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Legeńdë z serca Kaszëb
Dawno, dawno temu, nad jednym z pięknych kaszubskich jezior miesz-
kał sobie młody rybak, który ciągle marzył tylko o wyłowieniu skarbu 
– wielkiej jantarowej bryły. 
W najkrótszą noc w roku , zwana sobótkami – rybak, nie mogąc za-
snąć wybrał się swoim czółnem na jezioro. Wskoczył do wody, pływał, 
nurkował w poszukiwaniu bursztynu, ale niestety nie mógł go znaleźć. 
Zrezygnowany wrócił do łodzi i zarzucił sieci rybackie.
I wtedy stała się rzecz przedziwna. Sieci uniosły się ku powierzchni 
wody i oczom rybaka ukazała się największa jantarowa bryła, jaka 
widział w życiu. Na samą myśl o tym, ile zarobi, gdy ją sprzeda, jego 
oczy rozbłysły wizją wielkiego bogactwa!
Ku zdziwieniu rybaka z wnętrza bursztynu dobył się piękny, dziew-
częcy głos:
- Witaj rybaku, jestem zamkniętą w bursztynie dawną pomocnicą tu-
tejszej staruszki znającej czary. Źli rycerze zabili ją, a mnie gonili, 
aż wbiegłam do jeziora. Ocknęłam się dopiero w bursztynie. Oswo-
bodzić mnie może jedynie ktoś, komy będzie zależało na mnie, a nie 
na bursztynowym bogactwie – z nadzieją w głosie powiedziała piękna 
panna.
W tej chwili bursztyn zaczął znikać w wodnej toni, bo niestety rybak 
bardziej cenił pieniądze niż miłość.
Już do końca życia pozostał samotny, a jantarowa dziewczyna wciąż 
czeka na swoje wytęsknione oswobodzenie.
 
Na podstawie  legendy „Bursztynowy skarb” autorstwa Janusza 
Mamelskiego, „Bursztynowy skarb”, Wydawnictwo Region, Gdynia 
2018.

BURSZTYN = JANTAR = AMBER = „BAŁTYCKIE ZŁOTO”

Bursztyn został „przyniesiony” na Nordę przez olbrzymi lądolód 
z dzisiejszej Skandynawii.

W sośnie znajduje się żywica, która zamienia się w przepiękne bryłki bursztynu. 
Trwa to baaaardzo dłuuuugo!

Słowo „bursztyn” pochodzi z języka niemeickiego i znaczy dosłownie 
„kamień, który się pali”. Jak myślisz – dlaczego?

Podpalony bursz-
tyn pali się ja-
snym, mocnym 
płomieniem i sil-
nie pachnie ży-
wicą. Jeśli masz 
w domu bursztyn 
– możesz poprosić 
kogoś dorosłego 
o pomoc i spró-
bować – pamiętaj, 
nigdy nie rób tego 
sam.

Bursztyn jest rzadko spotykany i dlatego bardzo 
przez ludzi ceniony. Od dawien dawna wytwarza 
się z niego piękne ozdoby i biżuterię. Zajmują się 
tym bursztynnicy.

Rekonstrukcja dawnego warsztatu 
bursztynnika w Muzeum Helu.

Bursztyn bardzo podobał się sta-
rożytnym Rzymianom. Żeby go 
zdobyć wędrowali oni z dzisiej-
szych Włoch, aż do wybrzeży Bał-
tyku, między innymi przez tereny 
dzisiejszej Polski. Był to tak zwany 
SZLAK BURSZTYNOWY

Przebieg pradawnego Szlaku bursztynowego poprzez dzisiejszą Polskę.

Zdarza się, że w bursztynowej bryłce znajdziemy zatopionego owada, 
fragment rośliny lub nawet jaszczurkę albo skorpiona! Nazywamy to 
inkluzją. Jak myślisz, w jaki sposób te zwierzęta i rośliny dostały się 
do środka?

               
  

Przykłady inkluzji w bursztynie. Piękne inkluzje zobaczysz w Muzeum Helu na 
wystawie o bursztynie.

Dawne „latarnie” 
miały postać wyso-
kiego żurawia z ko-
szem ogniowym. 
Kiedyś nazywaną ją 
bliza.

W dzisiejszych cza-
sach latarnie mor-
skie są nowoczesne 
i wciąż spełniają 
swoją ważną funkcję 
– chronią maryna-
rzy i rybaków przed 
katastrofami mor-
skimi.

Dużo ciekawych informacji o la-
tarniach morskich zobaczysz 
w Muzeum Helu. Znajdują się 
tam piękne makiety polskich la-
tarni, elementy dawnego mundu-
ru latarnika, olbrzymie żarów-
ki, czy kawałki dawnych szkieł 
optycznych służących do lepsze-
go oświetlania nocnych ciemności 
na morzu. 

Latarnie morskie to skarb 
i bezpieczeństwo kaszub-

skiego wybrzeża!

Złote kaszubskie skarby – jantar i latarnie morskie
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