
W listopadzie 1945 roku uruchomiono pierwszą linię pro-
mową do Szwecji: z Trelleborga do Gdańska tą właśnie drogą 
nadchodziła pomoc dla zniszczonej wojną Polski. Połączenie 
to szybko zamknięto, ale zaczęły powstawać nowe i w efekcie 
między Gdańskiem, Gdynią i Świnoujściem z jednej strony 
a Ystad, Trelleborgiem i Sztokholmem z drugiej kolejne promy 
pracowicie przewoziły pełne towarów wagony kolejowe i cięża-
rówki, a później także pasażerów. W sumie – jak ustalił Marek 
Twardowski, autor scenariusza wystawy „Bałtycka autostrada. 
Pół wieku polskich promów pasażerskich 1967–2017”, prezen-
towanej od 13 stycznia w Spichlerzach na Ołowiance – pływało 
ich niemal 60, coraz nowocześniejszych, pod różnymi bande-
rami, należących do zmieniających się armatorów. Bezprece-
densowym wydarzeniem stało się w 1973 r. włączenie Gdańska 
do transbałtyckiej linii wiodącej z Niemiec przez Leningrad 
na Gotlandię (Travemünde – Gdańsk – Rønne – Leningrad – 
Visby), dużą popularnością cieszyła się też trasa do Helsinek, 
a hitem ostatnich lat jest linia Gdynia–Karlskrona. W histo-
rii polskiej żeglugi promowej mieści się też najtragiczniejsza 
katastrofa, jaka stała się udziałem polskiego statku: zatonięcie 
promu „Jan Heweliusz”, wraz z 55 osobami na pokładzie. Stąd 
na wystawie – obok plansz prezentujących promy eksploato-
wane na „bałtyckiej autostradzie” – pokazane są eksponaty 
związane z „Janem Heweliuszem”: model statku, oryginalne 
koło ratunkowe oraz gwasz, autorstwa Grzegorza Nawrockiego, 
przedstawiający katastrofę z 14 stycznia 1993 roku. Wystawa 
czynna będzie do 6 maja.

„Zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym w pol-
skiej strefie Bałtyku – wyzwania i nadzieje” to tytuł refera-
tu, wygłoszonego przez kierownik Działu Badań Podwodnych 
NMM Iwonę Pomian podczas VI Międzynarodowego Forum 
Kultury w St. Petersburgu, które odbyło się w dniach 16-18 
listopada 2017 r. Nasza koleżanka znalazła się w wąskim gronie 
ekspertów zajmujących się ochroną podwodnego dziedzictwa 
kulturowego, zaproszonych w celu zapoznania się z przygoto-
wanym przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne projektem, 
dotyczącym wsparcia badań archeologicznych wraków znajdu-
jących się w obszarach morskich Rosji oraz utworzenia systemu 
zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym tego kraju.

Grupa robocza ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego rejo-
nu Morza Bałtyckiego spotkała się w dniach 4-5 grudnia 2017 
roku w Sztokholmie. Wśród przedstawicieli dziesięciu kra-
jów i regionów z basenu Morza Bałtyckiego (Polska, Szwecja, 
Niemcy, Norwegia, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia oraz 
wyspa Olandia) znaleźli się Iwona Pomian i Paweł Litwinienko 
z NMM. W trakcie spotkania przedstawiono aktualne działa-
nia w ramach projektów europejskich oraz projekty związane 
z zarządzaniem podwodnym dziedzictwem kulturowym i arche-
ologią podwodną w poszczególnych krajach. M.in. omówiono 
program BalticRIM (informujemy o nim w osobnej nocie), 
BALTACAR (Baltic History Beneath the Surface), zakładają-
cy popularyzację wraków zalegających na dnie Bałtyku przez 
wykonanie ich fotogrametrycznych, trójwymiarowych modeli 
oraz przystosowanie tych obiektów dla celów turystycznych 
i udostępnienie ich nurkom rekreacyjnym w formie sieci parków 
nurkowych, a także projekt „Treasures of the Baltic Sea” („Skar-
by Morza Bałtyckiego), zmierzający do otworzenia nowego 
muzeum archeologii podwodnej w Sztokholmie w 2020 roku, 
w którym wraki staną się podstawą opowieści o historii żeglugi 
na Bałtyku. Zreferowano ponadto działania podejmowane w 
zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i archeologii 
podwodnej w krajach nadbałtyckich. Profesor Vladas Žul-
kus (Litwa) opowiedział o nowym, realizowanym przez siebie 
projekcie „ReCoasts&People”, mającym na celu poszukiwanie 
podwodnych reliktów osadnictwa mezolitycznego na litewskim 
wybrzeżu Bałtyku. Ze strony polskiej Iwona Pomian przedsta-
wiła kwestie dotyczące planowanych badań archeologicznych 
przed rozbudową Portu Północnego w Gdańsku. 

