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KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE
20. Miêdzynarodowe Sympozjum Badaczy Bursztynu
„Bursztyn. Z³o¿a – kolekcje – rynek” – Gdañsk, 22–23.03.2013
W dniach 22–23 marca 2013 r. odby³o siê w Gdañsku
jubileuszowe, 20. Miêdzynarodowe Sympozjum Badaczy
Bursztynu „Bursztyn. Z³o¿a – kolekcje – rynek”, zorganizowane przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie wraz z partnerami – PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Uniwersytetem
Gdañskim, Politechnik¹ Gdañsk¹, Akademi¹ Sztuk Piêknych
w Gdañsku i w £odzi oraz Miêdzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników. Miejscem obrad by³o nowoczesne Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
w Gdañsku, a spotkanie tradycyjnie towarzyszy³o dorocznym Miêdzynarodowym Targom Bursztynu, Bi¿uterii
i Kamieni Jubilerskich „Amberif”.
W sympozjum wziê³o udzia³ ponad 100 osób z Austrii,
Chin, Francji, Libanu, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji,
Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. Interdyscyplinarny charakter spotkania znalaz³ odzwierciedlenie w 28 referatach
i 27 posterach przedstawionych w trzech blokach:
– „Z³o¿a, eksploatacja, badania bursztynu”;
– „Archeologia, kolekcje, wzornictwo”;
– „Rynek bursztynu”.
Dodatkowo ka¿dy blok sk³ada³ siê z kilku sesji tematycznych. Referaty by³y wyg³aszane w jêzykach polskim
(14 referatów), angielskim (13 referatów) i rosyjskim
(1 referat) z doskona³ym t³umaczeniem symultanicznym
na jêzyk polski lub angielski w wykonaniu Doroty Górak-£uby i Piotra £uby.
Sympozjum zainaugurowa³ prof. Dany Azar z Libanu
referatem o stanie badañ nad ¿ywicami kopalnymi na œwiecie. Wyst¹pienie to by³o jednoczeœnie wprowadzeniem do
pierwszego bloku sesji. Autor zwróci³ uwagê na znaczny
wzrost liczby odkryæ ods³oniêæ ska³ bursztynonoœnych
w ci¹gu ostatnich 20 lat, wynikaj¹cy z rozwoju wiedzy
o bursztynie i rosn¹cego zainteresowania tym surowcem.
Oprócz dobrze znanych eoceñskich z³ó¿ sukcynitu nad
Ba³tykiem, na Ukrainie i w Saksonii zosta³y poznane wyst¹pienia innych typów eoceñskiego bursztynu poza tymi
tradycyjnymi lokalizacjami (np. w Chinach). Znaleziono
tak¿e i opisano ¿ywice kopalne w osadach wieku kredowego (Chiny, Birma) i ostatnio górnojurajskiego (Liban, Chiny). Tym najwa¿niejszym wyst¹pieniom bursztynu ró¿nego
wieku poœwiêcono referaty w sesji zatytu³owanej „Z³o¿a
i znaleziska bursztynu ba³tyckiego (sukcynitu) i innych
¿ywic kopalnych”.
Oddzielna sesja dotyczy³a kopali i innych ¿ywic subfosylnych, które mog¹ stanowiæ interesuj¹cy, a wczeœniej
niedoceniany materia³ do badania bioró¿norodnoœci minionych epok. Przedstawiono te¿ kontrowersyjny z punktu
widzenia jakoœci „zielony bursztyn” uzyskiwany przez
modyfikacjê ró¿norodnych ¿ywic w autoklawie.
Naukowe sposoby ustalania cech diagnostycznych bursztynu, tworzenie baz danych tych cech, a tak¿e wykorzystanie surowca bursztynowego w medycynie i kosmetyce
poprzez szukanie odpowiedzi na pytanie, które ze sk³adników bursztynu s¹ odpowiedzialne za jego dzia³anie biologiczne, by³y tematyk¹ sesji „Metody badañ fizyko-chemicz272

nych bursztynu”. Zaprezentowano szerokie spektrum metod
instrumentalnych stosowanych w badaniach w³aœciwoœci
¿ywic kopalnych i subfosylnych, pozwalaj¹cych identyfikowaæ ich rodzaj, a tak¿e odró¿niaæ bursztyn naturalny od
modyfikowanego.
