji, a także odwołujących się do dalekowschodnich systemów medycznych. Może to być skutek
utraty przez medycynę konwencjonalną jej filozoficznych i humanistycznych założeń na rzecz orientacji protechnicznej. Ponieważ rosnąca liczba osób skierowuje
swój wzrok na konkurencyjną medycynę naturalną, przeto odkrywając na nowo,
że medycyna to także odmiana filozofii, coraz częściej propaguje się powrót do
naturalnych źródeł wiedzy lekarskiej. Znajduje to swój wyraz w licznych badaniach naukowych, w tym przedstawionych w niniejszej publikacji, a analizujących zdrowotne oddziaływania bursztynu. Faktem jest jednak, że znaczna część
tej wiedzy ujęta w ramy hermetycznego języka naukowego jest słabo dostępna
dla większości osób, które pragną w prostych słowach usłyszeć odpowiedzi na
nurtujące ich pytania w zakresie zarówno profilaktyki zdrowotnej, jak i leczenia
już zaistniałych schorzeń. Istnieje więc potrzeba upubliczniania na szerszą skalę
wyników badań naukowych stanowiących często potwierdzenie zdobywanych
przez stulecia doświadczeń przedstawicieli medycyny naturalnej. Połączenie jej
walorów z niekwestionowanym autorytetem i kompetencją techniczną medycyny
naukowej może stanowić nowy bodziec do rozwoju współczesnej sztuki lekarskiej
wsparty dodatkowo przez aktywizację rynków wydawniczych.
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CZĘŚĆ IV
WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI

IZABELA LEWANDOWSKA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

MAGICZNE WSIE POŁUDNIOWEJ WARMII –
PROPOZYCJA SZLAKU TURYSTYCZNO
‑KULTUROWEGO
MAGICAL VILLAGES OF SOUTHERN WARMIA –
A CULTURAL TOURIST ROUTE PROPOSITION
Streszczenie
W artykule opisano dziedzictwo kulturowe południowej Warmii, scharakteryzowano jej granice i cechy szczególne. Zaproponowano szlak turystyczny, który
ma prowadzić przez kilkanaście wsi wokół Olsztyna. Każda wieś została krótko
opisana, a dodatkowa literatura pozwala na pogłębienie wiedzy przez turystów
i zainteresowanych mieszkańców. Przez sześć dni można zwiedzić m.in. Bałdy,
Bartąg, Brąswałd, Butryny, Dywity, Gietrzwałd, Giławy, Kajny, Klewki, Nową
Kaletkę, Pajtuński Młyn, Purdę, Ruś, Stawigudę, Woryty. W każdej miejscowości jest coś innego do obejrzenia – kościoły, cmentarze, kapliczki, tablice i głazy
pamiątkowe, małe muzea. Wraz z historią i pięknym krajobrazem, całość tworzy
magię tego regionu, który warto zwiedzać i poznawać.

Summary
The article describes the cultural heritage of southern Warmia, characterizes its
boundaries and characteristic traits. A tourist route is proposed, covering several
villages in the vicinity of Olsztyn. Every village is briefly described and additional
literature is offered for the tourists and residents interested in the matter to read
if more information is needed. For the suggested period of six days one can visit
among others: Bałdy, Bartąg, Brąswałd, Butryny, Dywity, Gietrzwałd, Giławy,
Kajny, Klewki, Nowa Kaletka, Pajtuński Młyn, Purda, Ruś, Stawiguda, Woryty.
In each of them there is some heritage to see – churches, cemeteries, roadside
shrines, memorial stones and tablets or small museums. The history, the beautiful landscapes and the heritage together form the wonderful magic of the region,
which is worth seeing and exploring.
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Słowa kluczowe: południowa Warmia, dziedzictwo kulturowe, szlak
turystyczny, warmińskie wsie
Keywords: southern Warmia, cultural heritage, tourist route, Warmian villages

Wprowadzenie

W

armia kojarzona jest dzisiaj jako część województwa warmińsko
‑mazurskiego, ale nawet jej mieszkańcy nie zawsze wiedzą, jakie dokładnie jest jej terytorium. Została powołana w 1250 r., kiedy to pierwszy
biskup Anzelm ogłosił powstanie biskupstwa i rozpoczął proces wyznaczania
jego granic1. Od tamtej pory (z niewielkimi zmianami) granice historycznej
Warmii nie zmieniły się, a zostały utrwalone w mapie autorstwa Jana Fryderyka Enderscha w 1755 r., narysowanej na zlecenie biskupa Adama Stanisława
Grabowskiego2. Najprościej jej granice oznaczyć poprzez określenie położenia
12 miast Warmii: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo, Dobre Miasto,
Frombork, Jeziorany, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Orneta, Pieniężno, Reszel.
Z tego tylko Olsztyn leży na południowej Warmii.
Dzisiaj mało kto wie, gdzie dokładnie leży południowa, tzw. polska Warmia.
Według podziału administracyjnego obowiązującego od 1818 r. był to cały powiat
olsztyński oraz południowa część powiatu reszelskiego (około 1/5). Powiat olsztyński posiadał wówczas 133 630 ha, a reszelski 85 540 ha, zatem polska Warmia
stanowiła terytorium rzędu 150 000 ha3. Z reguły podaje się, za ks. Walentym
Barczewskim, który swe uwagi poczynił w 1917 r., że „polska Warmia zawiera
powiat olsztyński z miastami Olsztyn (Allenstein) i Wartembork [dziś Barczewo],
i część powiatu reszelskiego z miastem Biskupcem (Bischofsburg) i z 27 parafiami.
Jest to mniej więcej trzecia część właściwej Warmii”4.
Ponieważ lud warmiński od zawsze był związany z Kościołem katolickim, a na
południowej Warmii charakteryzował się mową polską, postanowiłam wytyczyć
jej granice właśnie na podstawie tych dwu czynników. Wytyczenie południowej,
wschodniej i zachodniej granicy tego regionu nie przysparza kłopotu, bowiem
pokrywa się z historyczną granicą Warmii. Więcej trudności przysparza wytyczenie granicy północnej, która nie pokrywa się z żadną granicą administracyjną. Pomogły mi w tym badania nad gwarą warmińską, której zasięg – w moim
1

J. Przeradzki, Anzelm, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 7–12.

S. Achremczyk, Adam Stanisław Grabowski, [w:] Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk,
Olsztyn 2008, s. 349.
2

3

A. Wakar, Przebudzenie narodowe Warmii 1886–1893, Olsztyn 1982, s. 15.

4

W. Barczewski, Geografia polskiej Warmii (reprint z 1918 r.), oprac. J. Chłosta, Olsztyn 2008, s. 9.
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mniemaniu – wytycza granicę północną południowej Warmii5. Oprócz gwary
specyficzne są też tradycje ludowe blisko związane z katolicyzmem oraz polskością6. Czy dzisiaj, podróżując po południowej Warmii, można spotkać jeszcze
Warmiaków? Owszem, ale wymaga to wysiłku. Nie obnoszą się bowiem ze swoją
tożsamością, jednak, pytając w domach kultury, wiejskich świetlicach czy gminach, możemy otrzymać informację, gdzie takowi mieszkają i że mówią jeszcze
tutejszym dialektem.
Wędrując po tym obszarze, warto obserwować nie tylko krajobraz, ale i ludzi.
Na podstawie kilku perspektyw można określić ich regionalną tożsamość7:
1. Perspektywa psychologiczna – stopień indywidualnej identyfikacji z regionem, jego społecznością i kulturą. Wyraża się często w gotowości do altruistycznych działań na rzecz regionu i jego społeczności czy zbiorowości.
2. Perspektywa socjologiczna – przejawia się poprzez odwołania do małych
ojczyzn, Heimatów, poczucie odrębności, podział na my i oni, swoi i obcy,
tutejsi i nietutejsi.
3. Perspektywa geograficzna – przypisanie do terytorium, do miejsca
i przestrzeni.
4. Perspektywa etnograficzna – wyznacznikiem jest strój, zwyczaje, obyczaje,
świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń,
symboli kultury materialnej, język, dialekt, gwara oraz lokalna i regionalna
literatura, pisana lub ustna.
5. Perspektywa historyczna – związek indywidualny (psychologiczny) i społeczny (zbiorowe przeżywanie) z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi.
6. Perspektywa ekonomiczna – wspólnota gospodarowania, ekonomia regionalna, kooperacja i konkurencja międzyregionalna w wymiarze ekonomicznym, w skali kraju i kontynentu.
7. Perspektywa urbanistyczno‑architektoniczna – istnienie pewnych szczególnych dla obszaru (regionu) form budownictwa i rozwiązań urbanistycznych,
Szczegółowe określenie terytorium umieściłam w tekście: I. Lewandowska, E. Cyfus, Magiczne
wsie południowej Warmii. Przewodnik historyczno-kulturowy, Olsztyn 2018, s. 17–20.
5

Zob. np. J. Chłosta, Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii, Olsztyn 2009; J. Hochleitner, Obrzędy
doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2006; tegoż, Warmińskie
łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Olsztyn 2013.
6

7
M. S. Szczepański, Na peryferiach systemu światowego? Socjologiczna refleksja wokół miejsca
pogranicza kulturowego w układzie globalnym, [w:] W Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek,
A. Sadowski, Białystok 2001, s. 39–42.
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tradycyjne i ludowe formy budownictwa i planowania, np. układu przestrzennego wsi.
Warmia to niezwykła kraina, inna niż pobliskie Mazury, a przecież mało znana.
Niedawno okrzyczany slogan: „Mazury – cud natury” przyćmił piękno i tajemniczość Warmii. Trudna historia tej ziemi jest widoczna dla tych, co szukają…
Piękne dziedzictwo może być odkryte, ale nie jest podane „na talerzu” – trzeba
po nie sięgnąć, schylić się, zastanowić, posłuchać ludzi. Nie wystarczy przeczytać
kilku zdań w powielających wciąż te same treści przewodnikach turystycznych,
nie wystarczy popatrzeć na mapę i pojechać głównymi drogami. Trzeba zboczyć
ze znanych tras i odkryć to, co jeszcze nieodkryte, zaleźć miejsca magiczne, tę
wspaniałą moc krajobrazu… Nie prowadzą tu opisane szlaki kulturowe, jedynie
coraz więcej rowerzystów zaopatrzonych we własne śpiwory i namioty podąża szlakami dawnych Prusów, kanoników i biskupów warmińskich, Polaków,
Warmiaków i Niemców. Szuka ich obecności w wiejskich kościółkach, licznych
kapliczkach, tablicach upamiętniających kilkusetlecie lokacji wsi, wzniesieniach
dawnych grodzisk pruskich, drewnianych chatach, murowanych szkołach wiejskich czy niegdysiejszych karczmach. Polska wieś warmińska ma się czym pochwalić i to trzeba promować.
Turyści, ale i mieszkańcy naszego regionu, mogą układać własne trasy tematyczne po terenie południowej Warmii, np. śladami starych Prusów8, szlakiem wsi lokowanych przez Mikołaja Kopernika9, śladami biskupów warmińskich10, szlakiem
wojsk napoleońskich11, szlakiem kapliczek warmińskich i przydrożnych krzyży12,
8

Polecam stronę prowadzoną przez Roberta Klimka: www.grodziska.eu.

Napisałam na ten temat artykuł: I. Lewandowska, Szlak kopernikowski – kulturowy szlak
turystyczny województwa warmińsko‑mazurskiego. Między teorią a praktyką, [w:] Sztuka i turystyka
w przestrzeni kulturowej regionu, red. G. Kobrzeniecka‑Sikorska, A. A. Omelaniuk, Olsztyn 2016,
s. 67–90 (wszystkie moje artykuły dostępne są on‑line na stronie: www.izabela‑lewandowska.pl).
9

Zob. cykl tekstów popularnonaukowych autorstwa I. Lewandowskiej z serii „Co zawdzięczamy
biskupom warmińskim?” cz. 1 – Od Anzelma do Sorboma, „Puls Regionu” 2012, nr 113, s. 4; cz. 2 – W XV
i XVI wieku, „Puls Regionu” 2012, nr 114, s. 4; cz. 3 – W epoce odrodzenia, „Puls Regionu” 2012, nr 115,
s. 6; cz. 4 – Na przełomie wieków XVI i XVII, „Puls Regionu” 2013, nr 116, s. 4; cz. 5 – W czasie wojen
XVII wieku, „Puls Regionu” 2013, nr 117, s. 10; cz. 6 – W trudnym wieku XVIII, „Puls Regionu” 2013,
nr 118, s. 10; cz. 7 – U schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej, „Puls Regionu” 2013, nr 119, s. 6.
10

Zob. np. J. Jasiński, S. Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona. Wielka Armia i wojska
polskie w 1807 roku. Historia, tradycja, legendy, Olsztyn 2007.
11

12
Zob. np. S. Kuprianiuk, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym
uwzględnieniem kapliczek, Olsztyn 2016; S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012;
J. Hochleitner, Kapliczki Warmii południowej. Przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu
komunikacji, Olsztyn 2004.
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śladami I wojny światowej13, szklakiem szkół polskich okresu międzywojennego14.
Inne propozycje to: szlakiem zabytków hydrotechniki, po ścieżkach rezerwatów
przyrody czy też szlakami drewnianych warmińskich chałup.
Kraina ta nadaje się do wyznaczenia kulturowego szlaku turystycznego, tak
modnego w dzisiejszych czasach. Współczesny turysta jest bardzo wymagający,
lubi poznawać przez odkrywanie i osobiste doświadczanie, chce wiedzę o regionie wielokrotnie poznawać z różnych perspektyw, składać całość jak puzzle,
być w centrum wydarzeń, bawić się poznaną wiedzą, spotykać ciekawych ludzi,
móc z nimi rozmawiać, smakować nie tylko dania kulinarne, ale też doznania
wzrokowe i słuchowe. Tego wszystkiego może tu zaznać, o ile tylko wybierze się
kulturowym szlakiem magicznych wsi południowej Warmii15.
Turystyka kulturowa to, najprościej mówiąc, „wszelkie formy podróży, których
głównym motywem jest chęć kontaktu z kulturą w szerokim jej rozumieniu”16.
Jeszcze do niedawna była rozumiana jako obcowanie z kulturą wysoką – uczestniczeniem w koncertach orkiestrowych, operach, galach filmowych i innych.
Obecnie traktuje się ją jako „wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy
o charakterze turystycznym, w których [ma miejsce] spotkanie uczestników podróży z wytworami kultury, skutkujące jakościowym powiększeniem ich wiedzy
o niej i o zorganizowanym przez człowieka świecie otaczającym jako jej wytworzenie, jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”17.
Turystyka kulturowa stała się w ostatnich kilkudziesięciu latach modna, ponieważ
znacznie rozszerza krąg poznawczy, ale też daje możliwość współuczestniczenia
w kulturze. Turyści mogą kierować się chęcią odwiedzenia miejsc związanych
z kulturą materialną (architektura, sztuka, zwiedzanie muzeów, historycznych
miast czy zabytków z listy UNESCO), jak i niematerialną, duchową (oglądanie lub
nawet współuczestniczenie w życiu jakiejś grupy społecznej czy etnicznej).
13

Zob. np. I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015.

Zob. I. Lewandowska, J. Chłosta, Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929–1939. W 80-lecie
ich utworzenia, Olsztyn 2010. Na temat szlaku przygotowałam odrębny tekst: I. Lewandowska,
Szkoły z polskim językiem nauczania na Warmii okresu międzywojennego – propozycja szlaku turystyczno
‑kulturowego, Gdańsk 2018 (w druku).
14

15

Pomoże mu w tym niedawno wydany przewodnik: I. Lewandowska, E. Cyfus, dz. cyt.

J. Małłek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Prace i Studia Geograficzne” 2003,
T. 32, s. 20.
16

17
A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków
2010, s. 15. Zob. szerokie omówienie pojęcia, tegoż, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka
Kulturowa” 2008, nr 1, s. 4–21.
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Uprawiać turystykę kulturową można bez określonego i wytyczonego wcześniej kryterium, ale też – co wydaje się bardziej logiczne i uzasadnione – zgodnie
z wybranym przez turystę kryterium, czyli według określonego szlaku. Definicja
szlaku kulturowego autora książki o zarządzaniu szlakami dziedzictwa kulturowego Łukasza Gawła brzmi: „Szlak kulturowy to wytyczony i oznakowany
szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego kryterium
tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym
szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicznej,
mniejszości narodowej czy narodu. Poprzez prezentację dziedzictwa materialnego
szlak powinien umożliwiać poznanie i popularyzować dziedzictwo niematerialne,
traktując oba te obszary jako nierozerwalną całość”18.
Zaproponowany przeze mnie szlak może być zarówno samochodowy, rowerowy, jak i mieszany. Przy czym może to być szlak zarówno pętelkowy, w którym
baza noclegowa mieści się w Olsztynie, jak i liniowy, w którym noclegi i punkty
gastronomiczne wytyczone są na trasie. Na potrzeby niniejszego tekstu wybrałam wersję szlaku pętelkowego, bowiem pewność znalezienia bazy noclegowej
i gastronomicznej w Olsztynie jest stuprocentowa, a samo miasto proponuje wiele
atrakcji, z których można skorzystać w czasie wolnym. Pamiętać jednak należy, że
miasto w latach 70. ubiegłego wieku wchłonęło kilka wsi, które dzisiaj stanowią
jego dzielnice, np. Jaroty, Dajtki, Gutkowo, później zaś Redykajny. Niektóre z nich
zostały opisane jako wsie południowej Warmii i zaznaczone na tym szlaku:
Dzień pierwszy ( 36 km) 19: Olsztyn – Dywity ( 8 km), Dywity – Brąswałd ( 5 km),
Brąswałd – Barkweda ( 4 km), Barweda – Kajny ( 2 km), Kajny – Olsztyn ( 17 km)
Dywity20 – wieś została założona w połowie XIV w., ich nazwa pochodzi od
pruskiego słowa Dywitzen, co oznacza „Góra Boga”. Dywity znacznie ucierpiały w czasie wojen w XV i XVI w. i od związanych z nimi klęsk głodu. W roku
pierwszego zaboru Polski (1772 r.), kiedy cała Warmia przeszła w ręce pruskie,
wieś zamieszkiwała wyłącznie ludność polska wyznania katolickiego. Do połowy XIX w. głoszono tu kazania wyłącznie w języku polskim. Według przekazów
już w średniowieczu istniał tu kościół, który w wyniku wojen został zniszczony.
Dopiero pod koniec XIX w., w 1894 r. wybudowano nowy kościół neogotycki.
Śladem po średniowiecznej budowli jest wieża w dolnych kondygnacjach gotycka,
18

Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011, s. 76.

19

Kilometraż podawany jest wg trasy samochodowej w mapach Google.

Zob. np. J. Chłosta, M. Książek, Dzieje Dywit, Olsztyn 2008; R. Jachnowicz, Dywity. Z dziejów
kościoła i parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Olsztyn 1999.
20
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nadbudowana w XIX w. Również wnętrze kościoła jest neogotyckie. Tędy przebiegał słynny trakt królewski łączący stolicę Polski Warszawę z Królewcem. Do
stolicy Wschodnich Prus udawali się tędy dostojnicy, dyplomaci i koronowane głowy. Przez Dywity przejeżdżało wielu warmińskich biskupów podążających do swoich siedzib czy to w Braniewie, Fromborku, Ornecie czy Lidzbarku
Warmińskim. Tu na nocleg 10 września 1863 r. w miejscowej karczmie zatrzymał
się Wojciech Kętrzyński, przewożąc z Królewca broń i amunicję dla walczących
w powstaniu styczniowym. Ciekawostką jest, że w 1913 r. w Dywitach mieściła
się baza wojskowych balonów. Stała tu około 200-metrowej długości hala, w której
garażowały dwa sterowce. Baza ta posiadała również własną, pierwszą w regionie
stację meteorologiczną i radiową, warsztaty naprawcze, garaże, składy wodoru
i paliwa, a także magazyny bomb i amunicji. Kilka lat temu otwarto w Dywitach
ścieżkę edukacyjną na byłym lądowisku sterowców. Trafić tam jest bardzo łatwo.
Należy tylko skręcić z drogi krajowej 51 w ulicę Grzybową. Warto to miejsce
obejrzeć. Innym ciekawym punktem wsi jest dom celny po dawnym dróżniku.
Budynek posiada charakterystyczną półokrągłą przeszkloną przybudówkę od
strony szosy. Z tego miejsca dróżnik, siedząc w domu, mógł bacznie obserwować
ruch na szosie. Drugi taki obiekt zachował się w dzielnicy Olsztyna – Kortowie,
na wylocie w kierunku Warszawy. Ale Dywity to nie tylko interesująca przeszłość. Miejscowa szkoła podstawowa nosi imię „Gazety Olsztyńskiej”. Tu ma
swoją siedzibę powiatowa szkoła muzyczna I stopnia, od 2004 r. wydawana jest
„Gazeta Dywicka”, na łamach której cyklicznie drukuje swoje gawędy w warmińskej gwarze młody Warmiak Łukasz Ruch. O historii i kulturze Warmii można
tu się dużo dowiedzieć z artykułów autorstwa Henryka Mondrocha. Prężnie też
działa Gminny Ośrodek Kultury.
Brąswałd21 – zasłynął głównie z domu urodzenia jednej z największych popularyzatorek kultury warmińskiej, poetki, literatki, działaczki oświatowej Marii
Zientary‑Malewskiej. Do jej najbardziej znanych utworów należą baśnie i legendy (np. Legendy dwóch rzek, Baśnie znad Łyny), wspomnienia i opracowania
z zakresu warmińskiego folkloru (np. Warmio moja miła, Śladami twardej drogi),
tomiki wierszy (np. Pieśni Warmianki, Na warmińską nutę). Na domu urodzenia wisi tablica pamiątkowa, przed nim stoi popiersie poetki, a w starej szkole
21
Zob. np. K. Kisielew, Brąswałd. Historia miejscowości i sylwetki znanych mieszkańców, Bukwałd
2014; M. Zientara‑Malewska, Wieś nad łąkami, oprac. H. Sawicka, Olsztyn 1988; J. Chłosta, Niezwykły
proboszcz z Brąswałdu. Nad biografią ks. Walentego Barczewskiego, Olsztyn 2015; I. Lewandowska,
J. Chłosta, dz. cyt.; A.S. Jadwiszczak, K. Kisielew, R. Klimek, T. Kosińska, Warmia znana i nieznana
(Brąswałd, Barkweda, Kajny, Bukwałd, Cerkiewnik, Swobodna), Gady 2012; H. Sawicka, Maria Zientara
‑Malewska. Monografia życia i twórczości, Olsztyn 1998.
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podstawowej utworzono Izbę Pamięci Marii Zientary‑Malewskiej. Na fasadzie
budynku jest też tablica upamiętniająca istnienie we wsi szkoły polskiej w okresie
międzywojennym. Koniecznie trzeba tu zwiedzić kościół parafialny pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudowany pod koniec XIX w. na miejscu starego.
Piękne i niepowtarzalne są malowidła ścienne na sklepieniu, które mają charakter
patriotyczno‑historyczny. Powstały z inicjatywy parafian, ale ich wymowę zaplanował ks. Walenty Barczewski. Dzięki postaciom świętych, miejscom i wydarzeniom z historii Polski ks. Barczewski starał się uświadamiać Warmiakom ich więź
z Macierzą. Znalazły się tu m.in. postaci św. Stanisława biskupa krakowskiego, św.
Kazimierza syna króla Kazimierza Jagiellończyka, przedstawienie męczeństwa
św. Wojciecha z rąk Prusów, malowidło kościoła w Gietrzwałdzie, Wielbarku,
Świętej Lipce, katedry we Fromborku, Matki Boskiej Częstochowskiej i królewskiego Wawelu. Przy kościele usytuowana jest warmińska kapliczka z chorągiewką, na której widnieje data 1786. Niebieska kolorystyka trafnie nawiązuje do kolorów Warmii wynikających z chabrowych łanów lnu i koloru szaty Matki Boskiej
Gietrzwałdzkiej. Warto też zwiedzić pobliski cmentarz parafialny z zabytkowymi
nagrobkami świadczącymi o polskich i niemieckich korzeniach rodzimej ludności.
Przez wieś przebiega Szlak Kopernikowski, który w centrum ma swoją tablicę
informacyjną.
Barkweda22 – wieś założona została na terenie dawnego osadnictwa pruskiego.
Nawiązuje do tego niemiecka nazwa wsi, która oznacza szaniec, tłumaczony też
jako umocnienie lub grodzisko. Rzeczywiście w tym miejscu można jeszcze zobaczyć pozostałość staropruskiego grodziska o nazwie „Zameczek”, znajdującego
się po prawej stronie Łyny. W późniejszym czasie miejsce to pełniło przez pewien czas funkcję cmentarza ewangelickiego. Obecnie pozostały fragmenty jednej
z kaplic cmentarnych i resztki nagrobków. Niedaleko grodziska rósł okazały dąb
zwany przez miejscowych „Dębem Napoleona”. Według pomiarów ks. Walentego
Barczewskiego miał on w 1897 r. 9 m obwodu. Był on jednym z najokazalszych
w Polsce i liczył ponad 600 lat. Niestety w 1922 r. strawił go ogień. Według legendy
w Barkwedzie przebywał Napoleon, bowiem w dniach 2–4 lutego 1807 r. rozegrała
się tu bitwa z wojskami Prus i Rosji. Na pamiątkę tego starcia utworzono w okolicy
Szlak Napoleoński o długości 39 km, który biegnie z Barkwedy przez Gutkowo,
Mątki, Jonkowo, Łomy, Pupki, Gołogórę, Skolity, Dąbrówkę do Konradowa.
Warto też przyjrzeć się zabytkowemu obiektowi młyna wodnego z 1907 r. z piękną neogotycką architekturą. Niedaleko wsi jest „Strusiolandia”, swojska gospoda
22

Zob. np. A.S. Jadwiszczak i in., dz. cyt.; J. Jasiński, Napoleon i Olsztynie i okolicach (1807), Olsztyn 2003.
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z możliwością oglądania żywych strusi i innych zwierząt. Można tam posmakować jajecznicy ze strusich jaj lub też steku ze strusia.
Kajny23 – ta maleńka, bo licząca zaledwie dziewięć zabudowań gospodarskich,
warmińska wioseczka leży w strefie chronionego krajobrazu. Rozległe widoki
na bezkresne pola i łąki, ściany ciemnych lasów i płynąca malowniczo w dole
królowa warmińskich rzek Łyna potwierdzają przekonująco piękno południowej
Warmii. W Kajnach mieszka rodowity Warmiak, młody człowiek, Łukasz Ruch,
który od 2006 r. publikuje teksty gwarowe na łamach lokalnej „Gazety Dywickiej”
(dostępnej także online), wygłasza gawędy podczas imprez ludowych i folklorystycznych w regionie, od 2008 r. jest jurorem konkursów dla młodzieży gimnazjalnej w Dobrym Mieście i Dywitach. Jednak magnesem przyciągającym turystów
do Kajn jest unikatowe urządzenie hydrotechniczne, nazywane przez niektórych
warmińskim perpetuum mobile. Żyjący w latach 1740–1810 francuski wynalazca
Michael Montgolfier skonstruował specyficzną pompę wodną. Jego wynalazek
zainstalowano w Kajnach około 1897 r. i systematycznie konserwowany funkcjonuje do dziś. Od tylu lat ta malutka warmińska wioseczka ma swoje własne niezależne wodociągi. Zmyślne to urządzenie bez jakiegokolwiek silnika, siłą tylko
spadającej ze źródełka wody pompuje ją do wieży ciśnień usytuowanej o wiele
wyżej. Żeby to zrozumieć i pojąć, jak to jest w ogóle możliwe, trzeba samemu
jechać do Kajn i obejrzeć, a na tablicach przy taranie przeczytać, jak działa. To jedyne takie urządzenie w naszym regionie. W bezpośrednim sąsiedztwie wodnego
tarana mieści się leśniczówka. Miejscowi leśnicy przygotowali dla zwiedzających
to miejsce turystów szereg kolorowych tablic informujących o okolicznej faunie
i florze i mini ścieżkę dydaktyczną. Przez wieś przebiega dobrze oznakowany
żółty szlak rowerowy.
Dzień drugi ( 53 km): Olsztyn – Klebark Wielki ( 10 km), Klebark Wielki –
Silice ( 3 km), Silice – Patryki ( 4 km), Patryki – Giławy ( 10 km), Giławy –
Olsztyn ( 26 km)
Klebark Wielki24 – wieś położona nad Jeziorem Klebarskim, w XIV w. zwanym
przez starych Prusów i Krzyżaków – Amelung. Do połowy XVI w. parafię zamieszkiwali w większości Prusowie, a większość kazań była tłumaczona na język
pruski. W latach 1517 i 1521 polskich osadników z Mazowsza lokował w Klebarku
23

Zob. np. A.S. Jadwiszczak i in., dz. cyt.

