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Kaliningradzki Kombinat Bursztynu

powsta³ obok paleogeñskich z³ó¿ bursz-

tynu w miejscowoœci Jantarnyj (dawne

Palmnicken) w 1947 r. [W sk³ad Kalinin-

gradzkiego Kombinatu Bursztynu

wchodz¹ kopalnie: Palmnikeñska — naj-

starsza i nieczynna, Primorskoje — czyn-

na oraz Pla¿owa, inaczej odcinek

pla¿owy — najm³odsza kopalnia

odkrywkowa na poziomie pla¿y, nieczynna. Kopalnia

Palmnikeñska funkcjonowa³a w latach 1912–1972

(Kostiaszowa, 1995), kopalnia Pla¿owa — w latach

1972–2001, a kopalnia Primorskoje dzia³a od 1976 r.

(Kostiaszowa, 1999) — przyp. red.] (ryc. 1). W okresie

reform gospodarczych w 1993 r. kombinat poddano prywa-

tyzacji i przekszta³cono w spó³kê akcyjn¹ Russkij Jantar. W

zwi¹zku z nieefektywn¹ dzia³alnoœci¹ i coraz wiêkszym

zad³u¿eniem prywatyzacja przedsiêbiorstwa, zgodnie z

wyrokiem s¹du, zosta³a w 1997 r. odwo³ana, a spó³ka akcyj-

na rozwi¹zana. Ponownie utworzono przedsiêbiorstwo

pañstwowe Kaliningradzki Kombinat Bursztynu, który do

dzisiaj znajduje siê w stanie sta³ego kryzysu. Kryzys ten uzew-

nêtrzni³ siê przede wszystkim w spadku wydobycia surowca

(tab. 1).

Dane w tab. 1 za lata 1995–1999 przytoczone zosta³y

wg gazety Kaliningradskaja prawda. Informacje za 2000 r.

og³osi³ pierwszy zastêpca dyrektora generalnego kombina-

tu N. Pietuchow. Dane za 2001 r. podane zosta³y wg

oœwiadczenia dyrektora generalnego W. Gremcewa, a dane

za 2002–2004 wg gazety Jantarnyj kraj. Jak widaæ z po-

wy¿szych danych, najwiêkszy, bo dwukrotny w stosunku

do poprzedniego roku, spadek wydobycia surowca

nast¹pi³ w 1997 r.

Przyczyny by³y nastêpuj¹ce:

� reorganizacja przedsiêbiorstwa w tym¿e roku dopro-

wadzi³a do tego, ¿e w ci¹gu wielu miesiêcy istnia³y

dwa przedsiêbiorstwa — spó³ka akcyjna i kombinat

pañstwowy; wywo³a³o to chaos w zarz¹dzaniu pro-

dukcj¹.

� z powodu naros³ych d³ugów kombinat niejednokrot-

nie by³ od³¹czany od elektrowni, czêsto te¿ kie-

rownictwo zak³adu nie mia³o œrodków na paliwo i re-

mont sprzêtu, w wyniku czego zdarza³y siê d³ugo-

trwa³e przerwy w pracy kopalñ.

Tendencja zmniejszania siê wydobycia trwa do dzisiaj.

Co wiêcej, przywrócenie wydobycia surowca do poziomu

700–800 ton rocznie w okresie najbli¿szych lat jest niereal-

ne z powodu wyczerpania siê podstawowego Ÿród³a surow-

ca na tzw. odcinku pla¿owym. Wydobycie z tego odcinka

zawsze wynosi³o ponad 80% ca³ej iloœci wydobywanego

bursztynu. Wed³ug danych W³odzimierza Borisenki,

g³ównego geologa kombinatu, zawartoœæ bursztynu w 1 m3

urobku w pierwszej po³owie lat 1990. wynosi³a 2,5 kg, a pod

koniec tego dziesiêciolecia obni¿y³a siê do 1,2 kg. Zasoby

odcinka pla¿owego zosta³y ju¿ wyczerpane. Obecnie

kopalnia jest zalana i nieczynna.

