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ŻŻycie w bursztynieycie w bursztynie



BursztynBursztyn -- to kopalna to kopalna 
żywicażywica drzew iglastychdrzew iglastych z z 

trzeciorzędu, trzeciorzędu, 
której wiek ocenia się na której wiek ocenia się na 

4040--50 milionów lat.50 milionów lat.

Praca z konkursu plastycznego Praca z konkursu plastycznego 
„Historia w kropli bursztynu”„Historia w kropli bursztynu”

Skład chemiczny:

78% węgla, 
11% tlenu, 
10% wodoru, 
niewielkie ilości siarki, 
oraz inne pierwiastki.

Największy znaleziony bursztyn ważył 10 Największy znaleziony bursztyn ważył 10 kgkg..



Rzadka kompozycja niebieskiej odmiany 
w jednej niewielkiej bryłce.

Ze zbiorów Muzeum Ziemi

Występują różne odmiany bursztynu, najczęściej 
spotykany ma kolor żółty, występuje też mlecznobiały, 

brunatny czy czerwonawy, czasem niebieskawy, 
zielonawy lub czarny.



Potarty suknem elektryzuje się ujemnie, 
topi się w temperaturze ok. 300˚C, 

pali płomieniem wydzielając przyjemny zapach.

Według terminologii ludowej bursztyn miodowy.



Przypuszczalnie przypominały sosnę 
i wydzielały słodko woniejącą żywicę. 

Drzewom, które dały mu początek, Drzewom, które dały mu początek, 
nadano wspólną nazwę botanicznąnadano wspólną nazwę botaniczną
„„PinusPinus succiniferasuccinifera”, choć do teraz ”, choć do teraz 

nie udało się ich dokładnie zidentyfikować.nie udało się ich dokładnie zidentyfikować.

Najliczniej bursztyn występuje na wybrzeżach Morza 
Bałtyckiego między Gdańskiem a Kłajpedą, 

oraz w okolicach Słupska. 
Najlepiej jest go szukać po sztormie. 



Naturalne sąsiedztwo dwóch odmian bursztynu.

Nazwa pochodzi od niemieckiego Nazwa pochodzi od niemieckiego bernsteinbernstein

co znaczy kamień, który się pali.co znaczy kamień, który się pali.

Grecy nazywali ten kamień elektron, co oznacza świecący 
i błyszczący.

Rzymianie nazywali bursztyn lyncurium, czyli mocz rysia, 
albowiem według legendy złocisty kamień powstał ze 

skamieniałego moczu tego drapieżnika.



Egipcjanie nazywali bursztyn Egipcjanie nazywali bursztyn sokalsokal, a Arabowie , a Arabowie anabaranabar, , 
ponieważ zapach pocieranego bursztynu kojarzył się z ponieważ zapach pocieranego bursztynu kojarzył się z 

zapachem ambry.zapachem ambry.

Inna łacińska nazwa sukcynit pochodzi 
od succinum - sok, żywica drzewna. Poza tym 

Rzymianie nazywali bursztyn „złotem północy”.

Polski bursztyn nazywany jest sukcynitemsukcynitem.

Słowiańska  nazwa jantar została przejęta 
od Litwinów a ta od fenickiej nazwy 

jantar – żywica morska.

Persowie nazywali kamień karuba - złoty rabuś, Włosi -
ambra galla, a Szwedzi - raf, znaczy chwytać. 



We Włoszech występuje bursztyn sycylijski
zwany symetytem.

W Czechach na Morawach występuje odmiana 
bursztynu zwana walchowitem.

Inną odmianą bursztynu jest gedanit, nazywany 
od dawnej nazwy Gdańska - Gedanum.

Odmiana zwana jarzębatą zawdzięcza swoje powstanie drobnym 
okruchom zbutwiałej masy drzewnej lub wiórkom prawie świeżej 

tkanki drewna zatopionym w bursztynie.



Znany był bursztyn nazwany w 1893 roku 
przez gdańskiego aptekarza Otto Helma birmitem, 

wydobywany w dużych ilościach w Birmie 
(dziś Myanmar). 

