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Po najdłuższym w historii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku okresie wymuszonego okolicznościami zewnętrznymi zamknięcia większość naszych oddziałów można ponownie zwiedzać. 13 lutego otwarte zostały: Spichlerze na Ołowiance
i Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Wisły
i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, a 24 lutego także statek-muzeum „Dar Pomorza”. Ciesząc
się z możliwości powitania gości w naszych progach, przygotowaliśmy upominki dla
pierwszych dziesięciu osób zwiedzających naszą siedzibę główną (katalog prezentowanej tam wystawy czasowej „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków”) oraz „Dar
Pomorza” (kubki z wizerunkiem żaglowca).
W otwieranych oddziałach wdrożono wymagane procedury sanitarne, a w Ośrodku Kultury Morskiej zainstalowano system jonizacji powietrza, oczyszczający je z drobnoustrojów, co dodatkowo zmniejsza ryzyko zakażenia. Na interaktywnej wystawie
dla najmłodszych „Ludzie – statki – porty” obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa, m.in. zmniejszenie liczby stanowisk i ich dezynfekcja co godzinę, po każdej
grupie zwiedzających.
W ciągu dwóch lutowych tygodni NMM odwiedziło 3081 osób, z czego najwięcej: 1233 – Ośrodek Kultury Morskiej. „Dar Pomorza”, otwarty przez pięć dni, miał 474
zwiedzających.
Dwa nasze oddziały pozostaną zamknięte. Żuraw przygotowywany jest do remontu, a na statku-muzeum „Sołdek” instalowana jest nowa wystawa stała.
Tekst: Hanna Borkowska, Anna Ciemińska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Fot. Konsorcjum POLEKO-BUDOMEX

RAPORT Z ŁEBY
To, co jeszcze do niedawna wyglądało niczym zwykły plac budowy, w ciągu kilku
tygodni zmieniło się w coraz wyraźniej zarysowaną, rozległą konstrukcję naszego
najnowszego oddziału: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego
w Łebie. Postawienie kolejnych ścian i wypełnienie betonem zbrojeń słupów nadało
kształt przyszłej sali ekspozycyjnej muzeum, a kondygnacja podziemna, w której
powstanie zaplecze techniczne budynku, została już przykryta stropem. Prace
budowlane przebiegają zgodnie z planem, a coraz łaskawsza pogoda pozwala
przyjrzeć się ich postępom.
Tekst: Hanna Borkowska
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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PROJEKT ŻURAW
18 lutego w Ośrodku Kultury Morskiej odbyła się konferencja prasowa, poświęcona
rozpoczętemu przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku projektowi konserwacji,
remontu i modernizacji zabytkowego Żurawia wraz z utworzeniem w jego wnętrzach
nowej wystawy stałej.
Wszelkie inwestycje związane z historycznym dźwigiem portowym cieszą się dużym
zainteresowaniem mediów. Podczas czwartkowego spotkania gościliśmy przedstawicieli najważniejszych lokalnych portali internetowych, dzienników oraz stacji radiowych
i telewizji. Zakres planowanych prac remontowych, największych od czasów powojennej
odbudowy Żurawia, oraz koncepcję nowej ekspozycji stałej, przedstawił dziennikarzom
zastępca dyrektora ds. merytorycznych – dr Marcin Westphal. Zapewniliśmy również
możliwość sfotografowania i sfilmowania sal wystawowych mieszczących się we wnętrzu tego unikatowego obiektu, które po zakończeniu prac związanych z projektem zostaną udostępnione dla zwiedzających w zupełnie nowej odsłonie.
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Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy
stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy
EOG oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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PAKIETY EDUKACYJNE, OPROWADZANIA I... EGZAMIN
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W lutym Dział Edukacji przygotowywał się do tworzenia pakietów edukacyjnych o tematyce związanej z archeologią podwodną, historią i kulturą Kaszub i Pomorza, starym
mieszczańskim Gdańskiem, okrętownictwem oraz właściwościami wody. Nadal pracowaliśmy zdalnie, tworząc filmy edukacyjne, prowadząc panele dyskusyjne i nagrywając
oprowadzania kuratorskie.

Pakujemy Żuraw – z tej okazji, żegnając się na dłuższy czas z naszym najsłynniejszym oddziałem, nagraliśmy oprowadzanie kuratorskie w dwóch częściach. Wojciech Ronowski,
kurator wstawy „Gdańsk od XVI do XVII wieku. Życie portowego miasta”, opowiedział
wszystko, co o Żurawiu wiedzieć się powinno i jeszcze więcej – była to okazja do posłuchania nieznanych historii o portowym dźwigu. Tu można obejrzeć  Tu można obejrzeć 

Luty rozpoczęliśmy przypomnieniem o konkursie „Moja Wisła”. Aleksandra Grońska
przygotowała pakiet z zadaniami, dotyczącymi tej największej polskiej rzeki. Zadania
miały na celu zainspirowanie i pobudzenie wyobraźni artystycznej przyszłych uczestników Konkursu. Tu można obejrzeć 

W Dniu Przewodnika Dział Edukacji przeprowadził bardzo trudny, acz humorystyczny egzamin przewodnicki – w rolę egzaminatorów i egzaminowanej wcielili się edukatorzy NMM,
tworząc barwne i niezapomniane postaci. Egzamin, za zgodą Szacownej Komisji, został
sfilmowany i udostępniony na stronie Youtube i Facebook NMM. Tu można obejrzeć 

Święto Służby Więziennej stało się okazją do zaprezentowania pakietu edukacyjnego
z filmami oraz grą typu escape room, przygotowaną przez Marię Jaroszewską, zatytułowaną „Pomóż marynarzowi uwolnić się z dybów”. Tu można obejrzeć 