Zob. np. G. Kellmann, Historia parafii Klebark Wielki, jej wiosek i okolic, Klebark Wielki 2007;
Przewodnik turystyczny po gminie Purda, opr. E. Cyfus, J. Laskowski, J. Weihs, red. I. Lewandowska,
Purda 2013, passim; I. Lewandowska, J. Chłosta, dz. cyt.
24
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Mikołaj Kopernik jako administrator kapituły w Olsztynie. Prusowie w coraz
większym stopniu stapiali się z ludnością napływową tak, że w drugiej połowie
XVI w. zdecydowanie przeważał tu żywioł polski. Najbardziej znanym kapłanem jest ks. Paweł Chmielewski, zamordowany przez żołnierzy Armii Czerwonej
w styczniu 1945 r. Przy zabytkowej plebanii z XVIII w. jest jego grób. Obecnie trwa
proces beatyfikacyjny męczenników z okresu obydwu totalitaryzmów na Warmii.
Wśród kandydatów jest też ks. Chmielewski. Na temat męczenników warmińskich powstał film dokumentalny pt. „Bo jestem stąd" w reżyserii Grzegorza
Linkowskiego, który można obejrzeć w Internecie. Warto jest zwiedzić klebarskie sanktuarium, a w nim zabytkowe freski i witraże, krucyfiks z relikwiami
krzyża, na którym zawisł Jezus Chrystus podarowany przez papieża Jana Pawła
II. Warto zatrzymać się przed zabytkową ławą kolatorską z XVI w., pochodzącą
najprawdopodobniej z przedwojennego Królewca, a także przed krzyżem pasyjnym z przestrzeloną przez sowieckiego żołnierza w 1945 r. figurą Chrystusa. Na
spacer można przejść się nad pobliskie jezioro. Tu odbywają się corocznie obchody
świętojańskie. Uroczysta msza święta na wodzie odprawiana jest na pokładzie
małego stateczku turystycznego. Wieczorem odbywa się procesja z pochodniami,
a wzdłuż trasy na posesjach palą się ogniska rozświetlając mrok.
Silice25 – jadąc od Olsztyna tuż przed wioską przejeżdżamy przez mały betonowy mostek, pod którym wypływa z leżącego, widocznego po prawej stronie
Jeziora Silickiego, wąski kanał Wiktorii. Patrząc z mostku w lewo zobaczymy
architektoniczny ewenement w naszym regionie. Jest to dwupoziomowe skrzyżowanie pod kątem 90 stopni dwóch cieków wodnych. Dołem płynie kanał Wiktorii,
a górą, dziś już nie funkcjonujący, kanał Elżbiety. Obok akweduktu mała łączka ze
stołem i ławami z drewnianych bali i tablica informująca o historii i nazwie tego
unikalnego hydroobiektu. Kanały, śluzy, jazy, drogi wodne, wpisują się w dział
dziedzictwa kulturowego zwany dziełami techniki, a ściślej hydrotechniki. Ich
rozwój datuje się na drugą połowę XIX w., kiedy to Francuzi, po przegranej wojnie
z Prusami, musieli zapłacić olbrzymią kontrybucję. Do Rzeszy popłynęło wtedy
5 mld franków w złocie. Fundusze przeznaczone zostały na budowę m.in. dużych murowanych szkół wiejskich (widocznych do dzisiaj w krajobrazie Warmii)
i meliorację uprawnych pól. Osuszanie gruntów doprowadziło do zwiększenia
areału łąk i pastwisk, a co za tym idzie podniesienia stanu gospodarki. W tym też
czasie władze pruskie zaczęły dostrzegać wartość dróg wodnych w komunikacji
i turystyce, szczególnie na Mazurach. Zapoczątkowano stałą linię komunikacyjną
25
Zob. np. Przewodnik turystyczny…, passim; J. Laskowski, Kanały Elżbiety i Klebarski (Wiktorii).
Historia i pochodzenie nazw – analiza źródłoznawcza, „Komunikaty Mazursko‑Warmińskie” 2017, nr 2.
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statkami po Wielkich Jeziorach Mazurskich, zbudowano także Kanał Oberlandzki
(dzisiaj różnie nazywany – Elbląskim lub Ostródzko‑Elbląskim). Na małej Warmii
świadectwem tych czasów są właśnie kanały w Silicach. Warto o nich pamiętać,
fascynując się drogami wodnymi dawnych Prus Wschodnich.
Patryki 26 – około 1350 r. kapituła warmińska nadała Prusowi o imieniu
Petriko 10-łanowe (167,90 ha) dobro służebne z obowiązkiem służby konnej
w zbroi na rzecz zamku olsztyńskiego. W Patrykach mieszkała Maria Jackowska
z domu Nowowiejska, siostra słynnego kompozytora i organisty. Urodziła się
w Wartemborku (po drugiej wojnie nazwanej Barczewo) w 1875 r. Była ukochaną
siostrą Feliksa, który dbał o jej wykształcenie, sprowadził ją nawet na nauki do
Berlina. Zachował się program ich wspólnych występów z 1907 r. Maria śpiewała
wtedy arie operowe z Aidy, Toski i Tannhausera. W okresie międzywojennym wyszła za mąż za wdowca z Patryk Jackowskiego. W domu na wzgórzu w Patrykach
organizowała niedzielne koncerty, na które przybywali znajomi i przyjaciele,
a także mieszkańcy wioski. Najstarsi Warmiacy pamiętają również postać Feliksa
Nowowiejskiego spacerującego samotnie polnymi drogami. Najprawdopodobniej
te pobyty i spacery w Patrykach były inspiracją do napisania przez kompozytora dwudziestu pięciu pieśni warmińskich. Dzisiaj wieś Patryki nie wyróżnia się
niczym szczególnym wśród warmińskich miejscowości. Gmina Purda postawiła
tu tablicę informującą miejscowych i przejeżdżających o ciekawej historii tej miejscowości. Znajduje się w pobliżu nowo wybudowanego placu zabaw dla dzieci.
Giławy27 – wieś została założona w 1407 r. przez kapitułę warmińską na terenie
leśnym w pobliżu jeziora Serwent. W Giławach można zwiedzić kościół neogotycki przyległym cmentarzem, kilka kapliczek i trzy metalowe krzyże – srebrny,
biały i czarny. Warto ich poszukać wśród wiejskiej zabudowy. Bardzo interesujący jest katolicki cmentarz, na którym można znaleźć ciekawe inskrypcje pokazujące skomplikowaną tożsamość tutejszych Warmiaków – niemieckie imiona
i polskie nazwiska lub polsko brzmiące nazwiska zapisane po niemiecku. W okresie międzywojennym mieściła się tu szkoła mniejszości polskiej w Niemczech.
Funkcjonowała w latach 1931–1939. Obecnie mieszkają w niej prywatni właściciele, którzy zdjęli tablicę pamiątkową. Tylko mieszkańcy wiedzą, gdzie kiedyś
się mieściła. W XIX w. doszło do wielu przekształceń krajobrazu spowodowanych
przemianami uwłaszczeniowymi, separacją i melioracją gruntów, co przyniosło
znaczne zmiany w przestrzennym rozłożeniu wsi i okalających je pól. W granicach
26

Zob. np. Przewodnik turystyczny…, passim.

Zob. np. I. Lewandowska, J. Chłosta, dz. cyt.; E. Cyfus, Kele wsi chałupa, Olsztyn 2018; Przewodnik
turystyczny…, passim.
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wsi, ale z dala od jej zabudowy, powstawały pojedyncze gospodarstwa, zwane wybudowaniami lub wymiarami, bo powstały po komasacji gruntów. Takim
gospodarstwem jest XIX-wieczna chałupa na kolonii wsi Giławy pod numerem
42, w której funkcjonuje Muzeum Warmińskiego Gospodarstwa. W oryginalnej
chacie z 1880 r. zbudowanej z bali drewnianych na ceglanej podmurówce, krytej czerwoną dachówką mieszkają zapaleni regionaliści Edward Cyfus i Izabela
Lewandowska. On mówi gwarą, ona jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie
Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego
w Olsztynie. W odremontowanej chacie na strychu urządzili prywatne muzeum, w którym eksponaty opowiadają o codziennym życiu i pracy dawnych
Warmiaków. Właściciele mają też stroje regionalne, prowadzą prelekcje dla osób
indywidualnych i zorganizowanych grup. To prawdziwy skansen w nowoczesnym wykonaniu. Edward Cyfus jest rodowitym Warmiakiem, który do tej pory
najwięcej zrobił dla utrwalania odrębności południowej Warmii i jej gwary. Pisze
gawędy warmińskie, bierze udział w pracach jury w konkursach gwarowych, ma
liczne spotkania autorskie i pogadanki tematyczne w szkołach i bibliotekach na
Warmii i Mazurach.
Dzień trzeci ( 50 km): Olsztyn – Klewki ( 9 km), Klewki – Purda ( 10 km), Purda –
Pajtuński Młyn ( 11 km), Pajtuński Młyn – Olsztyn ( 20 km)
Klewki28 – ludność zamieszkiwała te tereny już kilka tysięcy lat przed naszą
erą, bowiem podczas przeprowadzonych wykopalisk znaleziono m.in. siekierę
z młodszej epoki kamienia. Wieś Klewki została lokowana w 1352 r. Biskup warmiński Jan Stryprock nadał ją rycerzowi pruskiemu Clauko von Hohenberg, który
towarzyszył mu w podróży do Rzymu, kiedy pojechał po bullę konfirmacyjną. To
od jego imienia wieś nazwano Klaukdendorf (wieś Klauka). W 1521 r. do Klewek
zawitał Mikołaj Kopernik. Właścicielami majątku po rodzie Clauko był Hans Rabe,
potem Marcin Kokoszka, Sebastian Rembowski, szlachcic śląski Pauksza, rodzina
Nenchen i Hattyńskich. Ich herby znajdują się w tutejszym kościele. W 1799 r. majątek Klewki miał w swoim ręku baron Reischach von Reichenstein, który w 1801 r.
zbudował pałac oraz założył park w stylu angielskim. W 1867 r. właścicielem
Klewek został Carl Lous, z pochodzenia Norweg, który na bazie ówczesnego
pałacu pobudował w latach 1892–1893 nową rezydencję. Obecnie nieużywany
pałac i park niszczeją. Najstarszym zabytkiem wsi jest kościół pod wezwaniem
św. Rocha i św. Walentego z XVIII w. z drewnianą wieżą. Do najcenniejszych
28
Zob. np. E. Gołaszewska, Klewki. Z dziejów kościoła i parafii, Olsztyn 2002; Przewodnik
turystyczny…, passim.
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zabytków należą ołtarz główny i boczne z XVIII w., barokowa ambona, późnogotycki krucyfiks z pierwszej połowy XVI w. oraz ludowa pieta z XVI w. znajdująca
się w bocznej wnęce. Strop nawy pokryty jest barokową polichromią z XVIII w.,
przedstawiającą Matkę Boską, św. Walentego i św. Rocha, którą przemalowano
w XX w. Na terenie przykościelnym stoją dwa obeliski. Jeden jest ku czci mieszkańców Klewek, którzy ponieśli śmierć w pierwszej wojnie. Drugi postawiony kilka
lat temu z inicjatywy byłego parafianina poświęcony jest wszystkim poległym
w II wojnie światowej.
Purda29 – wieś jest pięknie wtopiona w warmiński krajobraz, chociaż nie leży
bezpośrednio nad żadnym jeziorem. Purda została założona przez kapitułę katedralną we Fromborku 21 stycznia 1384 r. Tak jak w innych wsiach na południowej Warmii, jej mieszkańcy tracili swój dobytek w czasie wojen, najpierw polsko
‑krzyżackich, potem szwedzkich, wreszcie napoleońskich, aby następnie znów
odbudowywać swoje zagrody. W większości mieszkali tu Warmiacy posługujący
się językiem polskim, w 1861 r. na 595 osób aż 590 mówiło wyłącznie po polsku.
Dwa lata później we wsi znaleźli schronienie powstańcy z Królestwa Polskiego.
Do 1900 r., poza jednym kazaniem w języku niemieckim w miesiącu, wszystkie
nabożeństwa odbywały się w języku polskim. W okresie międzywojennym działał
tu Związek Polaków w Niemczech, funkcjonowała polska szkoła, przedszkole,
biblioteka. Po II wojnie światowej na ścianie budynku dawnej szkoły zawisła tablica pamiątkowa, która wisi do dzisiaj. W samym centrum wioski stoi zabytkowa
remiza strażacka. Do zabytków zaliczyć można też drewnianą warmińską chatę,
sześć kapliczek i kościół. W jego wyposażeniu jest ława dla wiernych z wyrytą
widoczną datą 1586, a także jedyny na Warmii ołtarz myśliwski.
Pajtuński Młyn30 – osada leży nad rzeką Kośną i tworzy tu malowniczy zalew.
Nazwa wywodzi się od zabytkowego, dziś już nieczynnego młyna. W młynarzówce utworzono pensjonat z własną stadniną koni. Na posesji stoi tajemnicza figura
z XVIII w. usytuowana na potrójnym cokole. Dlaczego tajemnicza? Po pierwsze
dlatego, że w świadomości ludzkiej istniała jako św. Jan Nepomucen, nikt zaś nie
był tego pewien. Po drugie figura nie miała głowy i nie wiadomo było, czy ona
w ogóle istnieje, a jeżeli tak, to gdzie się znajduje. Po trzecie wreszcie tajemnicza
była geneza i miejsce powstania figury, a także okoliczności sprowadzenia dwóch
Zob. np. A. Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, Olsztyn 2014; I. Lewandowska,
J. Chłosta, dz. cyt.; Przewodnik turystyczny…, passim.
29

30
Przewodnik turystyczny…, passim; I. Lewandowska, Tajemnicza figura z Pajtuńskiego Młyna,
„Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych”
2009, nr 6.
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różnych rodzajów piaskowca – innego dla postumentu, innego zaś dla samej postaci. Miejsce to do pamięci ludzkiej przywrócił w 2007 r. ówczesny inspektor ds.
promocji, kultury i turystyki w Gminie Purda – Edward Cyfus. Pomagałam mu
w zbieraniu informacji i szukaniu źródeł. Obecnie figura Chrystusa Frasobliwego
z Pajtuńskiego Młyna odzyskała swój blask i może być podziwiana przez turystów i naukowców. Znajduje się bowiem na trasie malowniczego spływu kajakowego „Granica – Sanktuarium”. Swój początek bierze w wiosce Łajs, tam
gdzie znajduje się symboliczna granica między Warmią i Mazurami. Po przepłynięciu jeziora Kośno, znajdującego się w obrębie rezerwatu przyrody, wpływamy kajakami w rzeczkę o nazwie Kośna. Szlak kończy się przy Sanktuarium
św. Krzyża w Klebarku Wielkim. Po drodze mijamy drogocenny zabytek kultury
w Pajtuńskim Młynie, odnaleziony i odnowiony przez prawdziwych miłośników
tej ziemi. Tym samym szlak kajakowy „Granica – Sanktuarium” możemy z całą
odpowiedzialnością nazwać szlakiem kulturowym.
Dzień czwarty ( 60 km): Olsztyn – Butryny ( 23 km), Butryny – Bałdy
( 2 km), Bałdy – Nowa Kaletka ( 5 km), Nowa Kaletka – Chaberkowo ( 5 km),
Chaberkowo – Olsztyn ( 25 km)
Butryny31 – nazwa wywodzi się od staropruskiego słowa wutris (kowal). Butryny
są pierwszą warmińską wsią, leżącą w odległości dwóch kilometrów od historycznej
granicy z Mazurami w Bałdach. Tędy, tzw. Traktem Warszawskim przybywali do
swojego dominium nowo mianowani polscy biskupi warmińscy, witani przy granicznym krzyżu przez warmińską społeczność wszystkich stanów. W butryńskim
kościele na katolickiej Warmii, odprawiali swoje pierwsze nabożeństwo. Najbardziej
okazały budynek we wsi, kościół, wybudowany został w 1887 r., a wieżę ukończono
dopiero w 1934 r. W starej zakrystii butryńskiej świątyni mieści się małe muzeum
sztuki sakralnej. Warte obejrzenia są stare XVIII-wieczne ornaty, wota i krucyfiks
z relikwiami męczenników z rzymskich katakumb. Warmińskie tradycje, zwyczaje
i historia są w Butrynach pielęgnowane. Najwięcej o Warmii dzieci i młodzież dowiaduje się w szkole, która nosi imię Franciszka Barcza. Parę lat temu kilka miejscowych
mieszanych rodzin zaczęło organizować wspólne spotkania towarzyskie, w trakcie
których rozmawiano tylko w warmińskiej gwarze. Dziś te spotkania nie odbywają się
już regularnie, ale dzieci z tych rodzin gwarę rozumieją. Nie jest ewenementem usłyszeć ją w Butrynach. I nikt tu Warmiaków palcami nie wytyka. Tu Warmia dalej trwa.

31
Zob. np. Trwanie Warmii. 600 lat Butryn, red. I. Lewandowska, Purda‑Olsztyn 2012; Przewodnik
turystyczny…, passim.
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Bałdy32 – niegdyś mazurska wioska, dziś tylko mała osada, w której mieści się
stacja dydaktyczno‑badawcza i drobiarskie laboratorium badawcze Uniwersytetu
Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie. Kilka lat temu zostało w Bałdach otwarte
radioobserwatorium astronomiczne międzynarodowego projektu LOFAR. Stacja
badawcza UWM prowadzi stadninę koni, które udostępniane są turystom do przejażdżek w siodle i bryczkami. Funkcjonowała tu również szkoła, w budynku której
mieści się teraz mały ośrodek wypoczynkowy dla pracowników uniwersytetu.
Chociaż nazwa miejscowości wywodzi się z czasów staropruskich, pierwsza wiadomość o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1418 r. Wówczas wielki mistrz zakonu
krzyżackiego Michał Kuechmeister nadał majątek tej nazwy rycerzowi niemieckiemu Hartmanowi. W 2006 r. reaktywowano tu przeszło kilometrowy odcinek
starego traktu, którym do Lidzbarka Warmińskiego docierali z Warszawy nowo
mianowani biskupi warmińscy. Na trakcie umieszczono ponad pięćdziesiąt tabliczek z herbami, nazwiskami i datami panowania wszystkich warmińskich biskupów. Cyklicznie, w pierwszą sobotę lipca, odbywa się tu „Warmiński Kiermas
Tradycji Dialogu i Zabawy”. Kiermas to świecka część wiejskiego, parafialnego odpustu, który był bardzo popularny na katolickiej Warmii. Organizowanie kiermasu
w pierwszą sobotę lipca ma swoje uzasadnienie. 5 lipca 1243 r. papież Innocenty IV
ustanowił na terenie Prus cztery diecezje, w tym warmińską.
Nowa Kaletka33 – jest wsią stosunkowo młodą, założoną dopiero w 1827 r. Była
wsią szkatułkową (czynsz opłacany przez osadników przechodził bezpośrednio
do szkatuły króla pruskiego), taką jaką w tym czasie lokowano na sąsiednich
Mazurach. Zamieszkiwali ją w większości polscy Warmiacy, którzy założyli oddział Związku Polaków w Niemczech, polskie przedszkole i szkołę. Uczyli w niej
m.in. Edmund Turowski, Ryszard Knosała i Józef Groth, po wojnie poświęcono
im ulice w Olsztynie. Szkoła polska funkcjonowała w latach 1929–1939 i była kilkukrotnie przenoszona do różnych domów prywatnych na terenie wsi. Tablicę
pamiątkową powieszono na byłej szkole niemieckiej, w której po wojnie mieściła
się szkoła polska. Kiedy szkołę zamknięto w 1999 r. budynek przeznaczono na
Towarzystwo Przyjaciół Gimu, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
oraz świetlicę wiejską. Naprzeciwko znajduje się grób dawnego sołtysa, Niemca
Augusta Kuhna, który został zamordowany w 1945 r. przez Rosjan, bowiem stanął
Zob. np. I. Lewandowska, Trakt Biskupi na Warmię. Dziedzictwo kulturowe gminy Purda, „Siedlisko.
Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” 2009, nr 6;
Przewodnik turystyczny…, passim.
32

33
Zob. np. I. Lewandowska, J. Chłosta, dz. cyt.; Przewodnik turystyczny…, passim; Kronika
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowej Kaletce 1929-1939, wstęp i oprac. B. Koziełło‑Poklewski,
W. Wrzesiński, Olsztyn 1979.
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w obronie aresztowanych Polaków, których żołnierze Armii Czerwonej traktowali
jak Niemców. Nowa Kaletka to atrakcyjna miejscowość turystyczna znana z organizowanych tu obozów harcerskich. Wody tego jeziora posiadają pierwszą klasę
czystości. Na środku akwenu znajduje się wyspa. Przez jezioro przebiega historyczna granica między Warmią i Mazurami. Wokół wioski kilometrami ciągną się
piękne stare lasy puszczy Napiwodzko‑Ramuckiej bardzo bogate w grzyby i jagody. Warto również przyjechać w ostatnią sobotę lipca na festyn „Lato z Gimem”
organizowany przez miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Gimu.
Chaberkowo34 – do wioski dojeżdżamy szutrową drogą przez Starą Kaletkę,
wioskę założoną jeszcze w średniowieczu, w której do dzisiaj stoi wiele drewnianych chałup. Wieś Chaberkowo zaczęła funkcjonować dopiero w połowie
XIX w., poprzez wyodrębnienie jej z sąsiednich Butryn. Początkowo nazywała
się Neue Wuttrinen (Nowe Butryny), przez polskich Warmiaków nazywana była
Chabrowem, a po 1945 r. przyjęła nazwę Chaberkowo. Była to wieś szkatułkowa,
w której mieszkali w większości Warmiacy, posługujący się językiem polskim.
W 1920 r. utworzono tam szkołę niemiecką, w 1927 r. polskie przedszkole, a dwa
lata później polską szkołę. Od kilkunastu lat w budynku tym mieszka rodzina
przybyła z Niemiec, która nigdy nie była związana rodzinnie z Warmią, ale wyraziła zgodę na umieszczenie na budynku tablicy pamiątkowej. Oto jej treść: „W tym
budynku w latach 1929–1939 / mieściła się polska szkoła / świadectwo polskości
/ Ziemi Warmińskiej”.
Dzień piąty ( 41 km): Olsztyn – Jaroty ( 7 km), Jaroty – Bartąg ( 3 km), Bartąg –
Ruś ( 4 km), Ruś – Gągławki ( 5 km), Gągławki – Stawiguda ( 5 km), Stawiguda –
Olsztyn ( 17 km)
Jaroty35 – założone zostały w 1342 r. przez prepozyta kapituły katedralnej
we Fromborku i wójta warmińskiego Henryka Lutra, a więc 11 lat wcześniej niż
miasto Olsztyn, którego dzisiaj są dzielnicą. Wieś lokowana w miejscu dawnej
osady pruskiej nosiła najpierw nazwę Wolfshagen, potem od pierwszego sołtysa Jomena – Jomendorf (do 1945 r. Jommendorf), miejscowi Warmiacy nazywali wieś Jondorfem. Od początku była to osada rzemieślnicza, należąca do
parafii w Bartągu. Za wsią 11 września 1863 r. zostali aresztowani Wojciech
Kętrzyński i Leopold Różycki przewożący broń dla powstańców. Kętrzyński został osadzony w więzieniu mieszczącym się w Wysokiej Bramie w Olszynie (jest
34

Zob. np. I. Lewandowska, J. Chłosta, dz. cyt.; Przewodnik turystyczny…, passim.