Kopalnia Primorskoje, zgodnie z planami z czasów

ZSRR, mia³a staæ siê zak³adem o wydajnoœci 1000 ton

bursztynu rocznie, ale nawet w najlepszych latach nie

osi¹gnê³a takiego wydobycia. Wed³ug informacji W. Bo-

risenki, najwiêksze wydobycie, jakie zosta³o odnotowane
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Rok
Liczba ton zebrana

przez autorkê 1

Liczba ton wg
oficjalnych danych

kierownictwa
kombinatu 2

1995 744,0 brak danych

1996 800,0 602,6

1997 318,4 318,4

1998 483,5 484,9

1999 350,0 357,8

2000 441,8 441,8

2001 278,0 275,9

2002 135,0 207,9

2003 154,0 188,2

2004 237,0 261,5

2005

2006

201,6

120,0

201,6

120,0

1 Wg komunikatów lokalnych gazet i innych œrodków masowego
przekazu Obwodu Kaliningradzkiego
2 Dane za 1995–2005 zosta³y przedstawione autorce przez zastêpcê
dyrektora generalnego zbytu spó³ki akcyjnej Kaliningradskij Jantarnyj
Kombinat, Elenê Biriuczyñsk¹, 25.07.2006 r. Dane za 2006 r. cytowa-
ne s¹ wg wywiadu dyrektora generalnego kombinatu W³adimira Usti-
nowa 5.12.2006 r. ze strony internetowej kombinatu
www.amberplant.ru

Tab. 1. Wydobycie bursztynu w latach 1995–2005 ³¹cznie z odcinka
pla¿owego i kopalni Primorskoje

Frakcje Iloœæ w tonach %

> 32 mm 21,0 4,7

32–23 mm 58,6 13,4

23–16 mm 57,6 13,1

16–14 mm 49,1 11,2

14–8 mm 75,0 17,1

< 8 mm 178,0 40,5

bursztyn
niefrakcjonowany 2,5 –

Suma 441,8

Tab. 2. Rozdzielenie bursztynu z rejonu Sambii na frakcje
(wg N. Pietuchowa, 2002)

*Kaliningradzkie Muzeum Bursztynu, pl. Marsza³ka Wasy-
lewskiego 1, 23-616 Kaliningrad, Rosja



w kopalni, przypada na rok 1987 — 230 ton, najmniejsze

zaœ na rok 1998 — 84 tony (oko³o 1/5 iloœci surowca ze

wszystkich kopalñ). Zawartoœæ bursztynu w kopalni Pri-

morskoje wynosi œrednio 1,4 kg w 1 m3 urobku. W porów-

naniu z odcinkiem pla¿owym bursztyn wydobywany w tej

kopalni jest lepszego gatunku i wystêpuje w bry³kach o wiê-

kszych rozmiarach. Jednak perspektywa wzrostu wydobycia

w kopalni Primorskoje jest znikoma z powodu ca³kowite-

go niemal zniszczenia bardzo kosztownego sprzêtu. Znisz-

czenie to obecne kierownictwo kombinatu szacuje na 80%.

Równie wa¿na jak iloœæ wydobycia jest jakoœæ uzyska-

nego surowca. Wed³ug danych N. Pietuchowa w 2000 r.

4,7% stanowi³y bursztyny frakcji � 32 mm, a 40,5% frakcji

< 8 mm (tab. 2).

Do pocz¹tku lat 1990. w kombinacie istnia³ rozwiniêty

system chemicznej przeróbki bursztynu mniejszych frak-

cji, m.in. do produkcji lakierów i farb. Od 1993 r. ca³y ten

drobny bursztyn jest sk³adowany w magazynach. Wed³ug

stanu na maj 2001 r. zgromadzono 2015 ton bursztynu. Co

robiæ z tym surowcem — nikt nie wie.

W marcu 2003 r. nast¹pi³a kolejna reorganizacja kom-

binatu. Zosta³a rozpoczêta procedura bankructwa — na

okres 18 miesiêcy wprowadzono nowy zarz¹d z zewn¹trz.