Kopany był już od czasów dynastii Hana-
to jest od około 200 lat p.n.e. – a obrabiany 

przede wszystkim przez Chińczyków.
Nazywali go hu- pe i wierzyli, że zawiera 

w sobie duszę tygrysa.

Biały bursztyn tworzy w niektórych bryłkach jedynie różnokształtne plamy, 
może jest to naśladownictwo kłębów dymu – jak pisał Żeromski, w 

otoczeniu bursztynu przeźroczystego albo przeświecającego.



Jedna z największych 
tajemnic, jakich strzeże 

bursztyn, jest obraz 
minionego życia 

sprzed milionów lat. 

Inkluzje od wieków wzbudzały ogromne 
zainteresowanie, na ten wyjątkowy w swoim rodzaju 
ewenement przyrody zwrócili uwagę już starożytni.

Owad Lyctoferus z rzędu pluskwiaków 
różnoskrzydłych w bursztynie ukraińskim.



Bursztynowa pułapka działała jak lep, lawa, kropla Bursztynowa pułapka działała jak lep, lawa, kropla 

i kałużai kałuża co pozwoliło uwięzić tysiące zwierząt co pozwoliło uwięzić tysiące zwierząt 

o różnej aktywności motorycznej i z różnych środowisk.o różnej aktywności motorycznej i z różnych środowisk.

Świat roślin i zwierząt, 
który bujnie zaczął się 

rozwijać co najmniej 600 
milionów lat temu, 

do naszych czasów dotrwał w 
różnych formach. 



Bursztyn zamknął tak precyzyjnie swoje ofiary, 
że czas i zdarzenia, jakim w ciągu milionów lat 

podlegały bryłki bursztynu, nie uszkodziły 
zatopionych i zmumifikowanych w nich 

delikatnych tworów przyrody.

Męski kwiat rośliny bezpłatkowej z licznymi 
włoskami zabezpieczającymi 



Odkrywane przez paleontologów szczątki kostne, 
fragmenty szkieletów, muszle bądź tylko odciski 

stanowią podstawę systematyki gatunków 
zwierzęcych i roślinnych. 

Badania inkluzji zwierzęcych w bursztynie, 
do mikroskopowo - elektronowych włącznie, 
odkrywały zrazu zewnętrzne cechy morfologii 

i budowy ciała aż do szczegółów organów 
wewnętrznych. 

Pęcherzyki, niektóre wypełnione wodą obok inkluzji 
chrabąszcza.



Początkowo wyobrażano sobie, że zachowały się jedynie 
odciśnięte kształty owada czy innego zwierzęcia, a 

wnętrze jest wypełnione niedającą się zidentyfikować 
pylastą substancją. 

W 1976 roku polski badacz Piotr Mierzejewski
uzyskał obraz takich narządów jak płuca, 

gruczoły przędne pająka, a nawet 
w 200-krotnym powiększeniu ciałka krwi.

Na warstwie 
bursztynu 

zachowała się 
nie tylko inkluzja 

owada, ale i swego 
rodzaju dendryty 

z pęcherzy, 
utworzone przez 
krople deszczu 
rozpłaszczone 
żywicą, która 

utworzyła warstwę 
pokrywającą.  



Drobne owady niespodziewanie zalewane płynną 
żywicą, która zabliźniała różnego rodzaju zranienia na 

powierzchni pnia czy konaru drzewa, 
zostały zatopione w czasie wykonywania swych 

życiowych czynności. 

Utrwalone zostały 
owady zjadające swe 
ofiary, kopulujące lub 
wydalające strawiony 

pokarm.

Najśliczniejsze w bursztynie są owady, 
do których należą błonkówki.



W bursztynie zachowały 
się również inkluzje 
świadczące o innych 

niż stawonogi grupach 
zwierzęcych, m. innymi 
ładnie zachowana 

jaszczurka w bursztynie 
znaleziona przez Polkę, 

Gabrielę Gierłowską
oraz kępki włosów 
ssaków czy pióra 
drobnych ptaków, 

jak dzięcioły, kraski 
czy wróblowate. 

Gatunki roślin znalezionych w bursztynie bałtyckim 
wskazują, że na terenie dzisiejszej Polski w czasie 

tworzenia się bursztynu panował ciepły, subtropikalny 
klimat.