Na zaproszenie Fredericka M. Hockera, dyrektora naukowego 
muzeum okrętu „Vasa” w Sztokholmie, Iwona Pomian i Paweł 
Litwinienko z Działu Badań Podwodnych NMM – przy okazji 
wizyty w tym mieście związanej ze spotkaniem grupy roboczej 
ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku – zwiedzili 
zabytkowy galeon. Pogłębiając swoją wiedzę nautologiczną, 
Paweł Litwinienko zapoznał się z przechowywanymi z maga-
zynach muzeum zabytkami należącymi do takielunku „Vasy” 
– przykładami różnych typów bloków, jufersów i innych części 
takielunku. Otrzymał także cyfrowe kopie inwentarzy takielun-
ku „Solena” z 1624 roku, co umożliwi opracowanie pod tym 
kątem takielunku wraka W-6 (czyli właśnie „Solena”), który od 
wielu lat jest przedmiotem specjalistycznych badań pracowni-
ków NMM i naukowców z kraju i zagranicy.

W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja trzyletniego 
projektu BalticRIM (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cul-
tural Heritage Management – Zintegrowane zarządzanie dzie-
dzictwem morskim w regionie Morza Bałtyckiego), w którym 
uczestniczy NMM, Instytut Morski w Gdańsku oraz partnerzy 
z Litwy, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Celem projektu jest 
implementacja podwodnego dziedzictwa kulturowego w proces 
planowania przestrzennego na Bałtyku przez zebranie danych 
o obszarach i obiektach zabytkowych oraz opracowanie zasad 
współpracy pomiędzy ekspertami z dziedziny ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i planowania przestrzennego. Powstać 
mają ujednolicone rekomendacje dla planistów i inwestorów, 
uwzględniające ochronę morskiego i nadmorskiego dziedzic-
twa kulturowego oraz otaczających ekosystemów. Gwarancją 
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uwzględniania tych rekomendacji w podejmowaniu decyzji poli-
tycznych jest współpraca z odpowiednimi organami krajowymi 
i regionalnymi. Na początku stycznia odbyło się w Szlezwiku 
spotkanie robocze projektu, w którym ze strony NMM wzięli 
udział Iwona Pomian i Krzysztof Kurzyk. Dyskutowano m.in. 
nad postępem prac zmierzających do ustandaryzowania sposobu 
opisu stanowisk archeologicznych w całym rejonie Morza Bał-
tyckiego, opracowano też szczegółowo plan prac na rok 2018.

469 836 osób – tylu mieliśmy zwiedzających w ubiegłym roku 
we wszystkich naszych oddziałach. To nowy rekord frekwencji 
w naszym Muzeum, wyższej o ponad 50 tys. od ubiegłorocz-
nej i o prawie 200 tys. w porównaniu do roku 2014. Udało 
się z nawiązką przekroczyć próg 450 tys., przewidywany po 
wakacjach – chociaż to sierpień okazał się jedynym miesiącem, 
w którym frekwencja była niższa niż w roku ubiegłym (co mogło 
być skutkiem niezachęcającej do przyjazdu nad morze kapryśnej 
letniej aury). Nadal najliczniej odwiedzany jest statek-muzeum 
„Dar Pomorza” (ponad 135 tys. gości), ale ambitnie dogania 
go Ośrodek Kultury Morskiej, mający ponad 106 tys. zwiedza-
jących. Cieszy popularność drugiego naszego statku-muzeum, 
„Sołdka”, który zdecydowało się zwiedzić ponad 57 tys. osób 
– to także rekord frekwencji dla tego obiektu, świadczący o stale 
rosnącym zainteresowaniu zabytkami techniki. Ponad 50 tys. 
zwiedzających Żuraw uplasowało nasz najstarszy oddział na 
czwartym miejscu w konkurencji najchętniej odwiedzanych 
obiektów. Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 
zwiedziło prawie 20 tys. gości i jest to kolejny doskonały wynik, 
biorąc pod uwagę sezonowość tego oddziału. O ponad 10 proc. 
zwiększyła się frekwencja w naszych oddziałach w Tczewie, 
które walczą o uwagę publiczności muzealnej po otwarciu nowe-
go obiektu – Centrum Konserwacji Wraków Statków oraz nowej 
wystawy stałej w Muzeum Wisły. 

