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Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia,
z³o¿a, perspektywy” – Che³m, 12–13.02.2015
W dniach 12 i 13 lutego 2015 r. w Che³mie odby³a siê
konferencja naukowa „Lubelski bursztyn – znaleziska,
geologia, z³o¿a, perspektywy” zorganizowana przez Katedrê Budownictwa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej (PWSZ) w Che³mie, pod patronatem prof. dr. hab.
Józefa Zaj¹ca – senatora RP, rektora PWSZ w Che³mie.
W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 120 przedstawicieli
œwiata nauki, wojewody lubelskiego, organów koncesyjnych i kontroli, w³adz samorz¹dowych, w tym reprezentantów marsza³ka województwa lubelskiego, radnych sejmiku województwa lubelskiego, starostów z Lubartowa,
Krasnegostawu, Parczewa, Radzynia Podlaskiego, W³odawy, przedstawiciele w³adz Che³ma oraz jednostek opiniotwórczych i potencjalnych inwestorów z kraju.
Celem obrad by³o wszechstronne przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy nt. rozpoznania geologicznych z³ó¿ bursztynu m.in. w rejonach Pó³wyspu Sambijskiego (bursztynu ba³tyckiego) i Ukrainy (bursztyn
ukraiñski) oraz w szczególnoœci na terenie pó³nocnej Lubelszczyzny. Na spotkaniu zaprezentowano z³o¿onoœæ
zagadnieñ zwi¹zanych z kierunkami podjêcia dalszych
badañ i potencjalnej eksploatacji tego surowca. Wydaje siê
to szczególnie istotne w œwietle nieobiektywnych przekazów medialnych oraz nieracjonalnie podejmowanych
w ostatnich latach decyzji i dzia³añ administracyjnych.
Media przekazuj¹ informacje o bursztynie w formie sensacji, przytaczaj¹ iloœci i wartoœci bursztynu bez rzeczywistej
wiedzy poziomu dotychczasowego rozpoznania i udokumentowania z³ó¿. W szerokim katalogu dzia³añ administracyjnych b³êdem s¹:
– przemilczenia na etapie projektowania lotniska
NiedŸwiada, dotycz¹ce istnienia ju¿ wtedy udokumentowanego z³o¿a Górka Lubartowska oraz wyznaczonych
obszarów perspektywicznych z³ó¿ bursztynów;
– wydawanie pozwoleñ na badania bez egzekwowania
sporz¹dzania dokumentacji powykonawczych;
– wydawanie pozwoleñ na badania na podstawie projektu,
który de facto jest projektem eksploatacji (siatka wierceñ
co 10 m z rozmywaniem hydraulicznym) metod¹ ca³kowicie nieprzydatn¹ w warunkach z³o¿owych eocenu lubelskiego. Przy braku odpowiednich zasobów wód powierzchniowych w tym rejonie wydano pozwolenie na wykonanie
ujêcia wód podziemnych do tych celów;
– formu³owanie warunków przetargu na badania i eksploatacjê, które nie uwzglêdniaj¹ specyfiki lokalnych warunków górniczych;
– niew³aœciwie rozbudzone nadzieje miejscowego spo³eczeñstwa i wykorzystywanie bursztynu do lokalnych celów
politycznych w kampanii wyborczej.
Historia znalezisk bursztynu lubelskiego siêga 1803 r.,
kiedy 200 lat temu zwróci³ na niego uwagê Stanis³aw Staszic. O znaczeniu bursztynu jako cennej kopaliny ponownie mówi³ prof. Jan Samsonowicz w latach 50. XX w.
W œlad za tym podjête zosta³y badania geologiczne wystêpowania z³o¿a.
Wiedza na temat wystêpowania bursztynu w Polsce do
po³owy XX w. ogranicza³a siê do jego stwierdzenia na
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po³udniowym wybrze¿u Ba³tyku miêdzy Ch³apowem,
Gdañskiem a K³ajped¹ oraz pojedynczych znalezisk
(z pocz¹tku XIX w.) na terenie naszego kraju. Natomiast
od lat 90. XX w. wystêpowanie bogatych, paleogeñskich
z³ó¿ bursztynu (o zbli¿onych co do iloœci i jakoœci z³ó¿
sambijsko-ch³apowskich) w pasie miêdzy dolin¹ Wis³y
a Bugiem oraz na pó³nocy od linii Radzynia Podlaskiego
po Pu³awy, a tak¿e na Roztoczu (rów So³okii), stwierdzono
w trakcie prac penetracyjnych PIG-PIB w poszukiwaniu
bursztynu (Kasiñski i in., 1995–1997; Stochlak i in., 2000;
Kramarska i in., 2008). Udokumentowano wówczas m.in.
z³o¿e Górka Lubartowska z zasobami w kat. D – blisko
1100 ton bursztynu.