Na powierzchni 
bursztynu naukowcy 

znajdują 
także ślady stóp małych 

ssaków.



Właściwości leczniczeWłaściwości lecznicze

Bursztyn jest niepowtarzalny ze 
względu na swój blask, jak 

również dzięki swojej 
olbrzymiej sile promieniowania 

na ludzki organizm.

Korzystny wpływ bursztynowych 
ozdób jest mniejszy, ponieważ 

swoje właściwości lecznicze 
objawia on dopiero, 
gdy go ogrzejemy. 



Nosząc go, jako kamień-ozdobę, nie zdajemy 
sobie sprawy z jego leczniczego oddziaływania.

Według podań, Polacy uważali bursztyn za cenny 
medykament, zwłaszcza jego czarną odmianę, 

czyli gagatek. 



Jeszcze w pierwszej połowie XIX 
wieku uznawano bursztyn za 
znakomity lek na reumatyzm, 

spazmy, gorączki, słabości 
kobiet itp.

Używano go do praktyk magicznych 
i do "zamawiania chorób i nieszczęść".

Mieszany z jałowcem służył do okadzania 
Ołtarzy i kościołów. 

Jako środka
do trzeźwienia mdlejących 

dam używano mikstury zwanej 
Aqua Luciae. 

Była to mieszanina olejku 
bursztynowego ze spirytusem 

i amoniakiem; wyszła 
z użycia dopiero 

w drugiej połowie 
XIX wieku.



Bardzo popularna jest 
nalewka bursztynowa, która:

obniża ciśnienie tętnicze,

wspomaga wydzielanie żółci,

uspokaja,

hamuje rozwój bakterii,

ułatwia gojenie ran,

aktywizuje układ immunologiczny,

zapobiega tworzeniu się zmarszczek. 

Ze względu na swoje właściwości bursztyn 
ma zastosowanie w preparatach kosmetycznych.

Obecnie bursztyn stosuje się do leczenia
niektórych schorzeń. 

Bursztyn był w starożytnym Rzymie palony 
dla jego delikatnego, bogatego zapachu.



Starożytni Grecy i Rzymianie używali bursztynu 
do sporządzania leków oraz do przyozdabiania 

biżuterii. 

Gladiatorzy rzymscy na szyjach zawieszali talizmany z 
bursztynem opatrzonym napisem "zwyciężę".

Składali go na ofiarę bogom, używali do różnych 
czarów i magii. Grali w kości kostkami z bursztynu, a 

jego odpadków używali do spalania jako kadzidła.



Dziś produkuje się kadzidła bursztynowe, 
które:

poprawiają strukturę jonową powietrza, 

niwelują zmęczenie, 

uodparniają system nerwowy, 

odstraszają komary, 

wytwarzają w pomieszczeniu przyjemny aromat 
bursztynu.

Bursztyn stosuje się do leczenia Bursztyn stosuje się do leczenia 
niektórych schorzeń.niektórych schorzeń.

Na bóle głowyNa bóle głowy stosuje się ciepły bursztynstosuje się ciepły bursztyn

położony na głowę, opaski na głowę z wszytympołożony na głowę, opaski na głowę z wszytym

bursztynem do noszenia na co dzień.bursztynem do noszenia na co dzień.

Na bóle reumatyczne mięśni i stawówNa bóle reumatyczne mięśni i stawów –– koce koce 

i chusty do przykrycia z bursztynem w środku, i chusty do przykrycia z bursztynem w środku, 

opaska opinająca obolały mięsień z wszytym opaska opinająca obolały mięsień z wszytym 

bursztynem, nacieranie nalewką bursztynową.bursztynem, nacieranie nalewką bursztynową.



Na schorzenia gardła, tarczyceNa schorzenia gardła, tarczyce –– szaliki, chustyszaliki, chusty
z bursztynem w środku, korale wisiorki, broszki.z bursztynem w środku, korale wisiorki, broszki.