W 2015 roku NMM gościło ponad 150 naukowców z całego świa-
ta na 14. Sympozjum Łodzie i Statki w Archeologii. Materialnym 
śladem tej konferencji jest publikacja „Baltic and beyond. Change 
and continuity in shipbuilding. Proceedings of the Fourteenth 
International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Gdańsk 
2015”, która ukazała się pod koniec zeszłego roku. 43 artykuły 
autorów z Europy i Ameryki Północnej skupiły się na omówieniu 
najnowszych dokonań archeologii podwodnej w zakresie badań in 
situ, dokumentacji stanowisk i interpretacji znalezisk oraz źródeł 
pisanych i ikonograficznych. Redaktorem tomu jest Jerzy Litwin, 
redakcji językowej dokonał Eric Kentley, a pod względem graficz-
nym opracował Paweł Makowski.

Tegoroczne ferie rozpoczęły się bardzo aktywnie – już pierwsze-
go dnia mieliśmy wielu gości, z entuzjazmem uczestniczących 
w zaproponowanych przez Dział Edukacji zajęciach. W Ośrod-
ku Kultury Morskiej dzieci dowiadywały się, jak wyglądają ferie 
ich rówieśników na półkuli południowej i tworzyły magiczne 
obrazy na podstawie opowieści o Sindbadzie Żeglarzu zabłąka-
nym w Kotlinie Diamentowej. Najmłodsi wzięli udział w akcji 
ratowania morskich stworzonek i w poszukiwaniach zatopione-
go skarbu. W Tczewie natomiast w Centrum Konserwacji Wra-
ków Statków poznawali historię latarni morskich, dowiadywali 
się, jak w dawnych czasach rozbójnicy zwabiali statki za pomocą 
„złego światła” oraz odkrywali właściwości magnesu, tworząc 
„obrazy” za pomocą siły przyciągania, z kolei w Muzeum Wisły 
zaznajamiali się z pracą flisaków za pomocą gier i zagadek.

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa 
Przyjaciół NMM odbyło się 26 stycznia w głównej siedzibie 
NMM w Spichlerzach na Ołowiance. Rozpoczęło się od wystę-
pów uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. 
K.O. Borchardta: zespołu wokalno-ruchowego „Wilczki Mor-
skie” prowadzonego przez p. Annę Weier oraz chóru szkolnego 
pod dyrekcją p. Jolanty Karge-Kus. Po znakomitych występach 
młodzieży głos zabrał prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala, przy-
bliżając zebranym działania Towarzystwa w ubiegłym roku i pla-
nach na rok 2018. Potem dyrektor NMM dr Jerzy Litwin przed-
stawił najciekawsze fakty z działalności Muzeum w roku 2017 
oraz plany na przyszłość, m.in. budowę w Łebie nowego oddziału 
poświęconego morskiej archeologii podwodnej. Spośród zebra-
nych członków Towarzystwa chęć wystąpienia zgłosił Edward 
Olewiński – prezes Bractwa Okrętów Podwodnych, były dowódca 
ORP „Orzeł” (II). Wysłuchano też referatu „Polska flota han-
dlowa w latach 1989–2017”, wygłoszonego przez red. Jerzego 
Drzemczewskiego. Całość będzie można przeczytać m.in. na stro-
nie internetowej Towarzystwa (www.tpnmm.pl). Na zakończenie 
spotkania na zebranych czekał tradycyjny poczęstunek.
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Uczniowie gdyńskiej SP Nr 40 przed występem mieli sposobność zwiedzenia NMM 
w grupach. Fot. Liliana Koszałka
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