Pierwszy blok tematyczny zakoñczy³ cykl referatów
dotycz¹cych inkluzji zwierzêcych w bursztynie. W czasie
sesji – obok kolekcji stawonogów, najliczniej obecnych
w inkluzjach – przedstawiono interesuj¹ce metody i niezwykle obiecuj¹ce wstêpne wyniki badañ unikatowej bry³ki
bursztynu dominikañskiego zawieraj¹cej œlady pisklêcia –
fragmenty skorupy jaja i pióra. Udokumentowano równie¿
szcz¹tki koœci i w ró¿nym stopniu zachowane inkluzje stawonogów. Okaz, odkryty w 2008 r. przez Douga Lundberga
(USA) i prezentowany na „Amberif” 2012 na stoisku wspó³pracuj¹cego z odkrywc¹ Janusza Fudali, przekazano do
interdyscyplinarnych badañ w Polsce prowadzonych pod
kierunkiem PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Zespó³
autorski zapowiedzia³, ¿e wkrótce pojawi¹ siê specjalne
publikacje uzyskanych wyników.
Sesja „Najnowsze odkrycia w badaniach archeologicznych” w drugim bloku tematycznym by³a poœwiêcona problematyce szlaków bursztynowych w pradziejach Europy,
w tym szlakom w dolnym biegu rzeki Niemen i na litewskim wybrze¿u Ba³tyku oraz na Rusi, i obróbce bursztynu
w ró¿nych kulturach.
W kolejnych sesjach dotycz¹cych kolekcji bursztynu
w muzeach i skarbcach oraz konserwacji i wzornictwa
zaprezentowano wybrane zbiory gromadzone w znanych
œwiatowych muzeach, a tak¿e kolekcje prywatne oraz dawne osi¹gniêcia zapomnianych austriackich badaczy i kolekcjonerów – Adolfa Bachofena-Echta i Leopolda Schmida.
Przedstawiono te¿ interesuj¹ce przyk³ady wspó³czesnych
du¿ych form bursztynniczych w odniesieniu do wielkoskalowego bursztynnictwa z XVII i XVIII w. Poczesne miejsce znalaz³o równie¿ nowoczesne wzornictwo w bi¿uterii
z bursztynem i prognozy jego rozwoju. Prezentacje w tej
czêœci sympozjum, oprócz treœci naukowych, by³y Ÿród³em doznañ estetycznych, dziêki licznym przyk³adom
obiektów i wyrobów artystycznych, zarówno dawnych, jak
i wspó³czesnych.
W ostatnim bloku tematycznym, dotycz¹cym rynku
bursztynu, wskazano na potrzebê eksploatacji surowca,
bez którego nie da siê utrzymaæ rynku. Ten bardzo wa¿ny
problem, którym rozpoczêto sympozjum, pojawi³ siê te¿ na
zakoñczenie, ze zwróceniem uwagi na najbardziej perspektywiczne w Polsce z³o¿e w Górce Lubartowskiej. Na dziœ
pozytywnie oceniono perspektywy rozwoju eksportu polskich wyrobów z bursztynu ba³tyckiego poprzez analizê
osi¹gniêæ Miêdzynarodowych Targów Bursztynu „Amberif”
w 20-letniej historii tego projektu.
Znaczna liczba zg³oszonych wyst¹pieñ spowodowa³a, ¿e
dyskusje przeniesiono na sesje posterowe, co okaza³o siê bardzo korzystne, zarówno dla o¿ywionych rozmów, jak i zawierania nowych kontaktów, nierzadko miêdzynarodowych.
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Pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego przedstawili podczas
sympozjum dwa referaty: „Eoceñskie optimum klimatyczne
a powstanie z³ó¿ bursztynu ba³tyckiego” (B. S³odkowska,
J. Kasiñski i R. Kramarska) oraz „Kompleksowe badania budowy geologicznej i potencja³u mineralnego z³o¿a bursztynonoœnego w Górce Lubartowskiej” (K. Czury³owicz), a tak¿e
seriê piêciu plakatów poœwiêconych górnictwu holoceñskich,
plejstoceñskich i paleogeñskich z³ó¿ bursztynu ba³tyckiego
w przesz³oœci i obecnie (A. Ma³ka i R. Kramarska).
Na zakoñczenie sympozjum prof. dr hab. Barbara
Kosmowska-Ceranowicz z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, kreatorka spotkañ naukowych od 20 lat towarzy-

sz¹cych targom bursztynu, podsumowa³a wyniki obrad
i wraz z dyrektorem projektów „Amberif” Ew¹ Rachoñ
zaprosi³a na kolejne, 21. spotkanie badaczy bursztynu.
Z okazji sympozjum wydrukowano tom abstraktów
w jêzyku angielskim – „The International Amber Researcher Symposium. Amber. Deposits – Collection – The
Market. Gdañsk, Poland 22–23.03.2013” (red. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Wies³aw Gier³owski i El¿bieta Sontag) – zawieraj¹cy 54 w ró¿nym stopniu rozszerzone streszczenia referatów i posterów. Publikacja zosta³a wydana
przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie.