Na schorzenia przewodu pokarmowego oraz Na schorzenia przewodu pokarmowego oraz 
infekcje górnych dróg oddechowychinfekcje górnych dróg oddechowych –– noszenie ozdób noszenie ozdób 
z surowego bursztynu, szaliki i chusty z surowego bursztynu, szaliki i chusty 
z wszytym bursztynem, przykładanie ciepłego z wszytym bursztynem, przykładanie ciepłego 
bursztynu, nacieranie nalewkami.bursztynu, nacieranie nalewkami.

Na stres i zmęczenieNa stres i zmęczenie –– noszenie ozdób noszenie ozdób 
z bursztynu, przebywanie w pobliżu lampy solnej z bursztynu, przebywanie w pobliżu lampy solnej 
z bursztynem.z bursztynem.



Tajemnice bursztynuTajemnice bursztynu

W cesarstwie rzymskim bursztyn był 
Poszukiwanym  i cenionym surowcem,

zwanym „złotem północy”. 

Ze względu na silnie rozwinięty handel, 
idący drogami zachodnimi, szlak zwany 

„bursztynowym” odegrał rolę najważniejszą.



Szlak bursztynowy należał do najstarszych 
dalekosiężnych połączeń handlowych w Europie, 

którym przewożono bursztyn znad brzegów Bałtyku 
nad Adriatyk. 

Trasa tego szlaku w ciągu wieków 
ulegała zmianom.

Wyznaczały ją celtyckie oppida lub rzymskie miasta: 
Santicum (dzis. Villach), Virunum (dzis. Zollfeld), Przełęcz 

Pyrneńska, Ovilava (dzis. Wels) i Lentia
(dzis. Linz). Tam po przekroczeniu Dunaju i przejściu 

Przełęczy Wyszebrodzkiej w Szumawach kupcy docierali z 
biegiem Wełtawy do Kotliny Czeskiej, odznaczającej się w 

pierwszej ćwierci I w. 
największym zagęszczeniem importów rzymskich

w całej pozalimesowej Europie. 



Stamtąd szlak prowadził w górę Łaby, 
potem przez dogodne przejścia sudeckie 
do Kotliny Kłodzkiej i na środkowy Śląsk, 
następnie nad Prosnę do rejonu Kalisza. 

Po przekroczeniu Wisły kierowano się zapewne 
ku północnemu zachodowi i przez rejon Chełmży osiągano 

przeprawę na dalszym odcinku Wisły 
między Chełmnem a Świeciem.

Kupcy dochodzili do 
Zatoki Gdańskiej 
zarówno głównym 

nurtem Wisły, jak też 
Nogatem.

Omówioną trasę poświadczają liczne późne importy 
celtyckie i wczesne rzymskie oraz znaleziska bursztynu, w 

tym trzy duże składy z Wrocławia - Partynic. 



Szlaki handlowe: bursztynowy z odgałęzieniamiSzlaki handlowe: bursztynowy z odgałęzieniami
i turyńsko i turyńsko dolnoodrzańskidolnoodrzański (na Pomorzu)(na Pomorzu)

Rozprzestrzenienie znalezisk wyrobów z bursztynu 
z epoki kamienia na ziemiach polskich wg. R. Mazurskiego, 1983.



To połączenie południe – północ przecinało 
naturalną arterię komunikacyjną, jaką stanowiła 

dolina Wisły i odwieczny szlak biegnący wzdłuż jej 
lewego brzegu. Inne szlaki łączyły region 

krakowski ze skupieniami opolskim i kaliskim. 

Bardzo prawdopodobny jest także szlak w kierunku 
wschód – zachód usytuowany mniej więcej wzdłuż 50 

równoleżnika przez okolice Bochni, Tarnowa, 
Rzeszowa, Jarosławia i Przemyśla. 



Świadczą o tym znaleziska monetarne 
zarówno nad górnym Popradem, 

jak też w Kotlinie Sądeckiej.

Dalsze szlaki z południa wiodły do Małopolski 
przejściami w Beskidzie Sądeckim 

(Lubowla Piwnicza, przełom Popradu 
pod Leluchowem i Przełęcz Tylicka).

Z biegiem Dunajca szlak dochodził do Wisły osiągając 
Kotlinę Nidy, gdzie istniało duże 

skupienie osadnicze z licznymi importami, 
wśród których znajduje się unikalny na naszych 

ziemiach skarb denarów republikańskich z Połańca
i wczesne rzymskie naczynia brązowe z Pełczysk, 

woj. kieleckie. 