Poniewa¿ przedsiêbiorstwo jest pañstwow¹ w³asnoœci¹

federaln¹, z Moskwy przys³ano ekipê kierowników i me-

nad¿erów, których zadaniem by³o przeprowadzenie

restrukturyzacji produkcji oraz sanacji stanu finansowego.

Pierwsze dzia³ania nowego kierownictwa skierowano

w celu zapobie¿enia masowym kradzie¿om bursztynu.

Ca³kowicie wymieniono personel stra¿y kombinatu, która

zosta³a powierzona prywatnej firmie ochroniarskiej z

Sankt Petersburga. Ponadto rozpoczêto redukcjê zatrudnie-

nia pracowników (z 1350 do ok. 800 osób). Zamkniêto te¿

niektóre nierentowne odcinki produkcji. Pracownicy zaczê-

li w miarê regularnie otrzymywaæ pensje. Zwiêkszono pro-

dukcjê wyrobów ze z³ota. Jednak nowe kierownictwo nie

zdo³a³o rozwi¹zaæ dwóch g³ównych problemów, a mia-

nowicie: likwidacji zad³u¿enia kombinatu, które przekro-

czy³o 2 miliony dolarów (wed³ug nieoficjalnych danych 4

miliony) — co jest porównywalne z wartoœci¹ rocznej pro-

dukcji przedsiêbiorstwa oraz braku œrodków na wymianê i

modernizacjê maszyn i sprzêtu. Je¿eli zak³ad bêdzie pozo-

stawa³ w³asnoœci¹ pañstwa, nie ma ¿adnych szans na zain-

teresowanie nim inwestorów z bran¿y bursztynowej.

Ponadto przydzielenie pieniêdzy z bud¿etu obwodu kali-

ningradzkiego, które wielokrotnie obiecywano, z roku na

rok jest odk³adane.

Po up³ywie 18 miesiêcy zosta³ przed³u¿ony czas pracy

zarz¹du z zewn¹trz na nastêpne pó³ roku. Z koñcem maja

2005 r. podjêto ostateczn¹ decyzjê o rozdzieleniu wydoby-

cia i przeróbki bursztynu miêdzy dwa odrêbne przedsiê-

biorstwa z udzia³em pañstwa: otwart¹ spó³kê akcyjnê

Kaliningradskij Jantarnyj Kombinat (zajmuj¹cy siê eksplo-

atacj¹) oraz otwart¹ spó³kê akcyjn¹ Jantarnyj Juwelirprom

(zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ wyrobów). Zakup surowca bêdzie

dokonywany wed³ug cen rynkowych, takich samych dla

wszystkich kupców. Ten krok s³u¿y do zlikwidowania

monopolu kombinatu w przemyœle bursztynowym. Sprzyja

tak¿e konkurencyjnoœci i stworzeniu jednakowych warun-

ków dla wszystkich producentów wyrobów bursztyno-

wych w regionie. Te ustalenia mog¹ pomóc zakoñczyæ

trwaj¹cy ponad 10 lat kryzys w przemyœle bursztynowym.

T³umaczy³a Barbara Kosmowska-Ceranowicz
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1 –
kopalnia Palmnikeñska (zwana kopalni¹ najstarsz¹)
czynna w latach 1912-1972 (Kostiaszowa, 1995)

2 – kopalnia Primorskoje czynna od 1976 r. (Kostiaszowa, 1999)

3 – kopalnia Pla¿owa czynna w latach 1972-2001

4 – sztuczne jezioro

5 – pla¿a z poeksploatacyjnych osadów z kopalñ

6 –
wyjœcie szybu przewietrzaj¹cego kopalni Anna
czynnej w latach 1883-1922 (wg Kosmowskiej-Ceranowicz, 1995)
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Ryc. 1. Kopalnie bursztynu na P³w. Sambijskim (Rosja) (wg B. Kosmowskiej-Ceranowicz, 1995)