Zob. np. J. Jasiński, B. Magdziarz, Jaroty. Wieś, kapliczka, kościół, Olsztyn 1994; I. Lewandowska,
J. Chłosta, dz.cyt.; Przewodnik turystyczny…, passim.
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tam umieszczona tablica pamiątkowa), a następnie przewieziony do Twierdzy
Kłodzkiej. W latach międzywojennych istniało tu koło Związku Młodzieży
w Prusach Wschodnich. Powołano jedną z nielicznych na południowej Warmii
drużynę piłki nożnej. Szkołę polską otwarto w 1930 r. Funkcjonowała także drużyna harcerska. Niestety życie społeczności polskiej było bardzo utrudnione ze
względu na szykany ze strony Niemców. Szkoła polska została zamknięta wraz
z wybuchem wojny, a uczący w niej nauczyciel Konrad Sikora został aresztowany
i osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch. Po wojnie odsłonięto tablicę
pamiątkową na budynku byłej szkoły polskiej, należącej wówczas i obecnie do rodziny Barczewskich. W Jarotach godna odwiedzenia jest także świątynia katolicka.
Pierwsza kaplica pw. Matki Bożej Szkaplerznej powstała w 1894 r. Prawie sto lat
później wzniesiono kościół pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła. Świątynia
jest dwupoziomowa. Dolny kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny jest siedzibą
Duszpasterstwa Mniejszości Niemieckiej. Nabożeństwa odprawiane są tu w języku niemieckim, a parafią opiekuje się ksiądz kanonik Andre Schmeier, nota bene
członek Zakonu Niemieckiego (Krzyżackiego) z siedzibą w Wiedniu. Pod koniec
lat 70. XX w. nastąpił rozwój urbanistyczny Olsztyna w kierunku Jarot, które zostały włączone w granice administracyjne miasta. W latach 80. i 90. w okolicach
dawnej wsi rozrosła się największa pod względem liczby mieszkańców olsztyńska
dzielnica mieszkaniowa, która stanowi „sypialnię” Olsztyna i ciągle powiększa się
w kierunku południowym i zachodnim. W 2007 r. dokonano kolejnego podziału
dawnej wsi. Tym razem z dotychczasowego obszaru osiedla Jaroty wyodrębniono Osiedle Generałów, pozostała część terytorium wsi Jaroty leży dziś w gminie
Stawiguda.
Bartąg36 – wieś lokowano na miejscu staropruskiej osady w 1345 r. na prawie chełmińskim. W lutym 1517 i marcu 1518 r. w Bartągu przebywał Mikołaj
Kopernik. Na przełomie wieków liczne tragedie, pożary, przemarsze wojsk i zarazy nie omijały Bartąga. Zimą 1864 r. schronienie znalazło tu kilku uczestników
powstania styczniowego. Również obydwie wojny pozostawiły swoje ślady w tej
miejscowości. Poległym w I wojnie bartążanom mieszkańcy ufundowali pamiątkowe tablice z ich nazwiskami. Zainstalowane one zostały w bramie przy wejściu
na teren kościoła. Wewnątrz kościoła, w przedsionku, wiszą tablice z nazwiskami
poległych w latach 1939–1945. W styczniu 1945 r. na progu swojej plebanii został
zastrzelony przez Sowietów proboszcz ks. Otto Langkau. W latach 50. XX w. kilku
mieszkańców zostało oskarżonych o zdradę i szpiegowanie na rzecz RFN i osadzonych na wiele lat w więzieniu. To wydarzenie odbiło swe piętno na wszystkich
36

Zob. np. J. Chłosta, Z przeszłości Bartążka i Bartąga, Olsztyn 2005.
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mieszkańcach. Dopiero od 2005 r. działa stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły”,
które co roku organizuje pod bartąską brzozą festiwale teatrów amatorskich. Dziś
Bartąg nie jest już wsią rolniczą. Sąsiaduje z Jarotami, więc optycznie można mieć
wrażenie, że nowe budynki mieszkalne to kolejne osiedle jarockie, ale to już gmina Stawiguda. Wioskę okala meandrująca rzeka Łyna, którą można spłynąć od
Rusi do Olsztyna i dalej przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński aż pod granicę
z Obwodem Kaliningradzkim.
Ruś37 – wieś zwana jest potocznie Warmińską Szwajcarią, bowiem ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane: wysokie wzniesienia i dolina rzeki Łyny.
Wieś założono w 1374 r., a mieszkańcy przez wieki zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem i hodowlą. Wielu z nich pracowało w pobliskiej hucie szkła i fabryce
potażu w Jełguniu. Dziś w tym miejscu na śródleśnej łące stoi 7-metrowy dębowy
krzyż, dokładnie tam, gdzie kiedyś był ewangelicki cmentarz. Został postawiony
i wykonany przez Andrzeja Małyszkę, mieszkańca Rusi od 1979 r., społecznika
rozmiłowanego we wsi i jej okolicach. W okresie międzywojennym kilku mieszkańców trudniło się flisactwem. Tratwy ze spiętych ze sobą pni spławiano Łyną
aż do Królewca. Flisacy zabierali ze sobą rowery, na których potem wracali do
domów. Na pamiątkę tego od kilku lat odbywa się jednodniowy dwubój flisacki – spływ na tratwach z Rusi do Olsztyna i powrót na rowerach do wsi. Idąc
spacerkiem za wiejską plażą nad brzegiem Łyny dojdziemy do niedużego stawu,
przy którym stoi głaz, a na nim wyryty w języku niemieckim tekst: „Der letzter
Elch IX 1864”. Informuje on, że w tym miejscu został upolowany ostatni łoś na
tych terenach. Inną atrakcją wioski jest reaktywowany jakiś czas temu stary gościniec łączący Warszawę z Królewcem, tzw. Trakt lub Gościniec Niborski, bowiem
przebiegał przez Nidzicę (przez miejscowych zwaną Niborkiem). Gościńcem tym
podróżowali w ubiegłych wiekach m.in. nowo mianowani w Warszawie biskupi
warmińscy, dyplomaci, a nawet Mikołaj Kopernik.
Gągławki38 – mała wieś w gminie Stawiguda, założona przez kapitułę katedralną w oparciu o prawo pruskie w 1348 r. Oryginał aktu nadania zachował się do
dziś. Wystawiony został dla pięciu braci Prusów: Glandem, Tulekoyen, Sausangen,
Mecruten i Golti. Nazwa folwarku, a potem wsi wywodzi się od pierwszego z braci. Pierwsza nazwa brzmiała Glandelauks, bowiem „lauks” w języku pruskim
znaczy wieś, osada. W 1538 r. wieś nosiła nazwę Gandelaiken, w 1615 r. Gandelau,
w 1656 r. Gandelawken, w 1879 r. Gągławki. W okresie międzywojennym Niemcy
zmienili ją na Ganglau. Jeszcze do 1945 r. na stacji kolejowej wisiała tablica z taką
37

Zob. np. J. Chłosta i in., Ruś nad Łyną, Olsztyn 2004.

38

Zob. np. W. Katarzyński, Pamiątka po bratankach na Warmii, „Gazeta Olsztyńska” 2013, z dn. 12 IV.
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nazwą. Z upływem wieków majątek i wieś zmieniała kilkakrotnie właścicieli.
W XVIII w. właścicielem został burmistrz Olsztyna Baltazar Geritz. Po jego śmierci panią na Gągławkach została wdowa po nim Anna, która wyszła powtórnie za
mąż za Józefa Kalnassy. W tym momencie zaczyna się panowanie węgierskiego
rodu w tej malutkiej wiosce, co uwiecznione zostało na głazie w gągławskim parku. Po zaborze Warmii majątek dalej znajdował się w rękach rodziny Kalnassy,
a później poprzez małżeństwo stał się własnością polskiej rodziny Grzymałów.
W połowie XIX w. większość mieszkańców stanowili Niemcy. Po II wojnie światowej w Gągławkach utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne i pobudowano
kilka dwupiętrowych bloków. Przybyli polscy osadnicy. Kiedy w latach 50. ubiegłego wieku w pobliskim Łańsku utworzono ośrodek wypoczynkowy polskiego
rządu, w Gągławkach zatrzymywały się pociągi wiozące w specjalnych wagonach
i salonkach ówczesnych polskich dygnitarzy i ich gości z krajów byłego bloku
wschodniego.
Stawiguda39 – wieś gminna funkcjonująca od 1357 r. Akt lokacyjny wystawiony
został dla Surgedena i Christiana, Prusów nawróconych na katolicyzm. Pierwsza
nazwa wsi brzmiała Stabegoide i wywodzi się z języka pruskiego, gdzie stabis
oznacza kamień, gudde krzak. Niemiecka nazwa wsi brzmi Stabigotten. Przez
wieki toczyły się tu wojny polsko‑krzyżackie, przechodziły wojska szwedzkie, na
początku XVIII w. szalała epidemia dżumy. Wieś zaczęła się rozwijać od drugiej
połowy XIX w., kiedy to zbudowano szosę łączącą Olsztyn z Olsztynkiem przebiegającą przez Stawigudę, a w 1887 r. została uruchomiona linia kolejowa. Dzisiaj to
najbogatsza warmińska wieś. Losy Warmiaków z okolic Stawigudy i pobliskiego
Wymoja opisał w swej książce Edward Cyfus. Dzisiaj o stare warmińskie obyczaje i tradycje troszczy się Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki jego działalności
i staraniom nowi mieszkańcy Stawigudy i ich dzieci wiedzą, jakie panowały tu
niegdyś zwyczaje, co to jest szemel i czym się różniły warmińskie Gody od polskich
świąt Bożego Narodzenia. Nie ma tu już dziś prawie gospodarstw, a miejscowych
rdzennych Warmiaków ubywa z roku na rok. Działający od lat przy Ośrodku zespół folklorystyczny „Kosejder” śpiewa stare warmińskie pieśni ludowe, ratując
je od zapomnienia. Starą pieśń wywodzącą się ze Stawigudy Na stazigudzkam
polu włączył do swojego repertuaru reaktywowany przed kilkunastu laty olsztyński zespół „Babsztyl”, śpiewając ją w oryginalnej gwarze, do słów warmińskiej
poetki Marii Zientary‑Malewskiej. Można też dowcipnie powiedzieć, że gmina
Stawiguda jest największą gminą na świecie. Jej obszar rozciąga się od Rusi aż
39
Zob. np. J. Chłosta, M. Szymkiewicz, 650 lat Stawigudy, Olsztyn 2007; E. Cyfus, Warmińska saga.
A życie toczy się dalej, Dąbrówno 2014.
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do Ameryki! Są to dwie wioski położone po przeciwnych stronach gminnego
obszaru – Ruś k. Olsztyna i Ameryka k. Olsztynka. Urządzając sobie wycieczkę
rowerową, można się potem pochwalić, że przejechało się pół świata!
Dzień szósty ( 56 km): Olsztyn – Dorotowo ( 13 km), Dorotowo – Sząbruk
( 12 km), Sząbruk – Gietrzwałd ( 9 km), Gietrzwałd – Woryty ( 2 km), Woryty –
Olsztyn ( 20 km)
Dorotowo40 – przywilej lokacyjny nadała wsi kapituła katedralna w 1348 r. na
prawie pruskim. Jej zasadźcą był Prus Daroth. Różnica między prawem pruskim,
a powszechnie stosowanym prawem chełmińskim polegała na tym, że nadany
majątek ziemski mogli dziedziczyć tylko synowie. W przypadku braku męskiego potomka, majątek wracał na własność kapituły. Na początku XVI w. osadzał
w Dorotowie chłopów sam Mikołaj Kopernik. Od samego powstania wsi mieszkańcy trudnili się rolnictwem i rybołówstwem. Najwięcej korzyści dawała uprawa
lnu i chmielu. Od początku XIX w. wioska przeżywała ciężkie lata. W czasie przemarszu przez Prusy armii Napoleona. Żołnierze francuscy rekwirowali dobytek,
palili gospodarstwa, wszak prowadzili z Prusami wojnę, o czym w dzisiejszych
czasach zapomina się, traktując Napoleona jak wybawcę. Swe piętno pozostawiła
też I wojna światowa. 28 sierpnia 1914 r. miała tu miejsce bitwa między oddziałami rosyjskiej armii Narew dowodzonej przez generała Aleksandra Samsonowa,
a rezerwowym warmińskim pułkiem piechoty z Olsztyna. Zginęło 87 żołnierzy
rosyjskich i 148 pruskich. Pochowani zostali na cmentarzu, który oglądać można
do dzisiaj. Była to jedna z wielu bitew rozgrywających się między Szczytnem,
Wielbarkiem, Nidzicą a Olsztynkiem, które przeszły do historii pod wspólną nazwą bitwy pod Tannebergiem, jednej z największych podczas I wojny światowej.
Jednak piękne krajobrazy i widok na Jezioro Wulpińskie z malowniczą wyspą
Herta, w zupełności przyćmiewa trudną historię tych ziem. Warto jest zatrzymać
się tu choć na godzinę, przespacerować się przez czystą i zadbaną wioskę, zadumać się chwilę na cmentarzu, a potem podziwiać piękną panoramę i krajobrazy
południowej Warmii.
Sząbruk41 – najbardziej znaczącym wydarzeniem związanym z tą wioską jest
wizyta królewskiej pary belgijskiej i wysłuchanie mszy świętej w sząbruckim kościele. 13 października 1977 r. królowa Belgów Fabiola wraz z mężem Boduenem
Zob. np. J. Chłosta, Dorotowo nad Jeziorem Wulpińskim, Olsztyn 2008; R. Bętkowski, Herta, wyspa
umarłych, „Debata” 2012, nr 3.
40

41
Zob. np. M. Rutkowski, Nazwy naszej gminy. Sząbruk: Piękny Most (?), „Gazeta Gietrzwałdzka”
2011, nr 19.

byli wówczas z oficjalną wizytą w Polsce i chcieli uczestniczyć we mszy świętej
w jakimś zabytkowym wiejskim kościele. Diecezja Warmińska przygotowywała na tę wizytę gietrzwałdzką świątynię. Jednak z obawy na możliwość wiecu,
zdecydowano w tajemnicy zamienić miejsce na Sząbruk. Przypomina o tym dzisiaj umieszczona w centrum wsi ścieżka edukacyjna z tablicami informującymi
o ważnych wydarzeniach i postaciach. Spacerując wzdłuż głównej ulicy, cieszą
oko zadbane, czyste obejścia, kolorowe domy i przy nich ogródki. W 2007 r. z inicjatywy miejscowych kobiet powołano stowarzyszenie „Piękny Most”. Po niemiecku nazwa wsi brzmi Schönbrück, co w gwarze znaczy Psianky Most. Jego
kopię można także obejrzeć nieopodal kościoła. Miejscowa szkoła nosi imię
„Rodzin Warmińskich”, bowiem młodzież trzeba uświadamiać, co to znaczy być
dzisiaj Warmiakiem. Kiedyś Warmiacy, bez względu, czy mieli polskie czy niemieckie korzenie uważali, że najważniejszy jest Pan Bóg, potem właśnie rodzina i przywiązanie do ziemi ojczystej. Takich wartości trzeba też uczyć młodzież.
Najcenniejszym zabytkiem jest kośció z XIV w., którego wieża pochodzi z XV w.
W latach 1911–1913 dobudowano nowy kościół w taki sposób, że stary tworzy
przedsionek całej świątyni i od tamtej pory jest pod wezwaniem św. Mikołaja
i św. Anny. Piękne jest malowidło przedstawiające Sąd Ostateczny i sceny pasyjne
oraz barokowa ambona, odkryte na ścianach freski pochodzą z XVI w. Kolorowe
witraże wykonano w 1911 r. w niemieckim Trewirze. W Sząbruku jest aż osiem
kapliczek, małych budowli sakralnych tak charakterystycznych dla naszej małej
ojczyzny. Dwie z nich zostały zbudowane już w XXI w., co świadczy o przywiązaniu nowych mieszkańców do dawnych tradycji. W Sząbruku przyszło na świat
kilku bardzo zasłużonych dla Warmii ludzi. Tu urodził się Andrzej Samulowski,
poeta, księgarz, współorganizator „Gazety Olsztyńskiej”; Sylwester Antoni
Sznarbach, poeta, malarz i działacz warmiński; Wiktor Steffen, filolog, hellenista,
profesor uniwersytetów poznańskiego i wrocławskiego, autor Słownika warmińskiego. O nich także można przeczytać na tablicach w centrum wioski.
Gietrzwałd42 – w II połowie XIX w. Gietrzwałd stał się duchową stolicą południowej Warmii. Nastąpiło to z powodu Objawień Matki Boskiej w 1877 r., kiedy
między 27 czerwca a 16 września przemówiła do dwóch warmińskich dziewcząt
po polsku. Głównymi wizjonerkami były: 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia
Barbara Samulowska. Obie pochodziły z ubogich polskich rodzin. Przez kilka
miesięcy Matka Boska objawiła sie dziewczynkom aż 160 razy! Na zatwierdzenie
kultu Objawień Matki Bożej trzeba było jednak czekać równo sto lat. W 1970 r.
42
Zob. np. K. Bielawny, Gietrzwałd, miejsce objawień maryjnych, Olsztyn 2014; I. Lewandowska,
J. Chłosta, dz. cyt.; E. Cyfus, Niezłomny Warmiak, infułat Adalbert (Wojciech) Zink (1902-1969), Olsztyn 2017.
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papież Paweł VI nadał temu kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. 11 września 1977 r.
biskup warmiński Józef Drzazga wydał dekret potwierdzający autentyczność
objawień. Jednak gietrzwałdzkie sanktuarium razem z cudownym źródełkiem,
w pobliżu którego tak jak przed wiekami w dzień odpustowy gromadzą się tysiące wiernych z całej Polski, nie jest tak znane w Europie jak Lourdes czy Fatima.
Tylko w tych trzech miejscach w Europie Kościół katolicki potwierdził autentyczność objawień, z tym, że tylko w Gietrzwałdzie i Lourdes poświadczył również
autentyczność cudownych uzdrowień za wstawiennictwem Matki Boskiej. Jeszcze
na początku lat 70. XX w. na metalowym ogrodzeniu wokół figury Gietrzwałdzkiej
Pani, nieopodal źródełka, wisiały laski i kule pozostawione tu przez cudownie
uzdrowionych. Objawienia przyczyniły się do wzmożenia ruchu polskiego na
południowej Warmii. Powstała tu księgarnia polska, a jej właściciel był też współzałożycielem wydawanej do dnia dzisiejszego „Gazety Olsztyńskiej”. W okresie
międzywojennym funkcjonowała polskie: szkoła, przedszkole i świetlica. Po zwiedzeniu sanktuarium, spacerze do źródełka i modlitwach przy zewnętrznej drodze
krzyżowej warto posilić się w miejscowej Karczmie Warmińskiej, stylizowanej na
wiejską chałupę wraz z obejściem. Od wielu lat we wsi działa amatorski „Teatr
Bez Nazwy”, którego aktorami są mieszkańcy Gietrzwałdu i okolicznych wiosek.
Miejscowe gimnazjum przez kilka lat nosiło imię ks. Wojciecha Zinka, duchownego niemieckiego, który w 1945 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej
w Gietrzwałdzie, a potem przeniesiony do Kurii Biskupiej w Olsztynie. W 2017 r.
Edward Cyfus napisał jego biografię, niestety gimnazjum zostało zlikwidowane,
nie wiadomo zatem, czy o ks. Zinku mieszkańcy będą jeszcze pamiętać.
Woryty43 – z Gietrzwałdu trzeba przejechać tylko dwa kilometry, by znaleźć
się w urokliwej wiosce – Woryty. Droga biegnie zabytkową aleją… Woryty zostały lokowane pięć lat wcześniej niż Gietrzwałd, tj. w 1347 r., jednak zawsze były
w cieniu położonego przy trakcie Gietrzwałdu. Wieś osiadła na pruskim polu
Gudikus na skraju Warmii. W głosowaniu plebiscytowym 11 lipca 1920 r. prawie
połowa mieszkańców, tj. 101 na 237, oddała swe głosy za Polską. Silna mniejszość
polska doprowadziła do utworzenia 24 lutego 1930 r. Polsko‑Katolickiej Szkoły
Prywatnej z polskim językiem wykładowym – jak brzmiała jej pełna nazwa. Szkoła
opierała się naciskom niemieckim aż do wybuchu wojny. Początkowo salę na
izbę lekcyjną wynajmował Jan Samulowski, a od 1937 r. budynek kupiła polska
rodzina Graeber, której córka Maria także ukończyła tę szkołę. Pani Maria, po
mężu Michalewicz, jest właścicielem budynku do dnia dzisiejszego. W 1957 r. na
43
Zob. np. A. Szyfer, Jest taka wieś. Typowa czy inna, Wągrowiec 2010; Kronika Szkoły Polskiej
w Worytach 1930-1939, wstęp i oprac. T. Filipkowski, Z. Lietz, Olsztyn 1979.
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fasadzie budynku umieszczono pamiątkową tablicę. Spacerując po tej zadbanej
wiosce zadziwia jej stara, przedwojenna zabudowa. Z Worytami, w porównaniu
z innymi warmińskimi osadami, los obszedł się wyjątkowo łagodnie. Wieś ze
względu na swoje położenie na uboczu, nie ucierpiała podczas ofensywy zimowej
Armii Czerwonej. Wieś ominęła też plaga szabrowników. W centrum, na rozstaju
dróg, stoi kilkupoziomowa kapliczka, a pod lasem swoją chatę ma emerytowana
profesor etnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Anna Szyfer,
która zwyczajom warmińskim i społeczności lokalnej poświęciła kilka książek.

Zakończenie
W „Instrukcji znakowania szlaków PTTK“ podano, iż „szlakiem turystycznym jest
wytyczona i oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) wyposażona w urządzenia i znaki informacyjne trasa wędrówki zapewniająca bezpieczne jej przebycie turyście o przeciętnym poziomie umiejętności i doświadczeniu bez względu
na porę roku i poza ekstremalnymi warunkami pogodowymi”44. Szlak materialny
musi posiadać jednolite fizyczne oznaczenie w postaci znaków w terenie i przy
obiektach. Oznaczenie powinno być na tyle dokładne, by każdy podróżujący mógł
się nim poruszać, nawet nie posiadając map i przewodników, powinno być też
oznaczenie trasy w nawigacji satelitarnej. Na tablicach informacyjnych musi być
umieszczone logo szlaku, jego nazwa, kategoria, adres i telefon koordynatora,
długość trasy w kilometrach, mapka, adres oficjalnej strony internetowej, nazwa
danego obiektu. Konieczne będą także odrębne tablice informacyjne o historii
miejscowości, głównych wydarzeniach i postaciach, może jakiś tekst w gwarze
warmińskiej. Część wsi posiada już takie tablice wykonane głównie w gminie
Purda, natomiast we wsi Mojdy – jako pierwszej w tym regionie – stanęła w tym
roku tablica w gawrze warmińskiej. Wskazane byłoby zachęcenie turystów do
odwiedzenia innych ciekawych miejsc kulturowych i przyrodniczych w danej
wsi, co także może zostać ujęte na tej tablicy lub innej poświęconej tylko atrakcjom
wsi i okolicy.
Niestety południowa Warmia nie ma takiego materialnego szlaku kulturowego.
Do jego stworzenia powinien zostać powołany zespół koordynujący, najlepiej
przy Urzędzie Marszałkowskim, Departamencie Turystyki lub też – z racji położenia – przy Starostwie Powiatowym Powiatu Olsztyńskiego. Wszystkie obiekty
muszą być dostępne przez cały rok i możliwe do zwiedzenia na życzenie turystów, np. po wcześniejszym umówieniu się. W obiektach powinny być punkty
44
Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, wyd. PTTK, Warszawa 2014, s. 5 (rozdz. III, p. 1), www.
pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf [dostęp 12.10.2015].
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informacyjne o szlaku, możliwość otrzymania darmowego folderu, mapki, kupienia biletów wstępu do obiektów na szlaku i pamiątek45. Dlatego też partnerami
powinny być środowiska naukowe, samorządowe, oświatowe, pozarządowe oraz
szeroko pojmowane media. Wśród członków zespołu widziałabym:
1. pracowników naukowo‑dydaktycznych związanych z Uniwersytetem
Warmińsko‑Mazurskim, szczególnie Instytutem Historii i Stosunków
Międzynarodowych oraz Katedrą Turystyki i Rekreacji;
2. władze poszczególnych gmin, przez które szlak będzie przebiegał;
3. władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Krajoznawczego, oddział
Olsztyn, oraz przewodników turystycznych;
4. Lasy Państwowe;
5. Kuratorium Oświaty, dyrekcje i nauczycieli szkół związanych bądź to z usytuowaniem placówki oświatowej we wsi, w której przed wojną mieściła się
szkoła lub przedszkole polskie, bądź to z racji patrona związanego ze szkolnictwem polskim lub warmińskością;
6. placówki kulturalne, biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie leżące na
wytyczonym szlaku;
7. stowarzyszenia lokalne działające w sferze pozarządowej, pasjonatów i miłośników historii;
8. media, a wśród nich Polskie Radio Olsztyn, Telewizję Polską oddział Olsztyn,
Radio i Telewizję Kortowo, Telewizję Kopernik, gazety lokalne (w tym głównie „Gazetę Olsztyńską” z dodatkiem „Nasza Warmia” oraz „Wiadomości.
Gazetę Warmińską”), portale internetowe i media społecznościowe;
9. właścicieli bazy gastronomicznej i noclegowej (głównie pensjonatów
i agroturystyki)46.
Zorganizowanie takiego materialnego kulturowego szlaku turystycznego nie
jest sprawą prostą, ale warto się w to zaangażować, by poznać uroki magicznych
wsi południowej Warmii.
45

A. M. von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, s. 54–57.

Szeroko o potrzebie działania takich zespołów i ich zasadach pisze: A.M. Rohrscheidt,
Regionalne szlaki tematyczne…, passim.
46
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Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

PRÓBA ANALIZY POTENCJAŁU BIZNESOWEGO MIERZEI
WIŚLANEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW
NOCLEGOWYCH
AN ATTEMPT AT THE ANALYSIS OF THE BUSINESS POTENTIAL
VISTULA SPIT ON THE EXAMPLE OF SELECTED ACCOMODATION
LOCATIONS
Streszczenie
Turystyka biznesowa to ważny czynnik, który w sposób istotny może wpływać na
rozwój gospodarczy nie tylko dużych ośrodków miejskich, ale także mniejszych
miejscowości i całego regionu.
Mierzeja Wiślana ma duży, ale jeszcze nie w pełni wykorzystywany, potencjał usługowy dla rozwoju turystyki konferencyjnej. W przyszłości może stać się
jeszcze atrakcyjnym miejscem docelowym dla organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji.
Na podstawie analizy stron internetowych w artykule przeanalizowano potencjał możliwości organizacji konferencji na terenie tego regionu na podstawie
wybranych obiektów noclegowych (5). Wskazano także na wyjątkową atrakcyjność turystyczną, przyrodniczą, kulturowa i historyczną Mierzei Wiślanej, jako
niewątpliwie dodatkowe atuty, które mogą przyciągnąć turystów biznesowych
do tej destynacji.