Punktem wyjściowym miało być miasto 
Mogontiacum (dzis. Moguncja) skąd dogodne 

doliny rzeczne, brody i przejścia wyżynne 
wiodły do Turyngii i Saksonii, a następnie 

wzdłuż północnych stoków Sudetów 
na Łużyce i Śląsk. Tu znaleziska importów 

występują w rejonach Budziszyna, 
Zgorzelca, Bolesławca i Legnicy. 

Przedstawione szlaki służyły nie tylko celom 
wymiany, lecz w ogóle wszelkiej komunikacji. 

Były także trasami wypraw wojennych, 
a nawet migracji grup etnicznych. 

W okresie wpływów rzymskich dominujące 
znaczenie zdobył bursztyn bałtycki, 

zwłaszcza z terenów półwyspu Sambia 
i wybrzeży Zatoki Gdańskiej.



Według Pliniusza Starszego (Historia naturalna, 
księga XX) w czasach Nerona na południowe 

wybrzeże Bałtyku przybył rzymski ekwita w celu 
zdobycia bursztynu mającego uświetnić igrzyska 

gladiatorskie w Rzymie. Jest to jedyne świadectwo 
obecności na ziemiach polskich rzymianina tak 

wysokiej rangi społecznej. 

Dalekosiężna wymiana bursztynu, prowadzona 
z inicjatywy kupców rzymskich, najintensywniej rozwijała 

się między schyłkiem I a połową III wieku. 

Punkt docelowy stanowiła w 
tym czasie Aquileja w 
północnej Italii, gdzie 

znajdowały się warsztaty 
bursztyniarskie, wykonujące z 

bursztynu luksusowe 
przedmioty zbytku 

(m.in. biżuterię, ozdoby, 
figurki, elementy przedmiotów 

użytkowych).



Z Aquilei droga bursztynowa prowadziła 
do Carnuntum nad Dunajem, skąd kupcy rzymscy 
przez Bramę Morawską docierali na obszary ziem 

polskich. W zamian za bałtycki bursztyn na tereny ziem 
polskich napływały rzymskie wyroby 

(rzymskie importy), a zwłaszcza paciorki szklane, 
naczynia (szklane i brązowe – terra sigillata) 

oraz mosiężne monety (sesterce). 

Bursztynowa plakietka z 
Amorkiem pochodząca z 

okresu cesarstwa, 
wyrzeźbiona 

najprawdopodobniej w 
jednym z warsztatów 

Aquilei.



Nie istniał jeden konkretny trakt zwany bursztynowym 
szlakiem. Hasło to należy raczej rozumieć jako 

kierunek wymiany handlowej.

Z upadkiem kultury starożytnej zmniejszyło się 
zainteresowanie bursztynem. Handel nim trwał jednak 

dalej, przejęty przez arabskich kupców. 

Obecnie istnieje na polskim wybrzeżu kilka zakładów 
wytwarzających rozmaitą bursztynową galanterię

i ozdoby, także na eksport.

W niewielkich ilościach bursztyn jest również 
wykorzystywany w przemyśle, głównie do wyrobu 

kalafonii, a także oleju i lakieru bursztynowego 
oraz czerwonego barwnika zwanego rodoniną.



W zamian za bałtycki bursztyn na przełomie I i II w. n. 
e. na ziemie polskie importowano wyroby 

z brązu, jak misy, rondelki, cedzidła i czerpaki, których 
większość stanowiła prawdopodobnie zastawy do wina, 

nabywane chętnie przez możnych wodzów i 
naczelników plemion; ponadto naczynia szklane, zaś 

szczególnie cenne były bogato zdobione czary srebrne, 
odnajdywane w niektórych grobach zwanych 

„książęcymi”.

Obok luksusowych wyrobów z brązu, srebra, szkła 
i ceramiki (ceramika z czerwonobrunatnej glinki 

z koralową glazurą), najliczniejszą zachowaną grupą 
rzymskich importów są monety w liczbie ponad 

100 tys., odkryte w ok. 1500 miejscowościach, 
co świadczy o tym, że Rzymianie nauczyli owe ludy 

przyjmować również pieniądze.