Budowa geologiczna regionu tego z³o¿a przedstawia
siê nastêpuj¹co: na utworach kredy górnej wystêpuje eoceñska seria i³ów, glin, mu³ów i piasków glaukonitowych
z bursztynem (o mi¹¿szoœci 10 do 22 m, w tym osadów
bursztynonoœnych od 0,1 do 22,5 m – œrednio 10,4 m),
przykryta przez piaszczysto-mu³kowe osady plejstoceñskie i holoceñskie o mi¹¿szoœci do 20 m. Poziom zwierciad³a wód gruntowych wystêpuje w osadach plejstoceñskich, ale jest ubogi. Istotny wniosek z dotychczasowego
rozpoznania wskazuje, ¿e w warunkach lubelskich z³ó¿
bursztynu nie mo¿na stosowaæ metod wydobywczych
przyjêtych w rejonie Gdañska, tzn. nale¿y przyj¹æ metodê
odkrywkow¹ a nie hydrauliczn¹. Dla ca³ego obszaru
pó³nocnej Lubelszczyzny o pow. ok. 730 km2 oszacowano
ca³kowite zasoby bursztynu na 265 tys. Mg przy œredniej
koncentracji 351 g/m2 (Kramarska & Kasiñski, 2008).
Zapotrzebowanie na bursztyn jest stale wysokie, a obecnie, kiedy okresowo zaprzestano wydobycia bursztynu
z kopalni na Pó³wyspie Sambijskim, wzros³o wielokrotnie.
Stwarza to wyj¹tkowo korzystn¹ sytuacjê dla lubelskiego
bursztynu. Rozpoznanie, udokumentowanie i szybkie rozpoczêcie eksploatacji tych z³ó¿ powinno stanowiæ priorytet
w dzia³alnoœci gospodarczej Lubelszczyzny.
Podjêta w trakcie konferencji dyskusja, dotycz¹ca
przedstawionej tematyki, pozwoli³a cz³onkom komitetu
naukowego konferencji na sformu³owanie nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Badania geologiczne, wykonane w II po³owie XX w.,
wykaza³y obecnoœæ bursztynu na znacznych obszarach
Lubelszczyzny i wskaza³y na mo¿liwoœæ wystêpowania
du¿ych jego zasobów. Zosta³o to potwierdzone udokumentowaniem z³o¿a Górka Lubartowska z zasobami 1088 ton
bursztynu. Prognozowana jest mo¿liwoœæ wystêpowania
jeszcze oko³o 10 tys. ton w innych obszarach Lubelszczyzny. Niezbêdne jest potwierdzenie tych prognoz poprzez
wykonanie odpowiednich prac geologiczno-poszukiwawczych. Prace takie powinny byæ przeprowadzone przez
pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹ (Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy). S³u¿ba ta
wykonuje nastêpuj¹ce zadania pañstwa w zakresie geologii
„inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzaj¹ce do
rozpoznania budowy geologicznej kraju, w tym prac
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
w szczególnoœci dla odnowienia bazy surowcowej kraju,
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ustalenia zasobów z³ó¿ kopalin, a tak¿e dla ochrony œrodowiska” (art. 162, ust. 1, pkt 1 ustawa z 9 VI 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze; tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.
196). Badania powinny byæ sfinansowanie ze œrodków
NFOŒiGW (przeznaczonych na badania geologiczne)
i WFOŒIGW.
2. Zasoby bursztynu lubelskiego mog¹ mieæ znaczenie
dla rozwoju gospodarki regionu i przyczyniæ siê do redukcji bezrobocia, a tak¿e zwiêkszyæ zainteresowanie turystyczne regionem.
3. Obecnoœæ udokumentowanych i potencjalnych z³ó¿
bursztynu powinna byæ uwzglêdniona w planach zagospodarowania przestrzennego województwa i dotycz¹cych jego dokumentach przez wyznaczenie obszarów funkcjonalnych dla ewentualnej eksploatacji bursztynu.