Summary
Business tourism is an important factor that can significantly affect the economic development of not only large urban centers, but also smaller towns and the entire region.
The Vistula Spit has a large, yet not yet fully used, service potential for the development of conference tourism. In the future, it may become an attractive destination for organizing national and international conferences. Based on the analysis of
websites, the article analyzed the potential of organizing conferences in the region
on the basis of selected accommodation facilities (5 facilities). It also pointed to
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the exceptional tourist, natural, cultural and historical attractiveness of the Vistula
Spit as undoubtedly an additional asset that can attract business tourists to this
destination.
słowa kluczowe: Mierzeja Wiślana, potencjał turystyczny, turystyka biznesowa
(konferencyjna)
key words: Vistula Spit, tourism potential, business tourism, conference tourism

Wstęp

T

urystyka biznesowa (konferencyjna) to wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania na różnego rodzaju formy spotkań: kongresy, konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia, konwencje, zgromadzenia itp.1 Może ona stanowić
specyficzny produkt turystyczny – ofertę przedsiębiorstw turystycznych albo
danego obszaru geograficznego czy administracyjnego. Wynika to z charakteru turystyki, która jest m.in. zjawiskiem przestrzennym, polegającym na przemieszczaniu się ludzi poza miejsce ich zamieszkania do określonego miejsca
docelowego (destination).
Położenie Mierzei Wiślanej, w niedalekiej odległości od Trójmiasta, jej różnorodny potencjał kulturowy, walory przyrodnicze oraz zróżnicowana infrastruktura noclegowa oraz towarzysząca, sprawiają, że posiada ona doskonałe warunki
dla rozwoju różnych form turystyki, w tym turystyki biznesowej.
Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie wstępnej analizy potencjału
biznesowego Mierzei Wiślanej, opierając się na potencjale konferencyjnym wybranych obiektów noclegowych (5). Ponadto ukazano również atrakcyjność turystyczną tego regionu, jako elementu mogącego przyciągnąć turystów biznesowych.

Konferencja jako element turystyki biznesowej
To szerokie pojęcie według Swarbrooke i Horner obejmuje uczestnictwo w aż 15 kategoriach podróży lub imprez biznesowych, takich jak: konferencje i spotkania o zasięgu lokalnym lub regionalnym, międzynarodowe kongresy i konwencje, szkolenia,
targi i wystawy, podróże motywacyjne, imprezy promocyjne związane z wprowadzaniem nowych produktów i usług, krótkookresowe migracje do pracy, wymiana
wykładowców i studentów, wprowadzenie produktów na rynki, dostarczanie dóbr
klientom, zadania wykonywane przez wojsko poza stałą bazą, pomoc charytatywna
1
B. Hołderna-Mielcarek, Turystyka kongresowa – ważny segment gospodarki turystycznej, „Rynek
Turystyczny“, 1997, nr 4, s.11–12.
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organizacji pozarządowych realizowana poza ich stałą siedzibą, podróże służbowe
osób reprezentujących państwo (na przykład dyplomatów), indywidualne podróże
służbowe, codzienne dojazdy do pracy poza obszar stałego zamieszkania2.
Według Polskiej Organizacji Turystycznej ten typ turystyki obejmuje: „wyjazdy
związane z aktywnością zawodową: kongresy, targi i wystawy, spotkania biznesowe, zbiorowe imprezy oraz spotkania motywacyjne. Koszty ponoszą instytucje
i przedsiębiorstwa. Formy: kongresy, konferencje, seminaria, podróże motywacyjne (incentive trips), targi i wystawy (uczestnicy i odwiedzający), pobyty indywidualne gości biznesowych”3.
Turystyka biznesowa ma obecnie coraz większe znaczenie ekonomiczne. Stanowi
ona również w turystyce międzynarodowej sektor niezwykle trwały i o dyskretnej, ale regularnej ekspansji4. Jest tym samym najszybciej rozwijającym się typem
turystyki na świecie. Widoczne jest to w badaniach wskazujących, że ok. 30–40%
przyjazdów ogółem to przyjazdy w celach biznesowych. Jak możemy zapoznać
się w dokumencie strategicznym POT, turystyka biznesowa jest także najbardziej
dochodowym sektorem ze względu na wydatki turystów biznesowych, którzy pozostawiają w krajach kongresowych o 400–500% więcej środków finansowych niż
przeciętny turysta5. Potencjalny turysta biznesowy w swoich podróżach korzysta
w danym mieście czy regionie z wielu usług składających się na produkt turystyki
biznesowej. Dzięki temu dla wielu lokalnych przedsiębiorców (przede wszystkim
hotelarzy, restauratorów i przewoźników) jest on bardziej opłacalnym klientem niż
zwykły turysta, przyczyniając się tym samym do ich szybszego rozwoju. Ponadto
organizowanie spotkań biznesowych w hotelach niweluje zjawisko sezonowości,
co korzystnie wpływa na wynik ekonomiczny. Rozwój lokalnego sektora turystyki
biznesowej przyczynia się do wzmożenia rozwoju miasta czy regionu, ma wpływ
na przyspieszenie inwestycji w nowe miejsca pracy6.
Dokonując wyboru dotyczącego lokalizacji konferencji, kongresu czy też innego eventu organizator bierze pod uwagę nie tylko obiekt, w którym wydarzenie
to ma się odbywać. Interesuje go także położenie miejscowości, w której obiekt się
2

J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism, Oxford Butterworth & Heinemann 2001, s. 4.

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, Polska Organizacja
Turystyczna, Warszawa 2008, s. 44.
3

4

W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 35.

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, Polska Organizacja
Turystyczna, Warszawa 2008, s. 89.
5

6
A. Jankowska, Convention Bureau Szczecin jako Nowe Biuro Turystyki Biznesowej na polskim rynku,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego“, 2011, nr 626, „Ekonomiczne Problemy Turystyki“,
nr 15, s. 53–63.
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znajduje, oraz uzupełniające ofertę atrakcje geograficzne, kulturowe i historyczne. Mniejsze miejscowości często nie wykorzystują swoich atutów (np. dogodnej
lokalizacji) w walce o turystę biznesowego7.
Mniejsze miejscowości mogą też zaproponować turyście biznesowemu atrakcje,
które będą odpowiedzią na jego specyficzne oczekiwania, szczególnie w obszarze
programu towarzyszącego. Z punktu widzenia turysty biznesowego atrakcyjne
jest to, co inne, co nietypowe, co dostarcza pozytywnych wrażeń wizualnych,
a przy okazji stanowi atrakcję krajoznawczą8.
Jednym z elementów spotkań biznesowych jest konferencja. Najprościej ujmując,
konferencja to impreza o określonym scenariuszu, adresowana do zdeﬁniowanej
przez organizatora grupy odbiorców, mająca cel inny niż rekreacyjno-rozrywkowy9. Najczęściej jest to spotkanie przedstawicieli różnych instytucji, organizacji
społecznych, politycznych i naukowych, w celu omówienia istotnych problemów. Na zlecenie Brytyjskiego Urzędu Turystycznego, British Conference Market
Trends Survey (BCMTS) zdeﬁniowało konferencję jako wydarzenie, w którym bierze udział 15 lub więcej osób, trwa sześć lub więcej godzin dziennie, kończy się
tego samego dnia lub trwa więcej dni10.
Konferencje przeważnie trwają od jednego do trzech dni. W praktyce najczęściej można spotkać wydarzenia dwudniowe. Wyjątek mogą stanowić szkolenia
dla pracowników trwające dłużej. Konferencje są spotkaniami tematyczno-merytorycznymi, które mają określoną budowę. W związku z tym, według polskich
autorów, konferencję zdeﬁniować można również jako spotkanie mające istotne
znaczenie ze względu na tematykę obrad i przewidywane rezultaty. Do analogicznych spotkań zaliczyć można również:
1. sympozja, czyli spotkania grup ekspertów wyspecjalizowanych w pewnej
dziedzinie wiedzy,
A. Kalinowska-Żeleźnik, Rozwój Turystyki Biznesowej – cel strategiczny w skali całego regionu (na
przykładzie województwa śląskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego“, 2011, nr 626,
„Ekonomiczne Problemy Turystyki“, nr 15, s.65–71.
7

M. Michalska, G. Malinowski, Pytania i odpowiedzi – konferencje w Polsce, http://www.ekonferencje.pl/artykul_turystyka-biznesowa, 24.11.2009. [dostęp 28.05.2018].
8

J. Piasta, Współpraca zleceniodawcy z gestorem sal, hotelem, profesjonalnym organizatorem konferencji,
[w:] Turystyka biznesowa. Produkt i promocja (wybór wykładów i referatów zaprezentowanych podczas
cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji” w latach 2004–
2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”,
Warszawa 2005, publikacja w formie CD.
9

10
R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka
korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 73.
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2. seminaria, czyli spotkania specjalistów posiadających praktykę w danej dziedzinie wiedzy w celu poszerzenia wiadomości w zakresie swego zawodu,
3. zgromadzenia ogólne, czyli statutowe ciała organizacji międzynarodowej,
zbierające się w określonych, regularnych odstępach czasu w celu ustalenia
polityki organizacji11.

Atrakcyjność turystyczna Mierzei Wiślanej –
wybrane elementy
Jednym z ważniejszych elementów składowych systemu turystyki są atrakcje
turystyczne (tourist attraction). W zwięzły sposób termin ten definiuje Lundberg,
a mianowicie atrakcja turystyczna to cokolwiek, co zaciekawia turystów12. Natomiast Goodall atrakcję określa w bardziej opisowy sposób, jako „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny,
takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe”13. Według Davidsona „każdy
walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które
przyciągają gości w określone miejsce, może być atrakcją turystyczną”14. W podobny sposób określa atrakcje turystyczne Lew. Według niego są to „bogactwa”
(resources), „produkty” (products), „wizerunki” (images), „atrybuty” (attributes), czy
wreszcie „cechy” (features). W swojej konkluzji stwierdza, że atrakcje turystyczne
obejmują wszystkie elementy, które skłaniają turystów do opuszczenia domu,
włączając w to zarówno krajobraz, interesujące formy transportu (np. statki), miejsca zakwaterowania (kurorty), restauracje, warunki do uprawiania różnych form
aktywności, jak i związane z nimi przeżycia15.
Atrakcje turystyczne mogą stanowić obiekty przyrodnicze (piękne plaże, klify,
przełomy rzek, osobliwości skalne), obiekty związane z historią i kulturą (zabytki
archeologiczne, architektoniczne, techniki, a także rozmaite festiwale, święta regionalne, misteria religijne), elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (centra rekreacyjne, tory wyścigowe różnego rodzaju, pola golfowe, baseny kąpielowe,
narciarskie trasy zjazdowe, obiekty olimpijskie itp.)16.
A. Kornak, M. Montygierd-Łoyba, Ekonomika turystyki, Państwowe Wydawnictwo Warszawa–
Wrocław, 1985, s.66–67.
11

12

D. Lundberg, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York 1985, s. 10.

B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] Marketing Tourism Places, Routledge,
red. G. Ashworth, B. Goodall, London 1990, s. 25.
13

14

R. Davidson, Turystyka, PAPT, Warszawa 1996, s. 91.

15

A. Lew, 1987, A Framework of Tourist Attraction Research, Annals of Tourism Research, s. 65.

16

Z. Kruczek, 2011, Polska geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, s.11
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Niewątpliwie na Mierzei Wiślanej zwanej często Bursztynowym Wybrzeżem znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Mierzeja została opisana przez portal The
World Geography jako „fenomenalny piaszczysty półwysep tworzony przez piaski
niesione przez prądy morskie i Wisłę. Wał rozciągający się od Gdańska do Bałtijska
w Federacji Rosyjskiej zachwyca turystów pięknem krajobrazu oraz czystością natury. Bogactwo flory i fauny można podziwiać w czterech rezerwatach przyrody”17.
• Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” utworzono w 1985 r. w celu zachowania unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Ochroną prawną objęto obszar o powierzchni
4410 ha. Najważniejsze walory krajobrazowe parku stanowią piękne piaszczyste plaże oraz występujący na ich zapleczu wał wydmy przedniej, a także
mozaika terenu o dużej dynamice rzeźby. Park jest idealnym miejscem na
organizację, w ramach pobytu służbowego, imprez terenowych, pieszych oraz
rowerowych wędrówek, wypraw nordic walking, przejażdżek konnych.
• Rezerwat „Kąty Rybackie” (faunistyczny ptaków) został utworzony
w 1957 r. w celu zachowania i ochrony naturalnych miejsc lęgowych kormorana czarnego i czapli siwej. W 2009 r. gniazdowało tu 8900 par kormoranów.
Rezerwat stanowi niewątpliwie jedną z największych atrakcji przyrodniczych w naszym kraju.
• Rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej” (leśny) powstał w 1962 r., aby zachować jedyne naturalne stanowisko buka na tym terenie. Niegdyś rosnące tu lasy liściaste
zostały przetrzebione przez człowieka, co spowodowało uruchomienie piaszczystego podłoża. Stare drzewa zachowały się do dziś w niewielu miejscach,
m.in. w okolicach Przebrna. Wiek drzewostanu bukowego wynosi około 200 lat.
• Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” (faunistyczny ptaków) utworzono
w 1991 r. o powierzchni 150,46 ha. Celem ochrony są kolonie lęgowe rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych, odpoczynku i żerowania ptaków
siewkowatych i blaszkodziobych oraz ochrona dynamiki procesów akumulacyjnych stożka ujściowego Wisły18.
Cześć atrakcji turystycznych mieszczących się na Mierzei Wiślanej promowana
jest z powodzeniem na stronach internetowych badanych obiektów noclegowych.
Na uwagę zasługuje np. oferta Hotelu Kahlberg z Krynicy Morskiej, który oferuje
swoim gościom (w tym z pewnością gościom biznesowym) m.in. szeroki pakiet różnych aktywności wykorzystujących atrakcyjność Mierzei (i okolic), a mianowicie:
17

www.theworldgeography.com/2013/07/incredible-spits.html, 2018 [dostęp 29.05.2018].

J. Bulak, S. Nowakowski, W. Woch, 2012, Przyroda Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”
Wyd. Zarząd Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, s. 3.
18
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•
•
•
•
•
•

rejs do Fromborka (zwiedzanie miasta Kopernika) – sezon letni;
rejs statkiem po Zalewie Wiślanym – sezon letni;
zwiedzanie Latarni Morskiej w Krynicy Morskiej;
zwiedzanie Rezerwatu Kormoranów;
zwiedzanie Muzeum w Sztutowie;
wycieczka do Malborka – zwiedzanie Zamku Krzyżackiego (zabytek klasy
„0”, wpisany na listę UNESCO);
• wycieczka do Trójmiasta (Oliwa, Katedra Gdańska, koncert organowy, ogrody Opata Cystersów, Okręt „Błyskawica”, Oceanarium, rejs po porcie, spacer po molo w Sopocie, Stare Miasto – Trakt Królewski, Bazylika Mariacka,
Kościół św. Brygidy)19.
Podobnie Tristan Hotel & SPA z Kątów Rybackich proponuje swoim gościom
atrakcje w okolicy:
• Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana;
• Rezerwat Kormoranów i Czapli Siwej;
• Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady (1939–1945), państwowa instytucja kultury podległa Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• Żuławska Kolej Dojazdowa (ŻKD – to zabytkowa kolej wąskotorowa 750 mm
działająca w okresie letnim na terenie powiatu nowodworskiego);
• Wielbłądzi Grzbiet (najwyższa wydma i szczyt na Mierzei Wiślanej, a także najwyższa stała wydma na terenie Europy, wznosi się na wysokość 49,5 m n.p.m.);
• kościół w Stegnie (to świątynia z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji
szachulcowej, zbudowana w latach 1681–1683; znajdują się w niej unikalne
na skalę światową podwieszone do stropu malowidła na płótnie oraz zabytkowe organy);
• Latarnia Morska (wybudowana w 1951 r. w Krynicy Morskiej, obok ruin
dawnej latarni wzniesionej w 1895 r.);
• Zamek Krzyżacki w Malborku (zabytek UNESCO; gotycki zamek wzniesiony
przez Krzyżaków w latach 1274–1457; jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie)20.
Poza już wymienionymi atrakcjami warto wspomnieć o wielu imprezach
kulturalnych, muzycznych itp., które odbywają się na Mierzei, a mogą być uzupełnieniem oferty dla turystów krajowych, jak i zagranicznych. Do najważniejszych zaliczyć można m.in. coroczną imprezę „Lato z Radiem”, która odbywa
19

www.kahlberg.mierzeja.pl/pl/wypoczynek-i-rekreacja, 2018 [dostęp 28.05.2018].

20

www.tristan.com.pl/wp-content/uploads/atrakcje-okolicy.pdf, 2018 [dostęp 28.05.2018].
237

Magdalena Rokicka-Hebel

się w miejscowościach Stegna czy Krynica Morska, a której towarzyszą koncerty,
pokazy i konkursy. Stałym elementem lata są koncerty organowe w kościele
w Stegnie – w tym roku odbędą się koncerty XXXV Międzynarodowego Festiwalu
Organowego. Inną imprezą organizowaną co roku w lipcu (Jantar), a promującą
bursztyn, przyciągającą wielu uczestników-turystów z różnych zakątków Polski
i Europy, są Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu.

Potencjał biznesowy Mierzei Wiślanej –
próba analizy
Nawet ten pokrótce powyżej wskazany potencjał turystyczny Mierzei, wskazuje na
wyjątkowe możliwości rozwoju różnych form turystyki, w tym turystyki biznesowej .
Turystyka biznesowa (w tym konferencyjna) w pełni może być realizowana poza
miastem, i jak zauważa Cieśliński, wtedy pobyty konferencyjne łączone są z innymi usługami w zakresie wypoczynku i rekreacji na terenie gminy21. Jednak aby
ta forma turystyki mogła się intensywnie rozwijać, potrzeba koordynacji przygotowania oferty, kształtowania infrastruktury ogólnej służącej też obsłudze ruchu
turystycznego, tworzenia warunków dla potencjalnych inwestorów. Konieczne są
też działania informacyjne skierowane w stronę mieszkańców niezaangażowanych
w obsługę ruchu turystycznego. Według Żabińskiej, pozytywna postawa mieszkańców jest bowiem niezbędna do tego, by stworzyć klimat gościnności i przychylności
wobec odwiedzających w różnych celach, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa –
wszystko to są składniki marketingowego produktu turystycznego22. Produkt turystyczny składający się z szeregu usług cząstkowych świadczonych przez różnych
dostawców powinien być wspierany poprzez celowe działania organizacyjne i promocyjne administracji samorządowej na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Turystyka biznesowa to ważny czynnik, który w sposób istotny może wpływać
na rozwój gospodarczy nie tylko dużych ośrodków miejskich, ale także mniejszych miejscowości i całego regionu. Właściwe wykorzystanie infrastruktury noclegowej, hotelowej, konferencyjnej w połączeniu z profesjonalizmem personelu
będą miały znaczący wpływ na sukces tych specyficznych produktów turystycznych danej destynacji. Na pewno takie zadanie stoi przed usługodawcami działającymi na terenie Mierzei Wiślanej (dzięki temu wzmocnić może to rozwijający
K. Cieślikowski, Możliwości rozwoju turystyki konferencyjnej w gminach południowej Polski, red.
T. Żabińska, „Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki GWSH“ 2006, nr 29, Katowice, s.58–80.
21

22
T. Żabińska, Marketing w rozwoju turystyki w regionach przygranicznych. Podejście relacyjne, [w:]
Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, „Prace
Naukowe AE”, Wrocław 2003, s. 130–140.
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sie bardzo prężnie potencjał biznesowy Województwa Pomorskiego – podobnie
zauważa Olszewski, 200923).
Dla pełnego obrazu możliwości tworzenia oferty biznesowej w tym regionie,
w tabeli poniżej przedstawiono zestawienie obiektów noclegowych, które mogą
spełniać oczekiwania turystów biznesowych. Opierając się na informacjach uzyskanych ze stron internetowych24 przeanalizowano potencjał 5 miejscowości leżących na tym terenie (Jantar, Stegna, Sztutowo oraz Krynicę Morską), a następnie
18 wybranych obiektów noclegowych, które mogą zorganizować imprezę biznesową (konferencję, szkolenie, incentive itp.) tj.: 4 hotele, 5 ośrodków wypoczynkowych oraz 9 innych obiektów noclegowych (niestety w wielu przypadkach sami
usługodawcy wprowadzają turystów w błąd, używając w swoich materiałach
promocyjnych umieszczanych na stronach Internetowych, często nie prawdziwych informacji dotyczących ich kategorii obiektu – np. używając określenia
„pensjonat“, gdy dany obiekt, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, takiej
kategorii nie posiada).
Tab. 1. Analiza obiektów noclegowych z terenu Mierzei Wiślanej, posiadających potencjał na
potrzeby turystyki biznesowej
Miejscowość

Hotel

Ośrodek wczasowy

Inne obiekty noclegowe

Mikoszewo

Brak

1. Leśny Zakątek –
brak informacji o liczbie m.k

1. Barcelona – 65 m.k

1. Arkadia –
brak informacji o liczbie m.k

1. Omega – brak informacji o liczbie m.k

2. Viva –
brak informacji o liczbie m.k

2. Jantar Leśniczówka –
100 m.k

Jantar

Stegna

Brak

Brak

1. Agroturystyka
Apartamenty Janikowo –
50 m.k

1. Pokoje i Domki
Saraceńska Chata – brak informacji o liczbie m.k

2. Cicha Dolina – brak informacji o liczbie m.k.

2. Ośrodek Wczasowy
Bałtyk – 278 m.k

3. Pokoje Rado – brak informacji o liczbie m.k
4. Gajówka – brak informacji o liczbie m.k

J. Olszewski, Oferta turystyki biznesowej województwa pomorskiego. Problemy Turystyki i Hotelarstwa,
AM Gdynia, 2009.
23

24
www.konferencje.pl/mierzeja-wislana oraz www.eholiday.pl/oferty-1-kraina-mierzeja_
wislana.html, 2018 [dostęp 28.05.2018].
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Miejscowość
Sztutowo

Hotel

Ośrodek wczasowy

Brak

1. Baron –
brak informacji o liczbie m.k

Inne obiekty noclegowe
1. Lazurowy Dwór –
80 m.k
2. Villa Lemon – brak informacji o liczbie m.k

1. Continental –
350 m.k
2. Kahlberg –
160 m.k
Krynica Morska

3. White Resort –
250 m.k

Brak

1. Dobra Nocka –
brak informacji o m.k

Brak

Brak

4. Perkoz – brak
informacji o liczbie m.k
Kąty Rybackie

1.Tristan
Hotel&SPA –
350 m.k

Źródło: opracowanie własne, 2018, objaśnienie: m.k – miejsca konferencyjne

Na stronie promującej konferencje na Mierzei znajdują się cztery obiekty: jeden w Mikoszewie – Barcelona, jeden w Jantarze – Jantar Leśniczówka i dwa
w Krynicy Morskiej – Hotel Continental oraz Hotel Kahlberg. Podano podstawowe informacje dotyczące liczby osób uczestniczących w konferencji, bankiecie,
liczbę miejsc noclegowych oraz liczbę sal konferencyjnych25.
Na kolejnej stronie internetowej oferującej wypoczynek na Mierzei, znajduje
się 18 pozycji z ofertą specjalną: konferencje, wyjazdy integracyjne na Mierzei
Wiślanej. Po wejściu w ofertę specjalną znajdujemy jedynie informacje potwierdzające organizację szkoleń i wyjazdów integracyjnych. Tylko trzy obiekty umieściły liczbę miejsc w sali konferencyjnej – Agroturystyka Apartamenty Janikowo
w Stegnie (50 os.), Hotel White Resort (250 os.) oraz Hotel Kahlberg w Krynicy
Morskiej (160 os.). Niestety znalazła się również pozycja – Dobra Nocka z Krynicy
Morskiej, która w ofercie specjalnej: konferencje, wyjazdy integracyjne – umieściła
informacje, iż „sali nie mamy, ale śpi się u nas wyśmienicie”26.
Następnie przeanalizowano strony internetowe obiektów z terenu Mierzei,
a posiadających konkretne oferty skierowane do turysty biznesowego. Są to Villa

25

www.konferencje.pl/mierzeja-wislana/wiecej, 2018 [dostęp 28.05.2018].