Główny szlak bursztynowy miał największe znaczenie we 
wczesnym i środkowym okresie rzymskim.

Od końca II w. jego rola stopniowo malała na skutek 
zmniejszania się dalekosiężnego handlu z Południem, 

wzrostu kontaktów morskich i ożywienia 
szlaku pontyjskiego. 

Piękno bursztynu w sposób szczególny wyczuwali 
mistrzowie Gdańska. Na przełomie XVI i XVII wieku, 

zwanego w Gdańsku “Złotym wiekiem”, sztuka 
bursztyniarska osiągnęła szczyt swego rozwoju. Była to 

sztuka bardzo elitarna.



Wyrobami z bursztynu zainteresowani byli bogaci 
mieszczanie, magnaci, duchowieństwo, a także dwory 

książęce i królewskie całej Europy. 

Dzieła gdańskich bursztynników były cennymi 
podarunkami dla władców europejskich.

Wielka była rozmaitość przedmiotów wykonywanych z 
bursztynu. Do dziś zachowały się kolie, biżuteria sztućce 

w bursztyn oprawne, puzderka, lichtarze, ołtarzyki, 
relikwiarze i kabineciki w kształcie szafek 

i wiele innych rzeczy.



Te wspaniałe wyroby można 
podziwiać między innymi w 

Muzeum Ziemi 

w Warszawie, Muzeum 
Północno-Mazowieckim 

w Łomży czy Muzeum 
Zamkowym w Malborku. 

Można tam podziwiać liczne 
szkatuły, medaliony, kufle, 
cygarniczki, bursztynowe 

szachy, 

a nawet dzieła wykonane przez 
króla Polski Zygmunta III.

Bursztynowe szachyBursztynowe szachy



Mówiąc o bursztynie, trudno nie wspomnieć
o licznych konkursach, które mówią o tradycji 

bursztynu. Przykładem może być konkurs 
dla projektantów Amberif Design Award, 

który ma już kilkunastoletnią tradycję.

W Polsce bardzo popularny jest Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki w Sopocie, który jest jednym z 

najstarszych w Europie.

Co roku, już od wielu lat, 
w niepowtarzalnej scenerii 

Opery Leśnej 
w Sopocie spotykają się 

reprezentanci 
różnorodnych stylów 
i gatunków piosenki 

i muzyki. 
Główną nagrodą festiwalu 
jest Bursztynowy Słowik.



Stefan Żeromski, wybitny polski pisarz,Stefan Żeromski, wybitny polski pisarz,
patron naszej szkoły napisał zbiór utworówpatron naszej szkoły napisał zbiór utworów

ptpt. „Wiatr od morza”.. „Wiatr od morza”.

Wybrzeże polskie zachwyciło pisarza krajobrazem 

i wzbudziło zainteresowanie swą historią. 

“Wiatr od morza” ukazuje w wybranych epizodach 
dzieje Pomorza polskiego od czasów zamierzchłych po 

współczesność.

Głównym bohaterem jest postać 
mitologicznego Smętka.

Stefan Żeromski w sposób poetycki opisuje 
wydobywanie bursztynu z morza oraz wtopione

w niego ślady życia sprzed milionów lat, 

które w bursztynie przechowały się 

do naszych czasów.



Jednak bursztyn to nie tylko piękny, barwny kamień. 
Według Smętka “ta niby to martwa bryła  jest istotą 

żyjącą i czułą, posiada duszę”. 
Zaklęta na wieczność w jego wnętrzu łątka 
(ważka) wywołuje lawinę myśli, rozważań 

o wieczności przemijaniu.

Długo by można mówić o bursztynie. 
Czar tego minerału nie przemija, obok piękna 

na urok bursztynu składa się połączenie
jego odległej, starożytnej historii z coraz 

to nam bliższą i bliższą, w której i legendy, 
i wiara w magię są własne i swojskie.