4. Œrodowisko i spo³ecznoœci lokalne oczekuj¹, ¿e dzia³ania w kierunku uruchomienia wydobycia i rozwoju rzemios³a bursztynowego (jubilerskiego) powinny byæ pilnie
rozwa¿one przez w³adze samorz¹dowe województwa lubelskiego i zyskaæ poparcie w³adz pañstwowych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Œrodowiska, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju).
5. Udokumentowane z³o¿e Górka Lubartowska zas³uguje na zainteresowanie mo¿liwoœci¹ jego eksploatacji.
Wymaga to uznania wykorzystania z³ó¿ bursztynu (eksploatacji) za cel publiczny oraz znalezienie inwestora dysponuj¹cego odpowiednimi œrodkami finansowymi, technicznymi i wiedz¹ górnicz¹ ¿eby zaprojektowaæ eksploatacjê
zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie wydobywania z³ó¿ kopalin oraz zapewnienia wykorzystania terenów
poeksploatacyjnych w sposób przyjazny dla œrodowiska.
6. £¹cznie z wykorzystaniem bursztynu mo¿liwe jest
pozyskanie surowca glaukonitowego cenionego na rynku
miêdzynarodowym (do produkcji sorbentów, œrodków nawozowych itp.), fosforytów (do produkcji nawozów) i piasków kwarcowych (o wielu specjalistycznych zastosowaniach).
7. Badania bursztynu i jego z³ó¿ na LubelszczyŸnie
powinny uzyskaæ wsparcie Narodowych Centrów Badawczych, a w szczególnoœci NCBR, odnoœnie wypracowania
innowacyjnych metod poszukiwañ i eksploatacji bursztynów oraz surowców towarzysz¹cych, a tak¿e ich wykorzystywania (np. metody wzbogacania kopalin bursztynowo-glaukonitowych, efektywnych sposobów wykorzystania bursztynu itp.).
9. Bursztyn ze wzglêdu na unikatowoœæ i wysokie walory jubilerskie powinien zostaæ zaliczony do kopalin objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹ (wymieniony w art. 10 ust. 1

ustawy z 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze)
w liœcie kopalin objêtych t¹ w³asnoœci¹, która przys³uguje
Skarbowi Pañstwa (art. 10 ust. 5).
10. Nale¿y uœwiadamiaæ i edukowaæ spo³ecznoœci lokalne o zagro¿eniach i szansach zagospodarowania z³ó¿
bursztynu. Niezbêdne jest tak¿e przygotowanie odpowiednich s³u¿b (urzêdy górnicze, w³adze samorz¹dowe, s³u¿bê
geologiczn¹, policjê i in.) do rozpoznawania nielegalnej
eksploatacji bursztynu i przeciwdzia³ania temu zjawisku.
Wnioski rozes³ano do przedstawicieli administracji
rz¹dowej, koœcielnej oraz samorz¹dowej wszystkich szczebli. Realizacja wniosków konferencji pozwoli nie tylko na
aktywizacjê gospodarcz¹ Lubelszczyzny, ale te¿ na poszerzenie krajowej bazy surowcowej, o znacz¹cy w niej udzia³
wydobycia nowego surowca – bursztynu lubelskiego.
Równolegle ze spotkaniem odby³a siê wystawa imponuj¹cych okazów bursztynu z kolekcji dr Lucjana Gazdy
(inicjatora konferencji) i Edwarda Pietrasa z Niedrzwicy
Du¿ej oraz obrazu, znanej lubelskiej malarki Krystyny
Rudzkiej „Bursztynowy las” (olej na p³ótnie, 100 ´ 120 cm),
który œwietnie i wyj¹tkowo sugestywnie komponowa³ siê
z tematem konferencji.
Ze wzglêdu na wagê tematu konferencji i du¿e zainteresowanie jej wynikami, w najbli¿szym czasie przewidywane jest ukazanie siê dwóch publikacji pokonferencyjnych. Pierwsza bêdzie stanowi³a recenzowan¹ monografiê zawieraj¹c¹ wyg³oszone referaty, druga zaœ z abstraktami materia³ów o charakterze popularnym mo¿e byæ
przeznaczona do u¿ytku w samorz¹dach, w szko³ach
i innych zainteresowanych instytucjach. Przewiduje siê
druk powy¿szych materia³ów w trzecim kwartale 2015 r.
Janusz Stochlak
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