26

www.eholiday.pl/oferty-1-kraina-mierzeja_wislana.html, 2018 [dostęp 28.05.2018].
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Lemon ze Sztutowa, Perla Mare z Krynicy Morskiej, Ośrodek Wczasowy Bałtyk
w Stegnie oraz Tristan Hotel & SPA z Kątów Rybackich.
• Villa Lemon Sztutowo. Obiekt posiada ofertę biznesową i oferuje „możliwość zorganizowania konferencji i szkoleń, posiada salę konferencyjną,
rzutnik oraz ekran. Obiekt posiada 26 pokoi 1, 2, 3, 4, 5, 6-osobowych”27.
Niestety brak jest informacji o liczbie miejsc w sali konferencyjnej.
• Perla Mare – Konferencje i Apartamenty w Krynicy Morskiej. Obiekt oferuje
„salę konferencyjną na potrzeby konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych.
Sala wyposażona jest w klimatyzację, ekran, flipchart, rzutnik oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Posiada w sumie 25 pokoi – od 2
do 4-sobowych apartamentów”28. Brak informacji o liczbie miejsc w sali
konferencyjnej.
• Ośrodek Wczasowy Bałtyk w Stegnie. Ośrodek oferuje „cztery sale konferencyjne: bulajowa – 140 osób, bankietowa – 50 osób, widokowa – 70 osób,
apartamentowa – 18 osób. Sale konferencyjne wyposażone są w: rzutnik
foliowy, rzutnik multimedialny, flipchart, odtwarzacz video, monitor telewizyjny, wieżę, sprzęt nagłaśniający, telefon oraz posiadają dostęp do
Internetu. Ośrodek posiada pokoje 2- i 3-osobowe, studia 3- i 4-osobowe
oraz domki typu wieżyca do 5 osób. W swojej ofercie posiada usługi SPA,
odkryty basen, kort tenisowy oraz bilard”29.
• Tristan Hotel & SPA Kąty Rybackie. Według informacji to jedyny hotel czterogwiazdkowy na Mierzei Wiślanej, który oferuje: „profesjonalnie wyposażone zaplecze konferencyjne z czterema przestronnymi salami konferencyjnymi. Wszystkie sale konferencyjne wyposażone są w dobrej jakości sprzęt
multimedialny potrzebny w trakcie spotkania oraz mają pełen dostęp do
światła dziennego. Aranżacja miejsc siedzących w pomieszczeniach zależy
od ilości uczestników oraz preferencji prowadzącego. Możliwe jest ułożenie
teatralne, szkolne, bankietowe oraz w formie podkowy. Dzięki systemowi
mobilnych ścian można je łączyć w dowolny sposób. Hotel oferuje swoim
gościom 56 nowoczesnych, luksusowych pokoi, strefę SPA oraz wiele propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego”30.
Poniżej, w tabeli 2, przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zestawienia sal konferencyjnych w omawianym hotelu.
27

www.villalemon.pl/konferencje-szkolenia.html, 2018 [dostęp 28.05.2018].

28

www.perlamare.pl/aparthotel, 2018 [dostęp 28.05.2018].

29

www.owbaltyk.pl/sale-konferencyjne, 2018 [dostęp 28.05.2018].

30

www.mojekonferencje.pl/katy-rybackie/hotel-tristan, 2018 [dostęp 28.05.2018].
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Tab. 2. Szczegółowe zestawienie sal konferencyjnych w Tristan Hotel&SPA w Kątach Rybackich

Sale

Liczba miejsc w ustawieniu
teatralnym

podkowa

szkolnym

Sala Kormoran (A)

60

25

25

Sala Czapla (B)

70

30

30

Sala Łabędź (C)

60

25

25

Sala Mewa (Sala Posiedzeń)

20

12

12

Sala A+B+C

190

80

80

Sala A+B

130

55

55

Sala B+C

130

55

55

Źródło: www.mojekonferencje.pl/katy-rybackie/hotel-tristan, 2018

Jak widać z powyższej tabeli, Tristan Hotel & SPA posiada największą liczbę
miejsc konferencyjnych, w najbardziej zróżnicowanych salach konferencyjnych,
z przebadanych powyżej obiektów.
Dla pełniejszego obrazu potencjału biznesowego Mierzei, w części dalszej artykułu przedstawiono szczegółowsze dane, na podstawie wybranych obiektów
noclegowych.

Metoda, organizacja badań oraz wyniki
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dostępnych informacji znajdujących się w Internecie, a dotyczących wybranych obiektów noclegowych z terenu Mierzei Wiślanej (strony www obiektów), posiadających ofertę biznesową
i konferencyjną.
Do analizy poddano następująca ofertę obiektów: ilość i wielkość posiadanych i oferowanych sal konferencyjnych wraz z typami ustawień tych sal, ich
powierzchnię, możliwość ich zaciemnienia, klimatyzację pomieszczeń, ich wyposażenie (m.in. nagłośnienie, wyposażenie techniczne itp.), posiadaną bazę noclegową (z podziałem na typy i rodzaje pokoi gościnnych) oraz usługi dodatkowe
(m.in. baseny, siłownie, ofertę SPA).
Przebadano następujące obiekty: Barcelona z Mikoszewa, Leśniczówka
z Jantara, Agroturystyka Apartamenty Janikowo ze Stegny, Hotel Kahlberg
z Krynicy Morskiej oraz Tristan Hotel & SPA z Kątów Rybackich.
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Przeprowadzone badania miały pokazać szczegółową ofertę biznesową Mierzei
na przykładzie wybranych obiektów noclegowych.
W większości obiektów brakuje podstawowych informacji dotyczących liczby
miejsc w różnych ustawieniach na sali konferencyjnej. Szukając informacji powiązanych z organizacją konferencji na stronach internetowych, w celu uzyskania
szczegółowych danych dotyczących np. liczby miejsc w salach konferencyjnych,
możliwości różnych ustawień stołów, wyposażenia konferencyjnego jak również
ogólnej liczby miejsc noclegowych – musimy korzystać z kilku stron internetowych, co jest bardzo uciążliwe dla zainteresowanego.
Największą liczbą miejsc w ustawieniu konferencyjnym dysponuje Hotel
Kahlberg w Krynicy Morskiej, który posiada trzy sale konferencyjne. Informacji
dotyczących możliwości różnych ustawień sal musimy szukać na innej stronie internetowej31. Podobne zestawienie przedstawia Barcelona z Mikoszewa,
jednakże brakuje informacji dotyczących możliwości zaciemnienia sali oraz
klimatyzacji. Dopiero po szczegółowym poszukiwaniu informacje te odnajdujemy na innej stronie tego obiektu32. Jantar Leśniczówka oraz Agroturystyka
Apartamenty Janikowo stwarzają możliwości organizacji konferencji w bardziej
kameralnych warunkach.
Tab. 3. Zestawienie informacji na temat sal konferencyjnych, oferowanych przez wybrane obiekty
noclegowe
OBIEKT
Sale
konferencyjne

Mikoszewo
Barcelona

Stegna
Jantar
Agroturystyka
Leśniczówka Apartamenty
„Janikowo”

Krynica
Morska
Hotel
Kahlberg

Kąty
Rybackie
Tristan Hotel
& SPA

3
Liczba sal
Liczba miejsc
w ustawieniu
bankietowym
Liczba miejsc
w ustawieniu
szkoleniowym

Gaudi, Gala,
Dali

1

1

3

4

24/10/50

70

-

160

130

16/12/35

-

-

100

80

31

www.konferencje.pl/o/hotel-kahlberg,1747,sale.html, 2018 [dostęp 28.05.2018].

32

www.konferencje.pl/o/barcelona-mikoszewo,20101,sale.html, 2018 [dostęp 28.05.2018].
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OBIEKT
Sale

Stegna
Jantar
Agroturystyka
Leśniczówka Apartamenty
„Janikowo”

Krynica
Morska
Hotel
Kahlberg

Kąty
Rybackie
Tristan Hotel
& SPA

konferencyjne

Mikoszewo
Barcelona

Liczba miejsc
w ustawieniu
konferencyjnym

22/5/26

100

50

70

80

30/12/65

-

-

160

190

46/23/65

-

-

-

178

-

-

-

+
+

+
+

Liczba miejsc
w ustawieniu
teatralnym
Powierzchnia
[m²]
Zaciemnienie sal
Klimatyzacja sal

Źródło: opracowanie własne, 2018

Informacje dotyczące wyposażenia sal konferencyjnych w punktach zostało
podane jedynie w Hotelu Kahlberg z Krynicy Morskiej. W pozostałych obiektach
wyposażenie sal zawarte jest łącznie z innym informacjami. Często informacje
te rozporoszone są na kilku stronach internetowych tego samego obiektu. Np.
na stronie Internetowej obiektu Barcelona z Mikoszewa, możemy przeczytać,
że obiekt posiada „atrakcyjne pakiety szkoleniowe, które zawierają m.in. wynajem wyposażonej w sprzęt audiowizualny sali konferencyjnej z dostępem do
Internetu”33. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia sal konferencyjnych w Barcelonie odnajdujemy na innej stronie. Wszystkie obiekty posiadają
parkingi oraz dostęp do Internetu. Większość analizowanych obiektów, takich jak
Barcelona w Mikoszewie, Jantar Leśniczówka34 oraz Tristan Hotel & SPA w Kątach
Rybackich posiadają niespełna połowę z zakładanych elementów wyposażenia
konferencyjnego. Jedynie Hotel Kahlberg w Krynicy Morskiej posiada 9 z 17 zakładanych elementów. W większości analizowanych obiektów brakuje informacji
dotyczących wyposażenia sal konferencyjnych (tabela 4).

33

www.pensjonatmierzeja.pl/oferta/biznes, 2018 [dostęp 28.05.2018].

34

www.jantar-lesniczowka.pl/oferta, 2018 [dostęp 29.05.2018].
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Tab. 4. Wyposażenie sal konferencyjnych w analizowanych obiektach
OBIEKT
Jantar
Leśniczówka

Stegna
Agroturystyka
Apartamenty
„Janikowo”

Krynica
Morska
Hotel
Kahlberg

+

+

+

+

Kąty
Rybackie
Tristan
Hotel &
SPA
+

+

+

-

+

+

+
-

+
-

-

+
+

+
-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+
+
7

+
+
+
7

+
3

+
+
9

+
7

Wyposażenie

Mikoszewo

konferencyjne

Barcelona

Nagłośnienie
Projektor
multimedialny
Ekran
Mównica
Mikrofon
bezprzewodowy
Flipchart
Obsługa
techniczna
Zestaw video
Scena
Stałe łącze
internetowe
Projektor
35mm
Dostęp do
Internetu
Telefon
TV
Parking
Mini Bar
Ilość sprzętu

Źródło: opracowanie własne, 2018

Największą liczbą miejsc noclegowych dysponują hotele, co daje im przewagę w większej liczbie uczestników nad innymi mniejszymi obiektami takimi jak
Barcelona w Mikoszewie czy Janikowo w Stegnie. Jednakże nie przekreśla to szans
organizacji konferencji w mniejszych obiektach. Gwarantują one bowiem bardzo
kameralną atmosferę organizowanych konferencji.

245

Magdalena Rokicka-Hebel
Tab. 5. Liczba pokoi oraz ogólna liczba miejsc noclegowych w analizowanych obiektach
OBIEKT
Miejsca
noclegowe

Apartamenty
Pokoje
1-osobowe
Pokoje
2-osobowe
Pokoje
3-osobowe
Pokoje
4-osobowe
Pokoje
5-osobowe
Całkowita
liczba miejsc
noclegowych

Mikoszewo
Barcelona

Jantar
Leśniczówka

Stegna
Agroturystyka
Apartamenty
„Janikowo”

Krynica
Morska
Hotel
Kahlberg

Kąty
Rybackie
Tristan
Hotel & SPA

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

21

+

2

+

51

-

+

1

+

5

-

+

4

+

-

-

+

1

-

-

42

70

30

100

117

Źródło: opracowanie własne, 2018

Podczas wyjazdów motywacyjnych pracownikom oferuje się różne formy
rekreacji, które na stałe weszły do programu wyjazdów tego typu. W prezentowanych obiektach najbardziej różnorodną ofertę rekreacyjną posiadają hotele
w Kątach Rybackich oraz w Krynicy Morskiej (tabela 6). We wszystkich obiektach jest możliwość zorganizowania grilla. Hotelu Kahlberg z Krynicy Morskiej
posiada w swojej ofercie profesjonalny kort tenisowy, który według informacji
umieszczonej na stronie „może przekształcić się w boisko do piłki siatkowej oraz
koszykowej”35.
Tristan Hotel & SPA posiada strefę SPA & Wellness, w których znajdują się również: jacuzzi, grota solna, sauny sucha i parowa. Barcelona w Mikoszewie oferuje
saunę fińską oraz kąpiele w aromatycznej wodzie sosnowej o temp. 39°C w balii
kąpielowej. Oba obiekty proponują również masaże relaksacyjne i lecznicze.
35

www.kahlberg.mierzeja.pl/pl/wypoczynek-i-rekreacja, 2018 [dostęp 28.05.2018].
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Tab. 6. Analiza możliwości rekreacyjnych oferowanych w poszczególnych obiektów
OBIEKT

Basen kryty

-

-

-

-

Kąty
Rybackie
Tristan
Hotel
&SPA
+

Basen odkryty
Boisko do gier
sportowych
Siłownia
Bilard
SPA
Sauna
Sala fitness
Jacuzzi
Kort tenisowy
Golf
Jazda konna
Wypożyczalnia
rowerów
Grill
„Paintball”
Ilość ofert
rekreacyjnych

+

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+
+
+
-

+
-

-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+

-

+

+

-

+
-

+
-

+
-

+
+

+
-

6

2

3

9

10

Zaplecze
rekreacyjne

Mikoszewo
Barcelona

Jantar
Leśniczówka

Stegna
Agroturystyka
Apartamenty
„Janikowo”

Krynica
Morska
Hotel
Kahlberg

Źródło: opracowanie własne, 2018

Zakończenie
W ramach turystyki biznesowej uczestnicy korzystają z różnorodnych usług turystycznych, a w wolnym czasie zaspokajają potrzeby związane z odpoczynkiem,
poznaniem i rozrywką.
Analizując dane z poszczególnych obiektów stwierdzono, że Tristan Hotel &
SPA w Kątach Rybackich oraz Hotel Kahlberg w Krynicy Morskiej w pełni zaspokoją oczekiwania uczestników konferencji, zarazem spełniając oczekiwania
stawiane w stosunku do obiektów turystyki biznesowej:
• dysponują największą liczbą miejsc na salach konferencyjnych;
• Hotel Kahlberg posiada najwięcej elementów wyposażenia konferencyjnego;
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• dysponują największą liczbą miejsc noclegowych;
• oferują najwięcej możliwości rekreacyjnych.
Absolutnie nie wyklucza to mniejszych obiektów, bowiem każdy z nich posiada własne niepowtarzalne walory oferowane turyście biznesowemu. Pozostałe
obiekty noclegowe, takie jak Barcelona Mikoszewo czy Jantar Leśniczówka nie
odbiegają znacząco od analizowanych hoteli pod względem liczby miejsc czy
wyposażenia sal konferencyjnych. Posiadają mniejszą liczbę miejsc noclegowych,
jednakże może to sprzyjać organizowaniu konferencji w kameralnym gronie.
Mierzeja Wiślana ma duży, ale jeszcze nie w pełni wykorzystywany, potencjał usługowy dla rozwoju turystyki biznesowej. Potrzebne są na pewno w tym
względzie działania po stronie branży i usługodawców noclegowych-hotelowych
(np. w zakresie podnoszenia standardów pokoi, wyposażenia sal konferencyjnych
itp.). W przyszłości Mierzeja Wiślana może stać się jeszcze atrakcyjnym miejscem
docelowym dla organizowania krajowych i międzynarodowych konferencji czy
spotkań, biorąc zwłaszcza pod uwagę wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe
i historyczne tego wyjątkowego regionu.

Próba analizy potencjału biznesowego Mierzei Wiślanej
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Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

CZY MIERZEJA WIŚLANA
MA SYNDROM „ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY”?
VISTULA SPIT – THE EFFECT OF „SLEEPING BEAUTY”?

Streszczenie

Mierzeja Wiślana to atrakcyjny obszar w województwie Pomorskim, o atrakcyjnym położeniu oraz wyjątkowych zasobach przyrodniczych, historycznych,
kulturowych, turystycznych itp. Niestety potencjał tego terenu jest niedoceniany
przez turystów krajowych i zagranicznych, a spowodowane jest to m.in. przez
brak współpracy, a tym samym spójny przekaz informacyjny i promocyjny realizowany przez poszczególne instytucje (jst) i organizacje oraz branżę turystyczną
z tego regionu. Mamy w związku z tym do czynienia w odniesieniu do tej destynacji z tzw. „martwym produktem turystycznym” oraz pewnym „uśpieniem”
potencjału, mimo unikatowych walorów (efekt „Śpiącej Królewny”). W artykule przedstawiono próbę analizy istniejących zasobów i walorów turystycznych
Mierzei, z jednoczesna próbą wskazań do dalszych działań.

Summary

The Vistula Spit is an attractive area in the Pomeranian Voivodeship, with an
attractive location and unique natural, historical, cultural, tourist resources etc.
Unfortunately, the potential of this area is underestimated by domestic and foreign tourists, and this is caused in particular by the lack of cooperation, lack of
joint promotion carried out by institutions and organizations and the tourist industry from this region. We are therefore dealing with this destination with the
so‑called "A dead tourist product" and a certain "sleep" potential, despite the
unique qualities (the effect of "Sleeping Beauty") The article presents an attempt
to analyze the existing resources and tourist values of the Spit, with an attempt to
indicate further actions.
Słowa kluczowe: Mierzeja Wiślana, promocja, potencjał produktowy
Keywords: Vistula Spit, promotion, potential product
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Wstęp

M

ierzeja Wiślana to region o wyjątkowych, lecz niestety niedocenionych
walorach turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych.
To obszar pod wieloma względami bardzo atrakcyjny i unikatowy w skali województwa pomorskiego, jak i całej Polski, stwarzający możliwości do wypoczynku przez turystów krajowych i zagranicznych. Ten wąski skrawek lądu między
Bałtykiem a Zalewem Wiślanym, o zaledwie 90 km długości, ma wybitne możliwości i doskonałe warunki do rozwoju wielu form turystyki i rekreacji. Jak
wskazano w dokumencie strategicznym Województwa Pomorskiego „Mierzeja
Wiślana to region unikalny w skali krajowej, o dużych walorach środowiska
przyrodniczego i o wybitnej randze krajobrazu przyrodniczego na poziomie
regionalnym – wynika z tego jego wybitna wartość turystyczna”1.
Każdego roku, zwłaszcza latem, teren ten cieszy się dużym zainteresowaniem
wczasowiczów przybywających z odmiennych terenów Polski oraz gości z zagranicy. Miejscowościami wartymi odwiedzenia są m.in.: Mikoszewo, Jantar, Stegna,
Sztutowo, Kąty Rybackie, Krynica Morska oraz Piaski. Pomimo piękna, którym
obdarza urokliwa Mierzeja , pełnia sezonu trwa tu krótko i przypada na miesiące
letnie. W pozostałych miesiącach turyści przybywają do tych terenów sporadycznie i są określani mianem „przypadkowych turystów”. Od wielu lat obserwuje
się tu zjawisko zamkniętych hoteli, pensjonatów, atrakcji turystycznych itp. z całą
pewnością ze szkodą dla turystów oraz lokalnych społeczności, które powinny
żyć z turystyki przez cały rok. Cierpi na tym na pewno cała gospodarka tego
regionu oraz szeroko pojęta „marka” całego województwa pomorskiego. Od lat
także obserwuje się brak nowych pomysłów i inicjatyw na ożywienie i uatrakcyjnienie (nie tylko turystyczne) wspomnianego miejsca. Mierzeja Wiślana na pewno
nie zasługuje na miano „martwego produktu turystycznego”, którą jednocześnie
porównać można do „Śpiącej Królewny” – piękna, atrakcyjna, ale nadal śpi. Rodzi
się pytanie, czy znajdzie się „królewicz”, który w porę i skutecznie przywróci „ją”
do życia? Atutami tego regionu to nie tylko zróżnicowane walory, ale bliskość
Trójmiasta, dobra (poprawiająca się zdecydowanie) dostępność komunikacyjna
z innych regionów Polski, dogodna komunikacja z portem lotniczym w Gdańsku
oraz z Bazą Promową w Gdyni, a także wiodąca rola naszego województwa pod
względem odwiedzin ze strony turystów krajowych i zagranicznych itp. Przecież
odwiedzając Mierzeję, mamy do dyspozycji wachlarz ciekawych imprez i wydarzeń (m.in. Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – szkoda że jest to
1
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004, s.13.
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impreza odbywająca się tylko raz do roku – należy lobbować, by edycja dodatkowa odbywała się także w okresie posezonowym), coraz bardziej zróżnicowaną
bazę noclegowa z ofertą dodatkowa (np. SPA & Wellness).

Region Mierzei Wiślanej w oczach turystów
zagranicznych
Wskazana powyżej atrakcyjność Mierzei Wiślanej wpisuje się w sposób znakomity
w zapotrzebowanie produktowe, wskazane przez Polską Organizację Turystyczną,
a wynikające z m.in. przeprowadzonych badań na zagranicznych dziennikarzach
branżowych, jak również na przedstawicielach branży turystycznej (badania objęły
1000 osób), a także na podstawie informacji z działalności Zagranicznych Ośrodków
Polskiej Organizacji Turystycznej (14). Wyniki badań wskazują na następujące elementy
jako atrybuty najczęściej kojarzone z naszym krajem: „miasta oraz bogate dziedzictwo
kulturowe”, „piękna przyroda”, „gościnność”, „ciekawe wydarzenia i rozrywki”2.
Wyk. 1. Atrakcyjność polskich miast i regionów wskazana przez zagranicznych dziennikarzy
i przedstawicieli branży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Polskiej Organizacji Turystycznej, www.pot.
gov.pl, 2018 [dostęp 02.07.2018]
2

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, POT, Warszawa 2008, s. 67
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Jak widać powyższe skojarzenia‑wskazania w sposób znakomity odnosić się
także mogą do terenów Mierzei Wiślanej (np. atrakcje kulturalne, architektura,
zabytki, historia, przyroda, Bałtyk, piękne plaże, bursztyn itp.). Badana grupa
wskazała także na miasta i regiony, jako najatrakcyjniejsze destynacje turystyczne w Polsce. Szczegóły przedstawiono poniżej na wykresie 1 (na tle wybranych
miejsc wskazano także pozycję Gdańska/Trójmiasta oraz Wybrzeża i Pomorza).
Jak wynika z badań, najlepszą rozpoznawalność w odniesieniu do miast, posiada w kolejności Kraków, a następnie Gdańsk i Trójmiasto. W odniesieniu do
rejonów geograficznych to czołowe miejsce zajmują Tatry, a następnie Mazury
oraz Wybrzeże i Pomorze.
Jednocześnie, dla pełniejszego obrazu rozpoznawalności regionu Mierzei,
a tym samym i zapotrzebowania ze strony zagranicznych segmentów turystów,
w tabeli 1 przedstawiono dane otrzymane z Zagranicznych Ośrodków POT (omawianą destynację przedstawiono na tle innych miast i regionów turystycznych
w Polsce).
Tab. 1. Atrakcyjności i rozpoznawalność Pomorza (w tym Mierzei Wiślanej) na rynkach
zewnętrznych, wskazane na tle innych regionów Polski – dane z Zagranicznych Ośrodków
Polskiej Organizacji Turystycznej
Rynek

Poszukiwana oferta
Głównym celem są wyjazdy do Krakowa (w połączeniu z Częstochową),
Wrocławia, Torunia i Gdańska oraz na Pomorze. Coraz większa ilość biur w Austrii
oferuje wyjazdy do krajów bałtyckich, które w swoich programach uwzględniają
Austria
wizyty w głównych miastach w Polsce. Są to wyjazdy autokarowe, łączone pakiety
samolot/autokar oraz wycieczki statkami połączone ze zwiedzaniem portów
w Gdyni i Szczecinie.
Od lat największym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszą się Kraków
Belgia
i Warszawa. Niezmiennie popularny jest także Gdańsk.
Niezmiennie takie miasta jak: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań,
znajdują uznanie wśród klientów francuskich biur podróży. Dość wyraźna kamFrancja
pania promocyjna, zwłaszcza kierowana na miasta‑gospodarzy EURO 2012, spowodowały większe zainteresowanie Gdańskiem (także Pomorzem oraz Poznaniem
i Wielkopolską).
• Hiszpania – główne zapytania dotyczą Krakowa i Warszawy oraz miast histoHiszpania
rycznych: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Torunia.
i Portugalia
• Portugalia – obserwowane zwiększenie przyjazdów do Gdańska i okolic.
Spośród miejsc, które Holendrzy chcieliby najchętniej odwiedzić w Polsce, są
Holandia zwłaszcza: Warszawa (53% wskazań), Auschwitz (18%), Kraków (16%), Wieliczka
i Gdańsk (po 5%). Podejmowane są działania promujące Żuławy.
Najwięcej pytań dotyczyło najbardziej popularnych wśród japońskich turystów
Japonia
miejsc: Warszawy (21%), Auschwitz (12%), Krakowa (10%), Gdańska (7%) i Wieliczki
(5%). Zdecydowany wzrost zainteresowania Malborkiem.
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Rynek
Niemcy

USA

Poszukiwana oferta
Podstawowym motywem wyjazdu był wypoczynek nad morzem, w tym turystyka
aktywna oraz urlop połączony z kuracją, Wellness i SPA. Innym motywem wyjazdów
jest zwiedzanie miast (najchętniej Kraków, Wrocław, Szczecin, Kołobrzeg, Poznań,
Gdańsk i Warszawa). Turyści szukają także wypoczynku na Pomorzu oraz nad rzekami. Najchętniej odwiedzane regiony to Pomorze, Mazury i Dolny Śląsk.
Zapytania głównie koncentrują się tradycyjnie na: Warszawie i Krakowie
z Małopolską, Gdańsku, Wrocławiu i Dolnym Śląsku, a także Podlasiu i woj. podkarpackim. Tematyka zapytań to przede wszystkim kultura, religia (miejsca pielgrzymek i związane z Janem Pawłem II), kultura i dziedzictwo żydowskie, uzdrowiska.