Regina Kramarska

XXII Poznañskie Konwersatorium Analityczne
z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek
i Oznaczania Œladowych Iloœci Pierwiastków
Poznañ, 4–5.04.2013
Jak ka¿dego roku, w pierwszym tygodniu po œwiêtach
wielkanocnych, profesor Henryk Matusiewicz otworzy³
obrady Poznañskiego Konwersatorium Analitycznego. Politechnika Poznañska (Wydzia³ Technologii Chemicznej) ju¿
po raz 22 goœci³a uczestników konferencji. W trakcie dwudniowego konwersatorium prelegenci zaprezentowali siedem wyk³adów plenarnych i trzy komunikaty. Uczestnicy
mogli zapoznaæ siê z 56 plakatami. Nie zabrak³o tak¿e
reprezentantów firm oferuj¹cych sprzêt oraz odczynniki
chemiczne, a tak¿e wydawnictw. Przedstawiciele Centralnego Laboratorium Chemicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
zaprezentowali plakat pt. „Metoda ICP-MS w analizie osadów jeziornych. Oznaczanie pierwiastków ziem rzadkich”
(D. Karmasz, J. Retka).
Tematyka wyst¹pieñ i posterów by³a bardzo zró¿nicowana. Autorów szczególnie zainteresowa³ wyk³ad dr. hab.,
prof. UAM Paw³a Niedzielskiego pt. „Tandemowe po³¹czenie spektrofotometrii UV-Vis i p³omieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w badaniach specjacji ¿elaza”
(P. Niedzielski, L. Kozak, W. Wachowiak – Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Poznañ, Pi³a). Przedstawione zosta³o po³¹czenie dwu znanych wczeœniej (od lat 50. XX w.)
metod analitycznych do równoczesnego oznaczania zawartoœci wybranych form ¿elaza w ekstraktach próbek osadów
i gleb. Takie tandemowe po³¹czenie umo¿liwia oznaczenie
Fe(II) i Fe(III) oraz ¿elaza ca³kowitego. Jako przyk³ad
jego praktycznego zastosowania prof. Niedzielski przybli¿y³ badania frakcji osadów powodziowych naniesionych
przez Wartê. Zainteresowanie wzbudzi³y tak¿e wyst¹pienia

dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania grafenu i tlenku grafenu jako sorbentów stosowanych do zatê¿ania pierwiastków œladowych: „Grafen jako nowy sorbent w chemii
analitycznej” (R. Sitko, E. Turek, B. Zawisza – Uniwersytet Œl¹ski, Katowice) i „Nanomateria³y wêglowe jako nowe
sorbenty do zatê¿ania pierwiastków œladowych” (B. Zawisza, R. Sitko – Uniwersytet Œl¹ski, Katowice). Ta, stosunkowo niedawno odkryta, odmiana alotropowa wêgla otwiera
nowe mo¿liwoœci ekstrakcji czy mikroekstrakcji do fazy
sta³ej. Przedstawiciel wydawnictwa 2THETA zaprezentowa³ now¹ ksi¹¿kê „Chemical elements – compendium”.
Publikacja wydaje siê byæ ciekawym i ca³oœciowym zbiorem danych dotycz¹cych 103 pierwiastków. Omówiono
w niej m.in. historiê, w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne
poszczególnych pierwiastków, ale tak¿e metody analityczne wykorzystywane do ich oznaczania. Po pierwszym
dniu obrad uczestnicy kontynuowali wymianê doœwiadczeñ oraz gor¹ce dyskusje w czasie uroczystego spotkania
towarzyskiego. Tegoroczne konwersatorium zakoñczy³y
tradycyjne p¹czki oraz wrêczenie nagród za najlepsze plakaty. Tym razem komisja doceni³a prace wykonane przez trzy
zespo³y koordynowane odpowiednio przez dr hab. Halinê
Polkowsk¹-Motrenko (Instytut Chemii i Techniki J¹drowej,
Warszawa), dr hab., prof. P£ Ma³gorzatê Iwonê Szynkowsk¹ (Politechnika £ódzka, £ódŸ) oraz prof. dr. hab. Henryka
Matusiewicza (Politechnika Poznañska, Poznañ).
Materia³y dotycz¹ce XXII Poznañskiego Konwersatorium Analitycznego s¹ dostêpne na stronie internetowej
http://www2.fct.put.poznan.pl/konw2013.htm.
Dorota Karmasz & Jacek Retka
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