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Piotr Chabzda

Nie doceniamy tego co mamy. Polska
bursztynem stoi! Wiem, co piszę! Miałem
przyjemność przekonać się na własne
oczy jak to z tym bursztynem naprawdę
jest. 
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W ubiegłym tygodniu wspólnie z blogerami oraz dziennikarzami ogólnopolskich mediów, miałem przyjemność

uczestniczyć w wyjeździe studyjnym po Pomorzu „Szlakiem bursztynu”. Bursztyn to ikona Pomorza. Jest cenniejszy od

złota i piękniejszy niż diamenty. Stał się inspiracją dla polskich artystów – bursztynników. Tonami

eksportujemy go do Chin, gdzie panuje prawdziwy szał na niego.

 

Dzięki uprzejmości Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz agencji CITYBELL Consulting,

miałem okazję przekonać się jak pięknym surowcem jest bursztyn. Wspólnie z uczestnikami study touru obrabialiśmy,

szlifowaliśmy bryły prastarej żywicy. Po obróbce prezentowały się naprawdę okazale.

 

SLOW Park Projekt
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Odwiedziliśmy m.in. Manufakturę Bursztynu S&A, ART7, NAC Amber Jewellery. To tu mogliśmy poznać jak

ciężka jest praca przy obróbce bursztynu. Należy również pamiętać, że surowiec jest dość kruchy, przez co trzeba

podchodzić do jego obróbki z precyzją i starannością.
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Oprócz zwiedzania muzeów oraz manufaktur bursztynu, mogliśmy również spróbować dań inspirowanych

bursztynem. „Jantarowy” rosół gotowany na perliczce, stek z tuńczyka podany w towarzystwie blinów

i bursztynowego sosu cytrusowo – miodowego to tylko część z potraw, które mogliśmy spróbować.

 

Muszę również wspomnieć o wizycie u Joli Słomy i Mirka Trymbulaka. Goszcząc w Gdyni, koniecznością jest ich

odwiedzenie. W swoim Atelier Smaku, prowadzą warsztaty kulinarne inspirowane jantarem. Pyszna dynia
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mogliśmy samodzielnie przygotować.

 

 

Bursztynową wyprawę kontynuowaliśmy na Zamku Krzyżackim w Malborku. Wspaniała wystawa

„Bursztynowe Konteksty” zabrała nas w multimedialną podróż w czasie, śladami bursztynu. W zamkowych

podziemiach mogliśmy podziwiać wyroby z bursztynu oraz poznać historię jego powstania.
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kupcy z różnych stron świata zaopatrywali się w rozmaite towary, między innymi surowe bryły bursztynu.

 

Podróż szlakiem bursztynu, po raz kolejny uświadomiła mi jak piękna jest Polska. Będąc przez trzy dni

w Trójmieście, ponownie zakochałem się w tym miejscu. Polskie morze, plaża, nadbrzeżne miasta i bursztyn –

pakiet idealny, do tego aby tu zamieszkać i cieszyć się pięknem naszego kraju. 
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