Szwecja,
Zdecydowany wzrost zainteresowań Gdańskiem i Pomorzem (odejście od głównych
Norwegia,
motywów dotychczasowych przyjazdów – tj. II wojna światowa; na rzecz nowoczeDania,
sności i ciekawych ofert, np. z zakresu turystyki aktywnej, miejskiej i kulturowej itp.)
Finlandia
Popularnością cieszą się polskie miasta, turystyka miejska i kulturowa: Kraków,
Warszawa, Wrocław oraz Gdańsk (zwłaszcza w kontekście UEFA EURO 2012).
Ukraina
Zwiększające się zainteresowanie przyjazdami w okresie letnim. Coraz więcej odwiedzających pyta o Warmię i Mazury, a także o wybrzeże Bałtyku (Pomorze, Gdańsk,
Szczecin). Interesujący jest także wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad morzem.
Rośnie liczba turystów odwiedzających zabytkowe miasta Pomorza lub odpoczyWęgry
wających aktywnie na Mazurach.
Wlk.
Bardzo dużą popularnością cieszą się miasta – gospodarze Euro 2012: Wrocław, Poznań,
Brytania Gdańsk i Warszawa. Na wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie turystyką
i Irlandia w regionie pomorskim (12%) i wielkopolskim (8%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ZOPOT, 2018.

Według informacji uzyskanych z Ośrodków, wzrasta zainteresowanie turystów
zagranicznych Gdańskiem i województwem pomorskim, lecz brak jest z ich strony
zainteresowania i wskazań regionu Mierzei, jako potencjalnej destynacji wakacyjnej. Należy przyjąć, że wynika to zwłaszcza z braku wiedzy turystów na temat
tego miejsca oraz braku sfokusowanych działań promocyjnych na w/w rynkach
przez odpowiedzialne za te działania instytucje i podmioty z terenu Mierzei, jak
i województwa pomorskiego. Potrzebne są w tym względzie na pewno długoletnie działania.

Atrakcyjność obszaru Mierzei Wiślanej oraz wybrane
działania promocyjne z tym związane
W 2017 r. województwo pomorskie odwiedziło w sumie 9 mln turystów (6,5 mln
krajowych i 2,5 mln zagranicznych), dzięki czemu województwo nasze zajmuje
(jak co roku) poczesne miejsce w pierwszej trójce najchętniej odwiedzanych regionów w Polsce. Według szacunkowych danych, można przyjąć, że Mierzeję
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Wiślaną odwiedziło w tym czasie ok. 400 tys. turystów krajowych i zagranicznych
(zdaniem autora, zdecydowanie za mało jak na tak atrakcyjną destynację). Dane
świadczą o atrakcyjności omawianego terenu, jednak, jak już wskazano powyżej,
ruch ten koncentruje się w krótkim czasie sezonu letniego. Ważne by ruch ten
z roku na rok wzrastał i był rozłożony równomiernie w czasie (po sezonie) oraz
w miejscach koncentracji ruchu turystycznego na całym terenie Mierzei.
Według dokumentu strategicznego Ministerstwa Sportu i Turystyki, atrakcyjność
turystyczną województwa pomorskiego tworzą m.in. „unikatowe walory naturalne,
na które składają się wybrzeże morskie, liczne jeziora, rozległe kompleksy leśne,
szlaki wodne oraz czyste środowisko. Istotnym elementem atrakcyjności turystycznej regionu jest także bogate dziedzictwo kulturowe, którego odzwierciedleniem
są liczne zabytki i obiekty kultury. Są tu warunki dla rozwoju wielu różnych form
turystyki, w tym szczególnie turystyki aktywnej, agroturystyki, turystyki morskiej
i turystyki uzdrowiskowej. Zagospodarowanie i ruch turystyczny koncentrują się
w strefie nadmorskiej, na Pojezierzu Kaszubskim i w Trójmieście. Ruch turystyczny
ma wyraźnie sezonowy charakter (sezon letni). W regionie dominuje turystyka
długopobytowa – wczasowa i krótkopobytowa – biznesowa. Pomorskie ma jedną
z największych baz noclegowych zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Stopień
wykorzystania miejsc noclegowych nieznacznie przewyższał średnią krajową“3.
Również, w wielu dokumentach i badaniach Polskiej Organizacji Turystycznej
wskazano na atrakcyjność omawianego terenu dla turystów krajowych i zagranicznych. W dokumentach strategicznych POT (z 2008 i 2012 r.) wielokrotnie
przytaczane jest Pomorze, Trójmiasto i Gdańsk jako miejsca o szczególnych walorach historyczno-kulturowo-turystycznych, które wykorzystywane są w działaniach promocyjnych, zwłaszcza na rynki zewnętrzne. Wskazywano również
potencjał miast i ich historię, różnorodność wydarzeń kulturalnych i sportowych,
oraz walory przyrodnicze. „Podstawowym produktem turystycznym generującym dla polskiej gospodarki turystycznej najwięcej przyjazdów cudzoziemców, jest produkt w zakresie „turystyka w miastach i kulturowa”, natomiast dla
mieszkańców Polski, to letnie pobyty nad morzem oraz udział w wydarzeniach
kulturalnych, sportowych, religijnych i historycznych”4. W sposób zdecydowany,
wskazania takie dotyczyć mogą regionu Mierzei Wiślanej.
Także Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w swoich dokumentach strategicznych (m.in. „Strategia na lata 2004–2013“, „Program
3

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, s. 50

4

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, POT, Warszawa 2008, s. 66.
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rozwoju produktów turystycznych…“ oraz „Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki…“5) wskazuje na:
• unikalne w skali kraju, walory środowiskowo‑przyrodnicze oraz walory
turystyczne Mierzei;
• kierunki rozwoju produktów turystycznych (podkreślono produkty, które
budują swoją markę w oparciu o kluczowe wyróżniki turystyczne regionu
pomorskiego, takie jak m.in. Gdańsk – „Solidarność”, upadek komunizmu,
II wojna światowa, hanzeatycka przeszłość; bursztyn – Gdańsk – światowa
stolica bursztynu; rozbudowana sieć szlaków i wodnych dróg śródlądowych
(Żuławy, Zalew Wiślany, Dolina Dolnej Wisły – rozwój produktów związanych z żeglarstwem, „Pętla Żuławska”).
Działalność promocyjna w/w potencjału turystycznego obszaru Mierzei
Wiślanej, prowadzona jest na poziomie lokalnym przez poszczególne jst oraz m.in.
LOT w Krynicy Morskiej, LOT Sztutowo oraz LOT Jantarowe Wybrzeże – Stegna.
Niestety zauważalne jest tu niepokojące zjawisko „zatomizowanych” działań promocyjnych, podejmowanych samodzielnie i przez poszczególne w/w podmioty
i organizacje, co jest na pewno z dużą szkodą wizerunkową dla całego regionu
Mierzei. Należy podjąć jak najszybciej działania naprawcze w tym względzie.
Na szczeblu regionalnym działania prowadzone są przez tutejszy Urząd
Marszałkowski oraz Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną (dotyczy to
m.in. działalności wydawniczej, targowej, promocji na stronach internetowych,
podróży studyjnych, współpracy w ramach regionalnego systemu informacji
turystycznej itp.). Poniżej przedstawiono zestawienie wybranych wydawnictw
promujących Mierzeję, a wydawanych przez wybrane podmioty i instytucje.
Z tego zestawienia wynika, że istnieje duża różnorodność materiałów pokazujących atrakcyjność Mierzei Wiślanej. Innym narzędziem promocyjnych jest dziś
bez wątpienia Internet, z którego bardzo chętnie i często korzystają turyści krajowi
i zagraniczni. W tabeli przedstawiono zestawienie informacji o miejscowościach
turystycznych leżących na Mierzei, jakie są poszukiwane z wykorzystaniem wyszukiwarki Google.

5
Przegląd oparto na następujących dokumentach: Program rozwoju produktów turystycznych
Województwa Pomorskiego na lata 2008–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008; Strategia Rozwoju Turystyki
w Województwie Pomorskim na lata 2004–2013, Urząd Wojewódzki Województwa Pomorskiego,
Gdańsk 2004 oraz Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004.
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Tab. 2. Wybrane przykłady wydawnictw promocyjnych o Mierzei Wiślanej
Instytucja/
podmiot

Polska
Organizacja
Turystyczna

Pomorska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna;
UG Stegna
LOT „Jantarowe
Wybrzeże“

Nazwa wydawnictwa i treść
• „Polska/Poland” – zamek krzyżacki w Malborku, wystawa bursztynu,
Gdańsk, bursztyn (ang., niem., fr., szw.);
• „Polska – mapa turystyczna“ – na mapie zaznaczono teren Mierzei i
Żuław, jako miejsca warte odwiedzenia (opis atrakcji);
• „Polska, miasta i dziedzictwo kulturowe” – Trójmiasto, zamek
krzyżacki w Malborku, bursztyn;
• „UNESCO” – zamek krzyżacki w Malborku, bursztyn;
• „Polska – miejsca UNESCO” – zamek krzyżacki w Malborku, wystawa
bursztynu, Kanał Elbląsko-Ostródzki;
• „Wieś polska zaprasza” – informacja o 31 gospodarstwach
agroturystycznych na Pomorzu (w tym 2 na Żuławach) – PFTW;
• „Polska. Won’t leave you indifferent” – Kanał Elbląsko-Ostródzki,
Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze, bursztyn (ang., niem., fr., szw.);
• „Poland non stop” – Kanał Elbląsko-Ostródzki, Gdańsk, Pomorze,
bursztyn (ang., niem., fr., szw.);
• „Poland – Major tourist attractions” – Zalew Wiślany, Żuławy,
Trójmiasto, Pomorze, Frombork (ang., niem., fr., szw.);
• „Atrakcje turystyczne Regionu Pomorskiego“ – Gdańsk, Pomorze,
szlaki: Zamków Gotyckich – Malbork, Bursztynowy w Gdańsku,
Sztutthof – obóz koncentracyjny;
• „Pomorze w 3 dni” – informacje o Pomorzu;
• „Informator turystyczny – Gazetka wczasowicza” – atrakcje Gminy
Stegna (pl., ang., ros.);
• „Przewodnik turystyczny po Gminie Stegna – Bursztynowa Gmina
Stegna” (pl.);

UM Sztutowo

• „Informator o regionie” – informacje praktyczne, atrakcje turystyczne;
• Ulotka „Elbląg w 3 dni” – trasa wycieczki po Elblągu i okolicach w
UM Elbląg
czasie trwania weekendu, w tym teren Mierzei Wiślanej;
• „Buki Mierzei Wiślanej”;
Pomorski Zespół
• „Przyroda PK - Mierzeja Wiślana”;
PK
• „Mewia Łacha”;
Wydawnictwo • „Mapa turystyczna – Mierzeja Wiślana, Żuławy Wiślane” –
„Galileos”
skala 1: 50 000
• „Żuławy Wiślane – Mierzeja Wiślana, Wysoczyzna Elbląska” – mapa
EKO-KAPIO
turystyczno-krajoznawcza, skala 1:100 000;
Wydawnictwo
• „Mierzeja Wiślana” – miniprzewodnik;
„Ebookpoint”
Marzena
• „Baśnie i legendy Żuław i Mierzei Wiślanej”;
Biernacka
Wydawnictwo
• „Wzdłuż wybrzeża Bałtyku”
„Matras”
Źródło : Opracowanie własne, 2018
Objaśnienia: wersje językowe: ang. – angielska, fr. – francuska, pl – polska, niem. – niemiecka,
szw. – szwedzka
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Tab. 3. Zestawienie wybranych miejscowości na Mierzei Wiślanej wyszukiwanych w zasobach
Google (2004–2018)
Wyszukiwana
miejscowość
Drewnica

Kraj
Zakres informacji
(w kolejności)
Brak
Brak
Jantar, Ośrodek Wczasowy „Jantar”, noclegi Jantar, Jantar tanie
Polska,
noclegi, domki Jantar, pogoda Jantar, Jantar nad morzem, Jantar
Holandia,
obok Gdańska, Jantar pensjonat, Jantar hotel, ośrodek wypoczynJantar
Niemcy,
kowy Jantar, Jantar sanatorium, Jantar medyk, domki letniskowe
Szwecja
Jantar, Jantar ryby, Jantar atrakcje
Junoszyno, Sawa Junoszyno, pogoda Junoszyno, Domki na
Junoszyno
Polska
102 – Junoszyno, Junoszyno mapa
Kąty Rybackie – wieś w Polsce, Tristan Hotel & Spa – Hotel Kąty
Rybackie, Pensjonat Wielorybek Kąty Rybackie, Kąty Rybackie
Polska, Niemcy,
noclegi, Kąty Rybackie pogoda, Kąty Rybackie domki, Kąty
Kąty Rybackie Wlk.Brytania,
Rybackie hotel, Kąty Rybackie kwatery, Tristan Kąty Rybackie,
USA
Kąty Rybackie Wielorybek, Kąty Rybackie kamera, Kąty Rybackie
pokoje, Kąty Rybackie opinie, panorama Kąty Rybackie
Krynica Morska, Krynica Morska morze, pogoda Krynica
Polska, Litwa, Morska, Krynica Morska kamera, Krynica Morska pokoje,
Krynica Morska pensjonat, Krynica Morska opinie, atrakcje
Krynica
Białoruś,
Krynica Morska, Krynica Morska apartamenty, tanie noclegi
Morska
Norwegia,
Krynica Morska, domki letniskowe Krynica Morska, noclegi
Czechy
nad morzem Krynica Morska
Mierzeja cechy geograficzne, Mierzeja Wiślana ryba, Mierzeja
Wiślana temat, Mierzeja Wiślana wędkarstwo‑sport, Tolkmicko
Polska,
Mierzeja
Mierzeja Wiślana, Elbląg Mierzeja Wiślana, Mierzeja Wiślana
Wlk.Brytania,
Wiślana
jacht, Wistula lagoon, pogoda Mierzeja, windguru Zalew
Niemcy
Wiślany, przekop Wisły, atrakcje Mierzeja Wiślana, Mierzeja
Wiślana pogoda, Vistula spit
Pogoda Mikoszewo, domki Mikoszewo, Lesny Zakątek Mikoszewo,
SOLAR kurort w Mikoszewie, Barcelona Rooms&Restaurant
Polska, Niemcy,
Mikoszewo
Mikoszewo, Pensjonat Mikoszewo, Barcelona Mikoszewo,
Wlk.Brytania
Mikoszewo atrakcje, Mikoszewo kamera, Solar Mikoszewo,
Ośrodek Korona Mikoszewo, Mikoszewo plaża, Mikoszewo
Nowa
Brak
Brak
Karczma
Piaski noclegi, domki nad morzem Piaski, Piaski – wieś
Piaski
Polska
w Polsce, plaża nudystów Piaski
Polska, Czechy,
Rybina
Most obrotowy Rybina, Rybina bridge
USA
Stegna, Stegna Gmina, morze w Stegnie, plaża w Stegnie,
Stegna plaża, Stegna pogoda, domki Stegna, Stegna noclegi, hoPolska,
Słowenia,
tel Stegna, Stegna pokoje, Stegna opinie, Bałtyk Stegna, Stegna
Stegna
Czechy,
atrakcje, Stegna morze, Stegna noclegi nad morzem, Stegna poBułgaria
goda długoterminowa, Stegna domki letniskowe, Stegna domki
nad morzem, Stegna wieś w Polsce
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Wyszukiwana
miejscowość

Kraj
(w kolejności)

Zakres informacji

Obóz koncentracyjny, Stutthof obóz koncentracyjny,
OW Promyk Sztutowo, Alga Ośrodek Wypoczynkowo
Polska, Litwa, ‑Kolonijny Sztutowo, kwatera gościnna Sztutowo, Lazurowy
Dwór – hotel Sztutowo, Sztutowo Gmina, Sztutowo pogoda,
Szwecja,
Sztutowo noclegi, Sztutowo domki, Baron Sztutowo, domSztutowo
Niemcy,
Wlk.Brytania, ki Sztutowo, Sztutowo pokoje, hotel Sztutowo, Sztutowo.
Francja
com, Promyk Sztutowo, Alga Sztutowo, kwatery Sztutowo,
Sztutowo atrakcje, Konzentrationlager Stutthof, le camp de
Stutthof
Polska, Litwa,
Zalew cechy geograficzne, miasto nad Zalewem Wiślanym, rejNiemcy, Rosja,
Zalew Wiślany
sy po Zalewie Wiślanym, Frisches Haff, uchodzi do Zalewu
Austria,
Wiślanego, fluss zum Frisches Haff, Zalew Wiślany, Vistula spit
Wlk.Brytania
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.google.com/analytics, 2018 [dostęp 03.07.2018]

Jak wskazano powyżej, prawie wszystkie miejscowości leżące na Mierzei poszukiwane są w zasobach internetowych przez turystów krajowych, jak i zagranicznych (zwłaszcza z Niemiec, Wlk. Brytanii i krajów skandynawskich).
Potwierdzeniem zainteresowania rynkiem turystycznym ofertą Mierzei, jest
fakt komercjalizacji tej oferty przez biura podróży. Poniżej, w tabeli 4, przedstawiono przykłady ofert będących w posiadaniu wybranych biur.
Tab. 4. Oferta wybranych biur podróży komercjalizujących ofertę z terenu Mierzei Wiślanej
Biuro podróży
Almatur

Eco Travel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta
Krynica Morska – kolonie (wiek 8–11)
Krynica Morska – obóz przygody (obozy i kolonie – wiek 10–16)
Krynica Morska – rekreacja (wiek 12–16)
Krynica Morska – survival i paintball (wiek 12–18)
Obóz astronomiczny „Tajemnice Kosmosu” w Krynicy Morskiej
Krynica Morska – Rekreacja
Krynica Morska – Survival i paintball
Aktywny obóz fitness – Uwierz w siebie – Krynica Morska
Krynica Morska – Kolonia
Obóz siatkarski – Krynica Morska
Obóz zumba – fitness – Krynica Morska
CSI– Obóz kryminalistyczny – Krynica Morska
Obóz weterynaryjny nad morzem – Krynica Morska
Obóz psychologiczny „Sekrety umysłu” – Krynica Morska
Parkour & Freerun z KS Movement – Krynica Morska
Obóz medyczny nad morzem – Krynica Morska
Obóz chilloutowy w Krynicy Morskiej
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Biuro podróży
Eco Travel
Interhome
Juvenia2000
Karpatia
Pogórze
Polonia Travel
Rafa
BT ZLOT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Variustur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta
Obóz politechniczny nad morzem – Krynica Morska
Obóz workoutowy nad morzem – Krynica Morska
Obóz multisportowców w Krynicy Morskiej
Apartamenty Baltic – Mikoszewo
Dom Wakacyjny – Mikoszewo
Dom Wakacyjny „Bursztynowy Dwór” Sztutowo
Neptun Ośrodek Wypoczynkowy (Krynica Morska)
Ośrodek Murena (Krynica Morska)
Słoneczny Dwór (Krynica Morska)
Polaris (Krynica Morska)
Krynica Morska zielona szkoła w luksusie – 9 dni
Mierzeja Wiślana – 4/5 dni
Mierzeja Wiślana – 5 dni
Trójmiasto – Malbork – Mierzeja Wiślana – 4 dni
Zielona Szkoła na Mierzei Wiślanej – 5 dni
Mierzeja Wiślana – 1 dzień
Mierzeja Wiślana – Gdańsk – Braniewo – Pieniężno – Lidzbark
Warmiński – Elbląg – Kanał Elbląski – Szymbark – Wieżyca – Łeba –
Nowy Dwór Gdański – Żuławy – Mierzeja Wiślana – Jantar – Malbork –
Gdańsk – Mierzeja Wiślana – 8 dni
Wycieczka rowerowa Gdańsk – Mikoszewo – 2 dni
Mierzeja Wiślana – Wyspa Sobieszewska – Trójmiasto – Jesienne migracje – 5 dni
Polska Północna – Żuławy Wiślane – Warmia–Mazury – 7 dni
Stegna – Trójmiasto – 8 dni
Wycieczka rowerowa – Bałtyk wschód – 8 dni
Żuławy Wiślane – Warmia–Mazury – Kanał Elbląski – Mierzeja Wiślana –
Gdańsk – 7 dni
Wycieczki po Polsce Północnej – 8 dni
Stutthof obóz koncentracyjny – Frombork – Malbork – 1 dzień
Mierzeja Wiślana – Sztutowo‑Trójmiasto – Frombork – Kąty Rybackie –
Malbork – 5 dni
Jantarowy Szlak – Krynica Morska – Sztutowo – Gdańsk – Kąty Rybackie –
3 dni
Wycieczka rowerowa po dwóch stronach Zalewu Wiślanego – Park
Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” – 2 dni

Źródło: badania własne, 2018

Według powyższego zestawienia wynika, iż wybrane biura podróży posiadają
bogatą ofertę pobytową lub objazdową, realizowaną w regionie Mierzei Wiślanej.
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Wskazania do dalszego rozwoju potencjału
produktowego Mierzei Wiślanej
Jak powyżej wskazano wielokrotnie, Mierzeja Wiślana posiada wybitne walory
turystyczne (naturalne, antropogeniczne, specjalistyczne) i ma do zaoferowania
ciekawy wachlarz imprez i wydarzeń. W celu lepszej rozpoznawalności tej destynacji wśród turystów krajowych i zagranicznych należy podjąć wieloetapowe i na
pewno wieloletnie działania (to zadanie zwłaszcza przed jst z tego terenu oraz
organizacji i branży turystycznej), a zwłaszcza skonsolidować się wokół idei stworzenia z Mierzei Wiślanej rozpoznawalnego i na wysokim poziomie – produktu
turystycznego (na pewno z docelowym zadaniem stworzenia „markowego produktu turystycznego”). Niestety podejmowane dotychczasowe działania w tym
względzie są niewystarczające.
Biorąc pod uwagę obecny potencjał Mierzei, przedstawiono najważniejsze produkty turystyczne (z zakresu turystyki miejskiej i kulturowej, turystyki aktywnej,
rekreacji i turystyki specjalistycznej, turystyki biznesowej oraz produkty uzupełniające), wskazując jednocześnie potencjalne rynki zewnętrzne, na które produkty
te mogą być oferowane.
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Dania

Rynek krajowy

Norwegia

Turystyka miejska i kulturowa
Pobyty w miastach (city‑break)
×
× × × × × ×
Wydarzenia kulturalne, muzyczne i inne
×
× × × ×
Turystyka religijna/miejsca kultu
×
Turystyka industrialna
×
× × ×
×
Dziedzictwo kulturowe (m.in. bursztyn)
×
× × × × × ×
Turystyka aktywna, rekreacja i turystyka specjalistyczna
Turystyka piesza (wędrówki)
×
×
Turystyka rowerowa
×
×
×
×
×
×
× × ×
Turystyka wodna
(kajaki, żeglarstwo, inne sporty wodne)
Turystyka konna
×
×
×
×
Sporty zimowe
Golf (w tym mini golf)
×

Szwecja

Rosja

Holandia

Hiszpania

Francja

USA

Wlk. Brytania

Rynek/Produkt

Niemcy

Tab. 5. Potencjał produktowy Mierze Wiślanej, ze wskazaniem określonych rynków zewnętrznych

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×
×
×
×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
×

×

×
×
×

Holandia

Rosja

Szwecja

Norwegia

Dania

Rynek krajowy

Turystyka zdrowotna
×
× × ×
(medyczna, SPA&Wellness)
Wypoczynek nad morzem
×
× × ×
Pobyty na terenach cennych przyrodniczo
×
× × ×
Camping i caravaning
×
×
×
Turystyka wiejska/Agro/Ekoturystyka
×
×
Turystyka biznesowa
Podróże motywacyjne (incentive)
×
×
Produkty uzupełniające
Gastronomia
×
× × ×
Specjalistyczne zainteresowania/hobby
×
×

Hiszpania

Francja

USA

Rynek/Produkt

Wlk. Brytania

Niemcy
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×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×

×

×
×

×

Źródło: badania własne, 2018

Z powyższej tabeli wynika, iż do produktów posiadających największy potencjał zaliczyć można w kolejności: pobyty w miastach (city break), dziedzictwo
kulturowe – bursztyn), ofertę zdrowotna (w tym SPA i Wellness), wypoczynek
nad morzem, pobyty na obszarach cennych przyrodniczo oraz oferty z zakresu
kuchni regionalnej.
Poniżej przedstawiono propozycję spojrzenia na obecny potencjał Mierzei
z punktu widzenia zapotrzebowania rynku – biorąc pod uwagę rozwój już istniejących, jak i zupełnie nowych produktów. Jest to autorska propozycja ofert,
aktywności, usług (produktów turystycznych) możliwych do realizacji na omawianym terenie, które mogą w sposób zdecydowany podnieść jej atrakcyjność
(zwłaszcza w okresie posezonowym, a w większości z nich realizowane być one
mogą w ciągu całego roku).
Tabela 6. Proponowane produkty turystyczne do realizacji na terenie Mierzei Wiślanej
Proponowane
produkty
Biegaj/Biegiem po Mierzei
Birdwatching, bezkrwawe
łowy na Mierzei