Prace z konkursu Prace z konkursu 
plastycznego plastycznego 

„Historia w kropli „Historia w kropli 
bursztynu”bursztynu”



Spotkanie poświęcone prezentacji tematu Spotkanie poświęcone prezentacji tematu 
„Historia w kropli bursztynu”„Historia w kropli bursztynu” oraz rozdanie nagród oraz rozdanie nagród 

związanych z konkursem plastycznym.związanych z konkursem plastycznym.

Rozdanie nagród



Nasi zagraniczni partnerzy



Szkolne Vademecum, czyli co odkryliśmy Szkolne Vademecum, czyli co odkryliśmy 
badając historię polskiego bursztynu:badając historię polskiego bursztynu:

definicja i odmiany bursztynudefinicja i odmiany bursztynu

„szlak bursztynowy”„szlak bursztynowy”

historia bursztynuhistoria bursztynu

legendy związane z bursztynemlegendy związane z bursztynem

właściwości lecznicze właściwości lecznicze 

wyroby z bursztynuwyroby z bursztynu

polskie konkursy związane z bursztynempolskie konkursy związane z bursztynem

przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego 
„Historia w kropli bursztynu”„Historia w kropli bursztynu”

opracowanie prezentacji multimedialnejopracowanie prezentacji multimedialnej

„Historia w kropli bursztynu”„Historia w kropli bursztynu”



Prezentacje „Historia w kropli bursztynu” Prezentacje „Historia w kropli bursztynu” 
opracowano na podstawie:opracowano na podstawie:

Tekst/Tekst/TextText Barbara KosmowskaBarbara Kosmowska-- CeranowiczCeranowicz „Polska: Opowieść „Polska: Opowieść 
o bursztynie / o bursztynie / PolandPoland: : TheThe Story Story ofof AmberAmber” Warszawa: Sport ” Warszawa: Sport 
i Turystyka, Muza SA, 2006i Turystyka, Muza SA, 2006
Barbara Barbara KosmowskaKosmowska--CeranowiczCeranowicz zdjęcia Tomasz zdjęcia Tomasz Konart„TajemniceKonart„Tajemnice
Bursztynu” Sport i Turystyka Warszawa, 1985Bursztynu” Sport i Turystyka Warszawa, 1985
Jan Wojnowski „Wielka encyklopedia PWN tom 5 Jan Wojnowski „Wielka encyklopedia PWN tom 5 BuhenBuhen –– Chuci” Chuci” 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Witold Hensel „Polska Starożytna: wydanie II uzupełnione” Witold Hensel „Polska Starożytna: wydanie II uzupełnione” 
Wydawnictwo Wrocław · Warszawa · Kraków · Gdańsk Zakład Wydawnictwo Wrocław · Warszawa · Kraków · Gdańsk Zakład 
Narodowy Narodowy im.im. OssolińskichOssolińskich, 1980, 1980

FionaFiona ChandlerChandler, Sam , Sam TaplinTaplin, , JaneJane BinghamBingham Przełożył: Piotr Przełożył: Piotr 
Budkiewicz Opracowanie graficzne: Susie Budkiewicz Opracowanie graficzne: Susie McCaffreyMcCaffrey „Encyklopedia „Encyklopedia 
Starożytnego Rzymu z informacjami o linkach internetowych” Dom Starożytnego Rzymu z informacjami o linkach internetowych” Dom 
Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2003Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2003
Stefan Żeromski Opracowanie tekstu: Stanisław Pigoń „Dzieła: Stefan Żeromski Opracowanie tekstu: Stanisław Pigoń „Dzieła: 
Nowele, Powieści, Dramaty, tom 5” „Wisła; Wiatr od morza; Nowele, Powieści, Dramaty, tom 5” „Wisła; Wiatr od morza; 
Międzymorze” Czytelnik, Warszawa, 1973Międzymorze” Czytelnik, Warszawa, 1973
InternetInternet



Prezentację przygotowali:Prezentację przygotowali:

Pani mgr Elżbieta LatosPani mgr Elżbieta Latos
Pani mgr inż. Elżbieta PustułkaPani mgr inż. Elżbieta Pustułka

Uczennice kl. I b:Uczennice kl. I b:

Anna Anna UchnastUchnast
Monika KrupaMonika Krupa
Joanna Joanna SawulskaSawulska
Marlena JaworekMarlena Jaworek