Typ turystyki
• aktywna
• specjalistycznych
zainteresowań/
hobbystyczna
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Proponowane
produkty
Camping i caravaning na
Mierzei
Gry terenowe na Mierzei
Wiślanej
Geocaching na Mierzei
Wiślanej
Golf na Mierzei Wiślanej

Historyczna Mierzeja
Wiślana

Typ turystyki

• wypoczynkowa Cały teren Mierzei
• aktywna

Cały teren Mierzei

• aktywna

Cały teren Mierzei

• aktywna

Cały teren Mierzei
Poznanie walorów antropogenicznych (m.in.):
kościół ryglowy w Stegnie, domy podcieniowe
(w tym Szlak „Domów podcieniowych – Wiślana
Trasa Rowerowa”), Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej, były obóz koncentracyjny w Sztutowie, latarnia morska w Krynicy
Morskiej, Żuławska Kolej Dojazdowa, most
obrotowy w Rybinie. Inne przykłady działań:
grupy rekonstrukcyjne oraz oferty wiosek
tematycznych (średniowiecze, Wikingowie,
Skandynawowie itp.) – cały teren Mierzei
Miejscowości m.in. Mikoszewo, Jantar, Stegna,
Krynica Morska

• miejska
i kulturowa

Incentive na Mierzei (tury•
styka motywacyjna)
•
Koleją przez Mierzeję
•
Latamy nad Mierzeją
•
(loty balonowe/loty widokowe)
•
Mierzeja Wiślana – Imprezy
•
i wydarzenia przez cały rok
(Mierzeja Wiślana na 4 pory
roku)
•
Mierzeja Wiślana na
filmowo
Mierzeja Wiślana na
sportowo/Aktywna Mierzeja
Wiślana
Mierzeja Wiślana –
Na zdrowie!
Mierzeja Wiślana w siodle
Mierzeja Wiślana –
W krainie bursztynu i plaż

Zakres oferty

biznesowa
industrialna
hobbystyczna

Żuławska Kolej Dojazdowa

aktywna

Cały teren Mierzei

aktywna,
miejska i kulturowa (m.in
citi‑break),
wypoczynkowa

• set jeting

Udział w imprezach m.in. Mistrzostwa Świata
w Poławianiu Bursztynu (miejscowości leżące m.in.
nad Zalewem Wiślanym); Krynickie Spotkania
Turystyczne – Krynica Morska, Rajd Rowerowy
„Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej”
Sztutowo (most zwodzony na Wiśle
Królewieckiej – zagrał w serialu Czterej pancerni i pies)

• aktywna (wszelkie aktywności
Cały teren Mierzei
sportowo
‑rekreacyjne)
• zdrowotna/
medyczna/
Cały teren Mierzei
SPA&Wellness
• aktywna
Cały teren Mierzei
(konna)
Udział w eliminacjach oraz finałach Mistrzostw
• miejska
Świata w Poławianiu Bursztynu (impreza całoi kulturowa
roczna), zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Stegnie,
poznanie potencjału bursztynowego Mierzei
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Proponowane
produkty
Mierzeja Wiślana – Śladami
II wojny Światowej
Nordic Walking na Mierzei
Wiślanej
Nurkuj na Mierzei Wiślanej
Rowerem po Mierzei
Wiślanej
Rybka na Mierzei Wiślanej
Smaki Mierzei Wiślanej
Survival na Mierzei
Wiślanej
Turystyka wodna na Mierzei
Wiślanej

Typ turystyki

Zakres oferty

• miejska
i kulturowa

Muzeum Stutthof w Sztutowie, cały teren
Mierzei

• aktywna

Cały teren Mierzei

• aktywna
• aktywna
(rowerowa)
• gastronomiczna/
kulinarna
• gastronomiczna/
kulinarna

Cały teren Mierzei

• aktywna

Cały teren Mierzei

• aktywna (wodna, żeglarstwo,
kitesurfing, kajaki, nurkowanie)

Cały teren Mierzei (w tym m.in. „Pętla
Żuławska” – szlak rzeczny łączący Zatokę
Gdańską z Zalewem Wiślanym i Elbląskim
Węzłem Wodnym)

Cały teren Mierzei
Cały teren Mierzei
Cały teren Mierzei

Turystyka wiejska oraz agro
• agroturystyka/
i ekoturystyka na Mierzei
Cały teren Mierzei
wiejska
Wiślanej
Wędkuj na Mierzei Wiślanej • aktywna
Cały teren Mierzei (Zalew Wiślany i morze)
• specjaliZagadkowa Mierzeja
stycznych
Cały teren Mierzei
Wiślana (escape room)
zainteresowań/
hobbystyczna
Źródło: opracowanie własne, 2018

Można wskazać już istniejące, jak również zupełnie nowe produkty turystyczne
możliwe do realizacji na terenie całej Mierzei Wiślanej. Oczywiście przedstawiona
propozycja na pewno nie wyczerpuje wszystkich możliwości drzemiących w tym
regionie – zależy to wyłącznie od pomysłowości i fantazji tych, którzy za działania
promocyjne i komercjalizację oferty na Mierzei są odpowiedzialni (np. w zakresie
promocji „bursztynowego potencjału“ – podobnie zauważają Pasek i Olszewski
‑Strzyżowski, 20166).
Dać to może nowy impuls do rozwoju tej destynacji turystycznej i wyjścia ze
swoistego „marazmu”, „apatii” czy też „śpiączki” samorządów i branży turystycznej. Tylko czy taką szansę Mierzeja chce i potrafi wykorzystać? Czy kiedyś
M.M. Pasek, J. Olszewski-Strzyżowski, Bursztyn jako walor przyrodniczy i zdrowotny w świadomości
ludności miejscowej i turystów spędzających czas wolny na Mierzei Wiślanej, [w:] Turystyka: nowe trendy,
t. 5, red. R. Dróżdż i M. Paśko, Polska Izba Turystyki o/Pomorski, 2016.
6
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znajdzie się ten „królewicz”, który tą piękną „Śpiącą Królewnę” do życia turystycznego obudzi? To pytanie na razie pozostawiamy bez odpowiedzi…

Wnioski
• Mierzeja Wiślana jest regionem turystycznym pod wieloma względami
unikalnym i atrakcyjnym w skali regionu pomorskiego, jak i całego kraju, i ma do zaoferowania wiele już istniejących, jak i nowych produktów
turystycznych.
• Destynacja ta jest prawie zupełnie nieznana przez turystów zagranicznych,
ale również wcale nie tak licznie odwiedzana przez turystów krajowych.
• Dotychczas podejmowane działania promocyjne (niestety na różnych szczeblach i na różne rynki), są nieskoordynowane oraz, patrząc na ruch turystyczny przyjazdowy w to miejsce, zdecydowanie niewystarczające. Należy
tą niekorzystną sytuację jak najszybciej zmienić (zadanie dla jst oraz instytucji i branży tu funkcjonującej – np. podjęcie starań o zgłoszenie Mierzei
do Konkursu UE EDEN), na pewno z korzyścią dla tej niedocenianej niestety
destynacji.

czy mierzeja wiślana ma syndrom „śpiącej królewny”?
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ORADEA, THE CITY REBORN THROUGH URBAN
REGENERATION. DEVELOPMENT PERSPECTIVES
REWITALIZACJA ORADEI – PERSPEKTYWY ROZWOJU

Summary
The reevaluation of industrial heritage seemed impossible due to the cumulation
of bad decisions: unjustified locations, inappropriate materials and executions,
unsustainable industries. It was only the source of the reusable materials and the
real estate stake of the land below them, the existence of these spaces, abandoned,
represents an economic, social, political, cultural and ecological vulnerability.

Streszczenie
Realizacja głównych celów w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich oraz zrównoważonego rozwoju miast, wymaga wdrożenia długofalowych strategii rozwoju. Nowy model miasta powinien opierać się na zintegrowanym i innowacyjnym
podejściu do rewitalizacji, uwzględniającym aspekty środowiskowe, społeczne,
gospodarcze ale także i turystyczne. Celem artykułu jest przedstawienie działań
podejmowanych w tym zakresie w Oradei (Rumunia). Podjęte działania wpisują sie
z powodzeniem także w tworzenie nowych produktów turystycznych tego miasta,
w zakresie w turystyki miejskiej i kulturowej oraz turystyki industrialnej.
Key words: Oradea, industrial, regeneration, urban, development, tourist
Słowa kluczowe: Oradea, rewitalizacja miast, rozwój, turystyka

Introduction

T

ypology of premises, land, territory and construction at a certain point
in time, requires efficient and rapid intervention is very varied. The range
of abandoned urban constructions is very diverse: dwellings, areas and industrial objectives, buildings for worship, education, health, cultural functions;
historical monuments, ensembles and sites, vernacular ensembles, etc.
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The visual, spatial, volumetric and architectural impact of these interventions
in public, semipublic, semiprivate and private space is relevant. In fact, the image
of recreated space will have strong effects in the individual mental image of the
socio-groups and the community as a whole that can inflate their evolution into
a new, different and assumed destiny by the community.
Former industrial sites usually occupy large areas of land near the city centers,
so the potential for capitalizing them is particularly important. For city’s development, the municipality should consider regenerating these spaces, making it
more cost-effective to recover, reuse, restore, recycle than demolish and build
from scratch.
The regeneration of these spaces has many difficulties, which can influence the
potential reuse of these spaces, such as: very large dimensions that make it very
difficult to adapt to other functions; the multitude of owners whose interests do
not converge, the architectural expression that is difficult to be perceive by potential owners and investors, lacking the necessary experience, the interest only on
the financial perspective and not include social, cultural or environmental aspects,
the advanced state of degradation of many of them.

Effects of Forced Industrialization in the
Communist Period
The appreciation of the effects of forced industrialization on the evolution of urban
space has been the concern of several authors over time, the views being divided
according to the period when they were made. Thus, according to Berindei and
Cucu, industrialization led "to a qualitatively new stage in the economic, social
and cultural evolution,"1 "a decisive role in the structural transformation of the
Romanian economy."2 Ianoş considers that forced industrialization is "an exacerbation of the industrial function… that exceeds the local potential."3
The industrialization process was hurried, being forced, and was not allowed
it to run smoothly. Trying to recover some gaps is always good, but not easy or
I.O. Berindei, Gh Măhăra, Gr.P. Pop, A. Posea, Câmpia Crișurilor. Crișul Repede. Țara Beiușului.
Cercetări în geografia României (Câmpia Crișurilor. Crișul Repede. The land of Beiuș.Research in geography
of Romania), Edit. Științifică și enciclopedică 1977, p. 137.
1

V. Cucu, I. Iordan, D. Alexandru, D. Bugă, C. Herbst, D. Oancea, I. Popovici, I. Șandru, I. Velcea,
Geografia României.Vol II. Geografia umană și economică (Geography of Romania.Vol II. Human and
economic geography), Editura Academiei Republice Socialista România, 1984, p. 217.
2

3
I. Ianoş, Economic Transition and Urban Industrial Employment in Post-Communist Romania, în
„Post-Communist Romania: Coming to Terms with Transition, Edit. Houndmills 2001, p.14..
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beneficial if it is done with too many sacrifices. Therefore, the problem is not that
the communist regime has industrialized the country, but that it was rushed4.
Forced industrialization had several negative aspects:
• the process of allocating huge sums for the provision of fixed assets of the
industry has taken place simultaneously with the extension of their normal operating period and even with the maintenance in operation after its
expiration;
• the major investment developments, were the five branches: machinery industry, electricity and thermal energy, fuel industry, chemistry and metallurgy. The costs were high, which meant ”the slaughter” of other industrial
branches, including the food industry, which, in 1980–1989, was allocated
less than 5% of total industrial investments. The result was not delayed. The
low supply of food products on the market has led to the emergence of a
"parallel market", speculation prices, implicitly, diminishing consumption
and living standards, but also a narrowing of the internal market, a phenomenon that has a boomerang effect on future developments. In the first part of
the period, the phenomenon took on the masked form of available monetary
mass and the growth of the population's economies. In the second part of the
forced industrialization, it takes on the obvious form of monetary depreciation, by prices rising and the decreasing of the population’s general income.
The city has been trying to specialize in machine tool manufacturing (the
Înfrățirea Plant was at that time considered to be the largest exporter of automatic machinery centers in Eastern Europe) but also in the field of agriculture (the
Mecanica Plant supplied the machines necessary for the mechanized processing
of crops in agriculture). The second major trend of that time was that the industrial area of Oradea was set up to focus on the city’s industry of the production of
consumed goods. This was the result of the Metalica Plant that provided natural
cooking gas machines for the population, as well as the Automotive Subsystem
for Automotive Industry (U.A.M.T.) in which an impressive number of inhabitants
of Oradea were operating.
The industrial area was built on the outskirts of the city, and attempts to develop
other branches of manufacturing (Alumina Plant) proved unsuccessful due to their
inability to adapt to market economy rigors. Because the population was a consumer
society, alongside these industries developed during the industrial revolution, the
food industry was also developed, some of which continued its activity today. These
are the sugar, oil and canning factories, including beer production.
4

industrializarearomaniei.blogspot.com/p/despre-indro.html [accessed on 10.07.2018].
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Industrial development was finally characterized by three major trends that have
put their mark on the present economic identity: the development trend of the machine-building industry – tools for metal processing and for processing of agricultural land; the development trend of the consumer goods industry — the production
of stoves and subassemblies for the automotive industry, the tendency to develop
the food industry for the daily consumption of the population (sugar, oil, flour, etc.).

Effects on the city, including by moving to
horizontal real estate development and intravilan
expansion
After 2004, due to the real estate pressures, the city was chaotic, its surface reached
11.556 ha, which placed it among the first 10 cities in Romania, from the point of
view of the area. As a result of this expansion, the industrial areas were gradually
embedded in the city that was steadily growing, the construction being done at
the periphery, but due to the expansion, at present, the majority of old factories
and plants were located near the town center. Revitalizing industrial buildings
will be a component of urban revitalization, precisely because of their position.
Suburban extension has been criticized by many researchers5 because it produces
negative consequences such as metropolitan fragmentation and residential segregation. Because of these negative effects, researchers and practitioners have assessed
better alternatives to improve socio-economic and natural environments in urban area.
The consequence of the inhabitants and commercial companies moving from
inner cities to suburbs has caused the deterioration of the inner city; on the other
hand, suburbs are becoming richer. This phenomenon causes residential segregation by income and race in cities. The uneven distribution of the urban development model can allow planners and urban decision-makers to realize the needs
of urban regeneration by increasing use and visit to urban cores6.
N. Baum-Snow, Suburbanization and Transportation in the Monocentric Model, "Journal of Urban
Economics. In press", 2007, p.11; D.S. Massey, N.A. Denton, , The Dimensions of Residential Segregation,
"Social Forces" 1988, no. 2 (67), p. 281–315, https://academic.oup.com/sf/article/67/2/281/2231999,
[accessed on 10.07.2018]; P. Mieszkowski, E.S. Mills, The Causes of Metropolitan Suburbanization,
"Journal of Economic Perspectives" 1993, no. 3 (7), 135–147, https://www.aeaweb.org/
articles?id=10.1257/jep.7.3.135, [accessed on 10.07.2018].
5

6
G. Dymski, Can Entrepreneurial Incentives Revitalize the Urban Inner Core” A Spatial Input-Output
Approach, "Journal of Economic Issues" 2001, no. 2 (35), p. 415–422; K.F. Gotham, A City without
Slums: Urban Renewal, Public Housing, and Downtown Revitalization in Kansas City, Missouri, "American
Journal of Economics and Sociology" 2001, no. 1 (60), p. 285–316.

272

oradea, the city reborn…

Regeneration of the urban core could be derived from attracting individuals,
which requires cities to develop more facilities, open spaces, housing and jobs. In
particular, people living in downtown areas are looking for food, cafes and other
shopping for their daily needs. Urban retail developments can offer them and
provide an alternative to transport to suburban shopping malls. This improves
the residential urban environment and reduces vehicle dependency.
Urban regeneration is a new approach to improving neighborhoods and neighborhoods, while pursuing the harmonization of old and new values. Many researchers already recognize urban regeneration as a new concept for urban planning.
The industrial sites in the central area of the city, occupy a special place among
the ”memory” of the contemporary city and its inhabitants, being marked by the
presence of factories that evolved with it. The absence of activities within these
abandoned constructions creates abandoned spaces, grounded by the mechanism
of time and exposed to the danger of collective forgetfulness.(Roşca — Project Urban
Conversion of Industrial Sites, Ion Mincu University, academic year 2016–2017).
At present, there are a significant number of industrial sites in Oradea that have
been demolished for the purpose of cleaning the sites, because the buildings were
in a bad condition, or for the construction of other buildings such as supermarkets
(Furniture Factory), malls (Brewery, Înfrățirea Plant), collective housing (Înfrățirea
Plant, Emilia Mill). Besides the demolished buildings, there are still those left in
a bad state of degradation, these being testimonies of the history of Oradea's
civilization.
Fig 1. Înfrățirea Plant, Oradea, Bihor County7

7
www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-20-41/oradea-ieri-oradea-azi-cum-s-a-nascutintreprinderea-infratirea-si-ce-a-ramas-in-urma-ei-135753.html, [accessed on 10.07.2018].
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Fig 2. Demolition of Înfrățirea Plant, Oradea, Bihor County; source: personal archive,
2018

The location of open spaces outside the city has allowed the construction of
industrial buildings (Brewery, CET II, Oil Factory) to be extended on large areas
of land. In the case of their location within the city or on the river Crișul Repede,
they have evolved on a vertical plan, not horrizontaly (Emilia Mill, Rovex Factory,
Metalica Factory, Eastern mill).
Among the existing buildings that can offer the possibility of hosting the cultural
functions are the industrial buildings, which belong to the important architectural
programs of the modern period, starting with the nineteenth century. Industrial
architecture is a proof of the development of technical and technological methods,
but also of changes made by the industrial age both in the social structures and in
the economic and cultural aspects of Western civilization.
The elements that provide a cultural potential for this type of program are
both historic importance and architectural value. The more spacious industrial
structure are an important point in the development of a city because of the large
surfaces they are available for, but also because of the large interior openings,
which makes them a space for the development of architectural programs such
as art galleries, museums, cultural centers, etc. Bringing to life these spaces, their
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reintegration into society, would mean the development of the character of the
place.
Most industrial areas have been gradually incorporated into the cities limits that
were constantly growing, the buildings that were once on the outskirts of the city,
are now located near the center. Revitalizing such places will be a component of
urban revitalization, precisely because of their position.
Excessive growth or development of Oradea, due to the excessive expansion
of built-up areas annually, is a process characteristic to metropolitan areas. The
continuous, chaotic and speculative real estate policy, coupled with the lack of
clear urban development policies at local level, will favor the outlining of less
atractive spaces with poor service and environmental issues that will be projected
into a growing area (degradation of air, water, soil, vegetation and fauna, loss of
biological diversity and landscape features, overconsumption of resources, etc.).
The analysis of the regeneration projects elaborated to date reveals a lack of
coherence of the ubanistic regulations, fragmentary interventions on the sites according to the interests of the different owners.

Financial Perspectives
For industrial premises located in Oradea and neighboring localities the demand is
made up of investors who develop their activity by relocating in a modern space, or
those who, due to a central location, do not obtain construction permits. The offer
is provided by developers who have converted to existing spaces; companies that
have left with surplus space following the reorganization of the business. Demand is
rising primarily due to the attractiveness of the facilities provided in industrial parks.
Investors, as well as buyers, continued to focus on apartments located in new
apartament buildings. At the city level we can mention first the residential districts RED constructed by the company Ared in the Kaufland Ioșia area, the Prima
Residence Premium block on Sucevei street, the Prima Residence Bolcaş on
Aradului street, the new residential complex "Ioşia" Lăpuşului, etc.
Most of the investments aim at buildings in a height regime of at least S + P + 6E.
Among the recent achievements we can mention the residential complex Miorița
in height up to P + 2E + M equipped with garages and green spaces. According to
recently published information, in the perimeter of the former Înfrățirea Plant, in
the Vladimirescu str. O. Iosif, Decebal Street, Lotus Center develops a 60 million
Euro real estate project consisting of a new mall, commercial, residential and office space on an area of 147,000 sqm. The project includes the construction of a
shopping center of 32,000 sqm with the rentable area of 25,000 sqm, 1,000 parking
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places, and in the second phase will be building offices and blocks of flats. Also
in the same perimeter, the developer Oasis & Retail Development Consulting
invests 12 million euros in a retail park that in the first phase will offer a leasable
area of 10,000 sqm.
Fig 3. Red Ioșia residential building, built on Înfrățirea Plant site, Oradea, Bihor County8

Fig 4. Oasis & Retail Development Consulting, built on Înfrățirea Plant site, Oradea,
Bihor County 9

www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-20-41/oradea-ieri-oradea-azi-cum-s-a-nascutintreprinderea-infratirea-si-ce-a-ramas-in-urma-ei-135753.html [accessed on 17.07.2018].
8

9
www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/patru-magazine-noi-in-cadrul-prima-shopsoradea-131608.html [accessed on 01.07.2018].
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Potential for development of the area
Oradea has remarkable results and probably the best public administration in
Romania. Oradea is probably the city in Romania with a tremendous performance
not only in terms of European funds absorption and capital spending, but also in
terms of good practice in a number of areas. Oradea City Hall is among the few
in the country that have completed several expropriation procedures for a public
utility case, it is among the few town halls with a coherent parking policy, has an
ambitious and efficient program of rehabilitation of historic buildings in the city,
is the most efficient city hall in terms of attracting investors (industrial parks are
usually managed by county councils), is among the few mayoralties with a clear
and coherent vision of development. (The most effective ten cities in Romania, on
what place is Timisoara by Elena Franz — January 28, 2018).
The total private investments attracted in the industrial parks are of 285 million euros, and the total number of workplaces set up to date in the industrial
parks in Oradea is 4.860, and will increase to 6.000. In 2016, the agency's turnover
amounted to 9.8 million lei (2.5 million euros), the approved gross profit was
581.780 lei and the realized one was 773.480 lei, which means an increase of 30% of
the plan and the total direct income received by the municipality of Oradea from
the industrial park residents is 12.43 million lei, from: sale of land (4.56 million
lei), dividends (130.065 lei), building permits (593.225 lei ) and from the wage tax
of employees of companies in industrial parks (lei 7.14 million).10
In 2016, 4.10 hectares of land were assigned to 12 Romanian companies, and large
investments attracted by direct negotiation. In 2016 in Oradea's industrial parks have a
total value of approximately EUR 39 million, which will generate a total of 360 jobs. The
companies making these investments are Eberspaecher Exhaust Technology Romania
(a project of EUR 17.5 million, made on a land area of more than 11 hectares and completed in October last year), the producer of materials AdePlast construction (an investment of 15 million euros to be built on a 7 hectare land and will generate 60 jobs) and
an investment of 10 million euros in the expansion of the plant owned by Oradea by
the UK supplier of infrastructure components telecom and Faist Mekatronic.
Other large investments developed in the industrial parks in Oradea are the
Nidec electric power plant, with a total area of 25.6 hectares, of which 26.000 square
meters is the built area, acquired last year by the Japanese company Emerson,
the factory developed by the manufacturer US Plexus electronic components on
10
www.crisana.ro/stiri/actualitate-2/agentia-de-dezvoltare-locala-oradea-bilantul-parcurilorindustriale-155940.html [accessed on 27.06.2018].
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an area of 8.7 hectares, as well as the production unit of South Koreans from
Shinheung Electronics, one of Samsung's suppliers, on a 10-hectare area.11
Another project is to build housing for employees in Oradea industrial parks either from local or ADLO sources or through a public-private partnership. The land
was identified in the vicinity of Borsul Park, with the intention to build approximately 150 two-room apartments (Oradea Local Development Agency — Balance
of industrial parks).12
At this moment, there are eight companies in Oradea's Industrial Park III, which
have made investments totaling 15 million euros and creating 225 jobs. The areas
in which these companies operate are footwear, logistics, transport, trade in lubricants and auto parts.13
Oasis Retail & Development Consulting, a developer in Sibiu with a 14-year
experience on the market of shopping centers in Romania, announces the start of
construction works for the Prima Shops project in Oradea, a retail park that will
require a total investment of EUR 12 million .
In 2018, the Western Industrial Park in Oradea will be expanded with a new hall
of over 6,300 sqm, reserved for a German investor who opens for the first time a
subsidiary in Romania. The new building is designed and will be built according
to the client's requirements, 5,000 m2 for production and storage and 1,300 sqm
of office space.14
Construction of a new neighborhood of collective housing, complementary services, trade, tourism and public catering on Ceyrat Street, with the proposals for
urban planning and the related urban planning regulations. Thus, in the new residential area will be located 18 collective dwelling buildings with 646 apartments
and functions complementary to housing (proximity services, small sanitary units,
pre-university education establishments, shops). The tourist and catering area
will include a 70-room hotel construction and a 400 sq m public catering hall. The
assembly will provide social facilities for young people attracted from other areas
with high unemployment and wanting to work on industrial park companies.
www.crisana.ro/stiri/actualitate-2/agentia-de-dezvoltare-locala-oradea-bilantul-parcurilorindustriale-155940.html [accessed on 27.06.2018].
11

www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/interviu-cu-alina-silaghi-sefa-alo-oradea-este-incontinuare-atractiva-142698.html [accessed on 02.07.2018].
12

www.crisana.ro/stiri/actualitate-2/agentia-de-dezvoltare-locala-oradea-bilantul-parcurilorindustriale-155940.html [accessed on 27.06.2018].
13

14
www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-6/interviu-cu-alina-silaghi-sefa-alo-oradea-este-incontinuare-atractiva-142698.html [accessed on 02.07.2018].
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Urban Regeneration Projects Launched in Oradea
Industrial sites generally have a large energy investment (embedded energy) and
must be taken over, adapted and reused. This energy of the investment must be evaluated according to the economic value and the architectural or historical meaning of
the site. When this site is important, it must be preserved and embedded in the new
architectural project. If parts of the site are not valuable, it must be assessed whether
it is more efficient to demolish or adapt them to the new architecture program . The
economic potential of the interventions is therefore, on one hand, the intrinsic value
of the land on which the industrial site exists and, on the other hand, the cultural and
memory value in some cases, the history of development of the site and city.
Located on the outskirts of the city, the major industrial platforms (Înfrățirea
Plant, Metallica, Brewery, Oil Factory, Brick Factory, Furniture Factory, Bread
Factory, Chimprod, Milk Factory, Slaughterhouse) were integrated into newly
built residential neighborhoods. Most of the buildings were demolished, and industrial brownfields were transformed into functional urban spaces.
Fig 5. Oil Factory, Oradea, Bihor County; source: personal archive, 2018

Preferred directions as a result of faster direct benefits of the regeneration process, are respectively:
• The land was used by owners to develop shopping centers (Lotus CenterLotus Center has a built-up area of 65,000 square meters, a rental area
of 40,000 square meters, 1,400 parking spaces, and over 150 stores);
• There have been developed either new residential buildings (Înfrățirea Plant,
Furniture Factory);
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• Large commercial spaces, belonging to retailers with large recent investments on the Romanian market (Înfrățirea Plant — Kaufland, Penny);
• Tourist accommodation (from Milk Factory to Nevis Hotel) or social (from
Slaughterhouse to Social Housing) has been developed.
•

Conclusions
The realization of the major objectives of sustainable development, equal opportunities and balanced and polycentric urban development necessarily implies the
implementation of real urban regeneration strategies. Regeneration also involves
a limitation of urban dispersion on agricultural land or on natural areas, the corresponding reduction of traffic flows, the reuse of abandoned industrial and urban
areas. The new sustainable city model should be based on an integrated and innovative approach to urban renovation, takes into account environmental, social and
economic aspects. It will not encourage either unrestricted expansion or building
to the detriment of green spaces, but will instead focus on a controlled growth of
cities, preventing urban expansion, revitalizing urban housing and social networking, improving the environmental effectiveness of cities, industrial land revaluation and the promotion of sustainable forms of transport, landscaping at different
levels (regional, county or local) and mixed uses, seen as fundamental references.
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WYBRANE PROBLEMY USTAWY O IMPREZACH
TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUGACH
TURYSTYCZNYCH1 W ŚWIETLE DYREKTYWY
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
NR 2015/2302/UE2
SELECTED PROBLEMS OF THE ACT ABOUT TOURIST EVENTS AND
RELATED TOURIST SERVICES IN THE LIGHT OF THE NEW DIRECTIVE
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL
NUMBER 2015/2302/UE
Streszczenie
Publikacja omawia wybrane problemy nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. stanowiącej implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych
i powiązanych usług turystycznych.

Abstract
The publication discusses selected problems of the new directive about tourist
events and related tourist services from november 24, 2017constitutes implementation to Polish legal order directive of the European Parliament and Council from
november 25, 2015 regarding to tourist events and related tourist services.
słowa kluczowe: konsument, turystyka, dyrektywa Unii Europejskiej
key words: Consumer, tourism, European Union directive
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) – dalej jako Ustawa 2018.
1

2
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca
dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. L 326 z 11.12.2015, s. 1) – dalej jako: Dyrektywa 2015/2302.
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Wstęp

N

iewątpliwie turystyka stanowi gałąź gospodarki Unii Europejskiej3,
która odgrywa kluczową rolę, a jednocześnie zorganizowane wyjazdy
turystyczne są istotną częścią rynku turystycznego4. W przeciągu niespełna
trzydziestu lat obowiązywania dyrektywy 90/314/EWG5 dokonały się fundamentalne zmiany na rynku turystycznym. Kluczowym elementem, który
dołączył do tradycyjnych sposobów dystrybucji ofert turystycznych są szeroko pojęte kanały związane z elektronicznymi sposobami komunikowania się
kontrahentów. Ówcześni twórcy Dyrektywy 90/314, tworząc jej zapisy, nie
przewidzieli sytuacji, iż, jak to jest obecnie, internet stanie się podstawowym
sposobem dystrybucji w szeroko pojętej turystyce. Dzięki temu medium nastąpił obserwowany rozwój oferty turystycznej tworzonej pod kątem ściśle
indywidualnych potrzeb klienta, a także możliwości wybierania oraz łączenia
przez konsumenta różnych usług turystycznych. Taka sytuacja doprowadziła do niekorzystnej sytuacji, z punktu widzenia ochrony prawnej interesów
klientów, przejawiającej się tym, iż znaczna część aspektów rynku turystycznego pozostaje częściowo lub całkowicie poza nawiasem uregulowań prawnych. Ten stan rzeczy nie tylko wywołuje niepewność prawną na rynku turystycznym. Nie gwarantuje także konsumentom dostępu do wyczerpujących
informacji o istotnych elementach oferty, a także minimalnego zabezpieczenia
w przypadku niewypłacalności organizatora, lub też niewykonania ewentualnie nienależytego wykonania zobowiązania ze strony przedsiębiorcy.
Unia Europejska, widząc konieczność ochrony konsumentów usług turystycznych, wydała pierwszą Dyrektywę 90/314, która dokonała ukształtowania
podstawowych praw konsumentów w zakresie zorganizowanych podróży turystycznych6. Powyższa regulacja rozstrzygnęła m.in. o odpowiedzialności organizatorów w związku z realizacją imprezy turystycznej, wprowadziła podstawowe wymogi informacyjne, a zwłaszcza kluczowe ochronne postanowienia na
3
Zgodnie z art. 169 ust. 1 oraz art. 169 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
("TFUE") jednym z zadań Unii jest przyczynianie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony
konsumentów poprzez środki, które przyjmuje na podstawie art. 114 TFUE.

M. Sitek, Konsument na rynku usług turystycznych, [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii
Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2013, s. 147.
4

Dyrektywa Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży,
wakacji i wycieczek (Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59) - dalej jako: Dyrektywa 90/314.
5

6

P. Piskozub, Biuro podróży w polskim systemie prawnym, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr 3, s. 24.
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wypadek niewypłacalności organizatora. Niejednokrotnie dokonywane łączenie
usług turystycznych znajdowało się poza regulacją prawną albo wprost nie zostało objęte zakresem stosowania Dyrektywy 90/314. Jednocześnie Dyrektywa
90/314 przyznawała państwom członkowskim daleko idącą swobodę w obszarze
implementacji jej postanowień do krajowego porządku prawnego. Z tego względu przez cały okres jej obowiązywania istniały widoczne rozbieżności pomiędzy
poszczególnych regulacjami prawnymi państw członkowskich. W konsekwencji
różnice w przepisach pomiędzy członkami Unii Europejskiej zniechęcały konsumentów z jednego państwa do zawierania umów oraz powiązanych ze sobą
usług turystycznych w innym państwie członkowskim. Unia Europejska m.in.
uznała, iż w celu umożliwienia podróżnym i przedsiębiorcom korzystania w pełni
z rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu
ochrony konsumentów w całej Unii, konieczne jest dalsze zbliżenie przepisów
prawa państw członkowskich. Dlatego w ustawie o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych wprowadzono znaczną ilość rozwiązań
prawnych w dosłownym brzmieniu, tak jak w Dyrektywie 2015/2302. Zgodnie
z art. 4 Dyrektywy 2015/2302 państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani
wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub
łagodniejszych, prowadzących do zróżnicowanego poziomu ochrony podróżnych.
Ponadto w ustawie zawarto uregulowania z założenia tożsame z poprzednio obowiązującym systemem zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki.

Podstawowe założenia nowej Ustawy 2018 w świetle
Dyrektywy 2015/2302
Na wstępie należy wskazać, iż orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wskazuje, iż nie ma znaczenia, czy usługi turystyczne są ze sobą
łączone przed nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu z podróżnym, czy też na
jego zlecenie albo zgodnie z dokonaną przez niego decyzją7. Analogiczne zasady
mają mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy rezerwacja odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorcy stacjonarnego lub w sposób online. Usługi turystyczne
mogą być łączone na wiele różnorodnych sposobów. Za imprezy turystyczne
uznawane są wszystkie połączenia usług turystycznych, które charakteryzują się
7
Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2002 r., Club Tour, Viagens e
Turismo S.A./Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, przy udziale Club Med Viagens Lda, C-400/00,
ECLI:EU:C:2002:272.
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cechami, jakie podróżni zazwyczaj wiążą z imprezami o charakterze turystycznym zwłaszcza, gdy pojedyncze usługi turystyczne zostaną połączone w ramach
jednego pakietu turystycznego, za którego należytą realizację ponosi odpowiedzialność organizator.
Ponieważ potrzeba zapewnienia podróżnym ochrony w przypadku krótkich
podróży jest mniejsza, a także w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążania przedsiębiorców, z zakresu stosowania nowej dyrektywy powinny zostać wyłączone
podróże trwające krócej niż 24 godziny, które nie obejmują zakwaterowania, jak
również imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne, które są oferowane lub których nabywanie jest ułatwiane okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych. Te ostatnie mogą obejmować
na przykład wycieczki organizowane nie częściej niż kilka razy w roku przez organizacje charytatywne, kluby sportowe lub szkoły dla ich członków, które nie są
oferowane ogółowi społeczeństwa. Odpowiednie informacje na temat tego wyłączenia powinny być dostępne publicznie, by zarówno przedsiębiorcy jak i podróżni byli prawidłowo poinformowani, że dane imprezy turystyczne lub powiązane
usługi turystyczne nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy. Wprowadzenie
w Ustawie 2018 powyższych kryteriów wynikało przede wszystkim z niezasadności obciążania każdego, kto organizuje imprezy turystyczne, określonymi w projekcie wymaganiami dla organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych, lecz tylko tych podmiotów, które
trudnią się tego rodzaju działalnością (wyłączenie w przypadku spełnienia kryterium okazjonalności, niezarobkowego charakteru oraz skierowania do ograniczonej grupy podróżnych). Dyrektywy 2015/2302 w motywie 19 wskazuje, iż
potrzeba zapewnienia podróżnym ochrony w przypadku krótkich podróży jest
mniejsza, a także w celu uniknięcia niepotrzebnego obciążania przedsiębiorców,
z zakresu stosowania dyrektywy powinny zostać wyłączone podróże trwające
krócej niż 24 godziny, które nie obejmują zakwaterowania, jak również imprezy
turystyczne lub powiązane usługi turystyczne, które są oferowane lub których nabywanie jest ułatwiane okazjonalnie i na zasadach niekomercyjnych, i wyłącznie
ograniczonej grupie podróżnych. Jednocześnie zastrzeżono, iż stosowne informacje na temat tego wyłączenia winny być dostępne publicznie, aby przedsiębiorcy
i konsumenci byli prawidłowo poinformowani, że tego typu imprezy turystyczne
lub powiązane usługi turystyczne nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy,
a co za tym idzie Ustawy 2018. W konsekwencji wyłącznie wynikające z art. 3 pkt
1 Ustawy 2018 może dotyczyć np. różnego rodzaju form krajoznawstwa i turystyki takich jak: wycieczki, zielone szkoły, biwaki, obozy, itp., a także wypoczynku
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dzieci i młodzieży, który jest organizowany przez jednostki organizacyjne (np.
szkoły) będące częścią systemu oświaty w sposób okazjonalny i niezarobkowy,
jednakże oferowane wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych (np. uczniom
danej klasy). Także dobrym przykładem wyłączenia spod zakresu stosowania
Ustawy 2018 są różnorodne formy imprez organizowanych przez organizacje
harcerskie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż są organizowane okazjonalnie, niezarobkowo i są adresowane do ograniczonej grupy podróżnych (np. członków
Związku Harcerstwa Polskiego). Ustawodawca przyjął również wyłączenie spod
zakresu stosowania Ustawy 2018 takich przedsiębiorstw lub organizacji, które
organizują własne podróże na podstawie umowy ogólnej (generalnej) i stąd mają
autonomicznie uregulowaną kwestię ochrony podróżujących. Zasadniczo Ustawa
2018, przyjmując za Dyrektywą 2015/2302, ma zastosowanie również do osób
podróżujących służbowo (w tym przedstawicieli wolnych zawodów lub osób
samo zatrudnionych), a także innych osób fizycznych, jeżeli ich podróże nie są
zorganizowane w oparciu o wyżej wskazaną umowę ogólną. Mając na uwadze,
iż pojęcie „konsument” jest stosowane w różnorakich aktach Unii, wprowadzono
w dyrektywie pojęcie „podróżnego” w celu uniknięcia nieporozumień w związku
z definicją pojęcia „konsument“, mimo iż większość podróżnych zawierających
umowy to konsumenci w rozumieniu prawa unijnego. Reasumując: Ustawy 2018
nie stosuje się do:
a) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających
krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują one zakwaterowanie,
b) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są odpowiednio oferowane oraz których zamawianie jest uławiane okazjonalnie
i na zasadach niekomercyjnych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,
c) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na
podstawie umowy ogólnej o zorganizowanie podróży służbowej zawieranej
pomiędzy przedsiębiorcą a inną osobą fizyczną lub prawną działającą w
celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą
lub wykonywaniem wolnego zawodu.
Dynamiczne zmiany, które zaszły od czasu wydania poprzednio obowiązującej
dyrektywy, doprowadziły do konieczności zdefiniowania imprezy turystycznej
w oparciu o obiektywne, alternatywne kryteria, które w głównej mierze są związane ze sposobem, w jaki usługi turystyczne są oferowane i nabywane, a także
z okolicznościami, w jakich podróżni mogą oczekiwać, że wydane przepisy zapewnią im stosowną ochronę. Dokonano doprecyzowania, uznając, iż usługi turystyczne, które zostały połączone ze sobą po zawarciu umowy, na podstawie której

287

Maksymilian PAŚKO

przedsiębiorca uprawnia podróżnego do tego, aby dokonał wyboru spośród usług
turystycznych różnego rodzaju, stanowią również imprezę turystyczną. Ponadto
za imprezę turystyczną uznano również połączenie usług turystycznych w sytuacji, w której pomiędzy przedsiębiorcami są przekazywane dane osobowe (imię
i nazwisko) podróżnego, szczegóły płatności oraz adres poczty elektronicznej,
a następna umowa jest zawierana najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej. Dyrektywa 2015/2302, a za nią Ustawa 2018
nałożyła obowiązek szczegółowego określenia przepisów dla przedsiębiorców
stacjonarnych oraz internetowych, którzy oferują pomoc (przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z ich punktem sprzedaży) w zawieraniu odrębnych
umów z dostawcami poszczególnych usług, a także dla przedsiębiorców internetowych, którzy ułatwiają, za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji
online, nabywanie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej u innego
przedsiębiorcy w sytuacji, gdy umowa jest zawierana najpóźniej 24 godziny od
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi turystycznej. Należy tutaj odróżniać
powiązane usługi turystyczne od usług turystycznych, które podróżni rezerwują
niezależnie, bardzo często w różnym czasie. W konsekwencji zakup odrębnej
usługi jako pojedynczej usługi turystycznej nie stanowi ani imprezy turystycznej,
jak i powiązanej usługi turystycznej. Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do jasnego i widocznego oświadczenia, czy oferują imprezę turystyczną, czy powiązane usługi turystyczne, a także do informowania o odpowiadających im poziomach
ochrony, zanim podróżny podejmie decyzję o dokonaniu wpłaty. Na potrzeby
określenia definicji imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych
należy brać pod uwagę jako wyłączne kryterium połączenie różnych rodzajów
usług turystycznych takich jak8 przewóz pasażerów autobusem, koleją, drogą
wodną lub lotniczą, zakwaterowanie9, a także wynajem pojazdów silnikowych
lub motocykli. Istotną jest uwaga, iż usługi, które stanowią integralną część innej
usługi turystycznej nie są uważane za odrębną usługę turystyczną. Przykładowo
dotyczy to transportu bagażu, który jest świadczony w ramach przewozu pasażerów, a także przewóz pasażerów w ramach wycieczki z przewodnikiem lub
transfer pomiędzy hotelem a lotniskiem lub stacją kolejową, posiłki, napoje oraz
J. Gospodarek, Status prawny pasażera jako konsumenta w świetle prawa UE i prawa polskiego, [w:]
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, red. B. Gnela, K. Michałowska, Warszawa 2013, s. 141.
8

9
Dyrektywa 2015/2302 uznaje, iż zakwaterowanie w celach pobytowych, w tym na potrzeby
długoterminowych kursów językowych, nie należy uważać za zakwaterowanie w rozumieniu
dyrektywy. Ponadto usługi finansowe, takie jak ubezpieczenie podróży nie są uważane również
za usługi turystyczne.
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sprzątanie zapewnione w ramach zakwaterowania lub dostęp do urządzeń na
miejscu, takich jak np.: basen, spa, sauna lub zajęcia fitness dla gości hotelu.
Należy wskazać, iż Dyrektywa 90/314 przyznała państwom członkowskim
swobodę w określaniu, jaki podmiot odpowiada za należytą realizację imprezy
turystycznej, a co za tym idzie, czy jest nim agent (sprzedawca detaliczny), organizator, czy też zarówno sprzedawca detaliczny, jak i organizator10. Powyższa
elastyczność doprowadziła do sytuacji, iż w niektórych krajach członkowskich
powstały niejasności co do tego, który przedsiębiorca jest odpowiedzialny za realizację danej części imprezy turystycznej. W obecnej Dyrektywie 2015/2302 nałożono obowiązek sprecyzowania, że za realizację usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej odpowiedzialni są organizatorzy, chyba
że prawo krajowe stanowi, iż odpowiedzialność ponoszą zarówno organizator,
jak i sprzedawca detaliczny (agent turystyczny). Ponadto wyraźnie uznano, iż
w odniesieniu do imprez turystycznych sprzedawcy detaliczni powinni wraz
z organizatorem ponosić odpowiedzialność za udzielenie informacji przed zawarciem umowy. W Dyrektywie 2015/2302 zostały uwzględnione nowe definicje, które poprzez ich sformułowanie są niedookreślone. Do tej kategorii definicji
legalnych należy przede wszystkim pojęcie „trwałego nośnika”, które, mimo iż
zostało zdefiniowane w sposób zbieżny z definicją tożsamego pojęcia w ustawie
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta11, nie posiada enumeratywnego
wyliczenia wszystkich dopuszczalnych przykładów, lecz odwołuje się również
do sformułowań o charakterze ogólnym. W motywach do Dyrektywy 2015/2302
uwypuklono, iż ma wychodzić naprzeciw zmieniającemu się dynamiczne rynkowi usług turystycznych. Tak więc trwałym nośnikiem jest materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Zatem będzie chodziło tutaj np. o papier, płytę CD jak również pamięć USB, strony
internetowe, aplikacje telefoniczne oraz, coraz powszechniejszy, zapis danych
w tzw. „chmurze”.
W zakresie odpowiedzialności cywilnej fundamentalnym jest użycie, za
Dyrektywą 2015/2302, w art. 4 ust. 1 pkt 15 Ustawy 2018 pojęcia nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności. Zachodzi konieczność dokonania wykładni tej
M. Skowron-Kadayer, Zakres odpowiedzialności organizatora turystyki za braki usługi – glosa – Xa
ZR 46/10, „Monitor Prawniczy“ 2016, nr 4, s. 215–216.
10

11

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).
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definicji legalnej w kontekście ugruntowanego zarówno w literaturze jak i orzecznictwie pojęcia siły wyższej12. Wydaje się, iż pojęcie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności jest pojęciem szerszym niż siła wyższa, gdyż mogą one bowiem
obejmować na przykład działania wojenne, inne poważne problemy związane
z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub
katastrofy naturalne, jak choćby powodzie lub trzęsienia ziemi, a także warunki
pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej13.
Dyrektywa 2015/2302 wskazuje, iż podróżni powinni mieć zagwarantowaną, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, możliwość rozwiązania umowy
o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie za odpowiednią opłatą,
która będzie możliwa do uzasadnienia i jednocześnie będzie uwzględniać przewidywane oszczędności kosztów oraz spodziewany dochód z tytułu alternatywnego
wykorzystania danych usług turystycznych przez przedsiębiorcę.
Nowym, bardzo praktycznym uprawnieniem podróżnego wynikającym z
art. 47 ust. 4 Ustawy 2018, jest możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty w sytuacji, gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na
realizację imprezy turystycznej. Dyrektywa 2015/2302 wskazuje, iż takie uzasadnione sytuacje mogą dotyczyć działań wojennych, a także innych poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Wskazano w tym zakresie na terroryzm,
znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej
choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne (np. powodzie
lub trzęsienia ziemi) lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż
do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie z przedsiębiorcą. Dyrektywa
2015/2302, a za nią art. 47 ust. 5 Ustawy 2018 potwierdza możliwość rozwiązania
przez przedsiębiorcę umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez zapłaty rekompensaty w sytuacji, gdy nie została
osiągnięta minimalna liczba uczestników, a możliwość taka została zastrzeżona
w umowie. Dopuszczono również możliwość, aby organizator mógł jednostronnie wprowadzać zmiany do umowy o udział w imprezie turystycznej. W takich
okolicznościach podróżni mają mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej, jeżeli zmiany w znaczący sposób ingerują w którąkolwiek
12

Por. np. art. 846 § 1, 121 pkt 4 lub art. 433 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933).

Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych – druk sejmowy nr 1784, s. 8.
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z głównych właściwości usługi turystycznej. Można tutaj wskazać na obniżenie
się jakości lub wartości usług turystycznych, takich jak zmiany czasu wyjazdu lub
przyjazdu wskazanych w umowie, jeżeli spowodowałyby po stronie podróżnego
znaczne niedogodności lub dodatkowe koszty, np. dodatkowe zorganizowanie
transportu lub zakwaterowania.
Zgodnie z art. 45 Ustawy 2018 podwyższenie ceny14 imprezy powinno być możliwe jedynie wówczas, gdy nastąpiła zmiana kosztów paliwa lub innych źródeł
zasilania dotyczących przewozów pasażerskich, a także zmiana podatków lub
opłat nakładanych przez stronę trzecią, która nie bierze bezpośrednio udziału
w realizacji usług objętych umową o udział w imprezie turystycznej, również
zmiana kursów walutowych mających znaczenie dla imprezy turystycznej, ale
jedynie wówczas, gdy w umowie o udział w imprezie turystycznej wyraźnie
zastrzeżono możliwość takiego podwyższenia ceny i dodatkowo zastrzeżono,
że również podróżnemu przysługuje obniżka ceny w przypadku obniżenia się
wskazanych kosztów.

Zakończenie
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, będąca wyrazem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302, stanowi istotny krok w kierunku dalszej ochrony konsumentów usług turystycznych. Ustawa 2018 dokonuje
kompleksowego wdrożenia wskazanej dyrektywy. Może budzić wątpliwości
dosłowne przeniesienie wielu definicji oraz całych artykułów z Dyrektywy 2018,
bez nadania im kontekstu znaczeniowego ugruntowanego w polskiej kulturze
prawnej. Taka sytuacja powoduje już na obecnym etapie trudności interpretacyjne, z którymi przyjdzie zmierzyć się w dalszym okresie stosowania Ustawy 2018,
zwłaszcza w praktyce orzeczniczej wymiaru sprawiedliwości.
Przewidziano, iż podróżny powinien mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie
turystycznej bez ponoszenia opłaty za jej rozwiązanie, jeżeli organizator zaproponuje podwyżkę
ceny o ponad 8% ceny całkowitej.
14
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Urząd Patentowy – Świadectwo Ochronne logo Mistrzostw

Logotyp Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

Pomysłodawca logo: Ryszard Goliszek, Urząd Gminy Stegna

Poczet Mistrzów Świata
w Poławianiu Bursztynu 1999–2018
I Mistrzostwa Jantar 27–29 sierpnia 1999 rok
Ireneusz Świerczyński z Sopotu
II Mistrzostwa Jantar 26–27 sierpnia 2000 roku
Kazimierz Pyra z Jantara
III Mistrzo0stwa Jantar 25–26 sierpnia 2001 roku
Małgorzata Kusyk ze Stegny
IV Mistrzostwa Jantar 13–14 lipca 2002 roku
Tadeusz Gębala ze Stegny
V Mistrzostwa Jantar 15–16 sierpnia 2003 roku
Marta Pyra z Jantara
VI Mistrzostwa Jantar 10–11 lipca 2004 roku
Paweł Chałuszczak z Zabrza
VII Mistrzostwa Jantar 09–10 lipca 2005 roku
Dariusz Wierzchowski z Warszawy
VIII Mistrzostwa Jantar 15–16 lipca 2006 roku
Paweł Chałuszczak z Zabrza
IX Mistrzostwa Jantar 13–14 lipca 2007 roku
Wioletta Janczenia z Olecka
X Mistrzostwa Jantar 11–13 lipca 2008
Sylwia Augustyniak z Siennicy
XI Mistrzostwa Jantar 11–12 lipca 2009
Marta Pyra z Jantara
XII Mistrzostwa Jantar 07–08 lipca 2010
Alena Motyckova z Pilzna (Czeska Republika)
XIII Mistrzostwa Jantar 09–10 lipca 2011
Karina Zachara z Kalisza
XIV Mistrzostwa Jantar 14–15 lipca 2012
Marta Pyra z Jantara
XV Mistrzostwa Jantar 06–07 lipca 2013
Wypych Adam z Malborka
XVI Mistrzostwa Jantar 02–03 sierpnia 2014
Jakubczyk Anna z Junoszyna
XVII Mistrzostwa Jantar 11–12 lipca 2015
Beata Morawska z Radomia
XVIII Mistrzostwa Jantar 15–16 lipca 2016
Tadeusz Baraniecki z Kętrzyna
XIX Mistrzostwa Jantar 14–15 lipca 2017
Paweł Stiler z Bytomia
XX Mistrzostwa Jantar 20–21 lipca 2018
Tadeusz Baraniecki z Kętrzyna

Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
1999–2018 w liczbach
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