Barbara Wojczuk-Krystek przygotowała, w formie filmu instruktażowego, warsztaty tworzenia barwnych pejzaży morskich, zainspirowanych twórczością Tadeusza Popiela.
Tu można obejrzeć 

Kolejny odcinek cyklu „Dziewczyny na fali” to wywiad edukatorki Weroniki Pelc-Garskiej z prof. Violettą Drozdowską – pracownikiem naukowym Instytutu Oceanologii PAN
w Sopocie w Pracowni Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery. W tej części
pani profesor odpowiadała na pytania dzieci z jednego z gdańskich przedszkoli.
Tu można obejrzeć 

Luty zakończyliśmy pod znakiem sztuki marynistycznej – dr Monika Jankiewicz-Brzostowska opowiadała w bardzo ciekawy i przystępny sposób o najważniejszych obrazach
eksponowanych na Galerii Morskiej oraz o pracach Henryka Uziembło pokazanych na
wystawie „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków” – transmisja odbyła się w rocznicę
urodzin wspomnianego artysty.
Po kuratorskim oprowadzaniu zaprosiliśmy do obejrzenia i wysłuchania panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Kamilę Jezierewską z Działu Edukacji, z udziałem dr Moniki Jankiewicz-Brzostowskiej i Barbary Wojczuk-Krystek. Gawędząc o sztuce, starałyśmy
się przy okazji odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania naszych gości, odwiedzających Galerię Morską. Tu można obejrzeć 

Z okazji tygodnia dedykowanego zaślubinom Polski z morzem, Kamila Jezierewska z Działu Edukacji przygotowała pytania konkursowe. Od 8 do 12 lutego, codziennie o godzinie
12, Dział Promocji ogłaszał na Facebooku jedno pytanie – pierwsza osoba, która prawidłowo na nie odpowiedziała, otrzymywała nagrodę. Pytania dotyczyły samych zaślubin,
jak i elementów wystawy „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków” oraz życia w II RP.
Konkurs zapowiedziały panie Milka i Marynia, znane z wakacyjnych filmów w stylu retro
i imprezy online dedykowanej Świętu Niepodległości: Tu można obejrzeć 

Tekst: Kamila Jezierewska
Zdjęcia: Patryk Herdzik

Dla łasuchów, z okazji Tłustego Czwartku, Gabriela Chrzanowiecka przygotowała film
instruktażowy o robieniu faworków: Tu można obejrzeć , a Ewa Sidor „chrupiące”
zadania online: Tu można obejrzeć 
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE W LUTYM
W połowie lutego nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie naszych oddziałów dla
zwiedzających. Zanim po blisko czteromiesięcznej przerwie powitaliśmy pierwszych
gości, Dział Promocji przygotował z tej okazji kampanię promocyjno-informacyjną.
Szczegóły ponownego otwarcia Muzeum pojawiły się w materiałach między innymi
na portalach Trojmiasto.pl, PortalMorski.pl i w Radio Gdańsk. Z oddziałów w Tczewie
i w Helu otrzymaliśmy materiały filmowe i fotograficzne, przy pomocy których za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosiliśmy odwiedzających do naszych
filii zamiejscowych. Z kolei dla pierwszych gości Spichlerzy na Ołowiance i Ośrodka
Kultury Morskiej przygotowaliśmy zestawy upominków związanych z naszymi aktualnymi wystawami.
Wyznaczenie daty ponownego otwarcia Muzeum na 13 lutego pozwoliło nam
poprzedzić je całotygodniowym konkursem na Facebooku, promującym wystawę
„Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”. Codziennie zadawaliśmy pytanie związane
z zaślubinami i dwudziestoleciem międzywojennym, przygotowane specjalnie na tę
okazję przez Dział Edukacji. Zagadki wzbudziły duże zainteresowanie, gdyż odpowiedzi nawet na najtrudniejsze z pytań padały już w chwilę po ich publikacji. Zwycięskich
uczestników nagrodziliśmy książkami „Zaślubiny – i co dalej?”.
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Mimo że otwarcie Muzeum nie objęło Żurawia, w którym już wkrótce rozpoczną się
prace remontowe, zwróciliśmy uwagę publiczności i mediów również na ten oddział,
za sprawą akcji „Pakujemy się!”. Demontaż dotychczasowej wystawy stałej w zabytku
uczyniliśmy punktem wyjścia dla promocji zarówno samego projektu przebudowy i modernizacji obiektu, jak i wyjątkowego wydarzenia, jakim było wirtualne oprowadzanie
kuratorskie po Żurawiu, poprowadzone przez Wojciecha Ronowskiego. Oprowadzanie
zarejestrowane w ostatnich dniach przed rozpoczęciem akcji pakowania obecnej wystawy zostało opublikowane w dwóch częściach na Facebooku i na YouTube, gdzie do
tej pory łącznie wyświetlono je już ponad 1200 razy.
W lutym zainicjowaliśmy naszą nową akcję pod hasłem „Obraz miesiąca”, promującą muzealną kolekcję malarstwa marynistycznego w mediach społecznościowych.
Zgodnie z jej założeniem pierwszego dnia publikujemy na Facebooku i Instagramie wybrane dzieło malarskie z naszych zbiorów wraz z opisem, by pod koniec miesiąca ogłosić wśród publiczności związane z nim pytanie konkursowe. Laureaci kolejnych odsłon
„Obrazu miesiąca” otrzymają od nas egzemplarze publikacji „Galeria Morska”.
Tekst: Hanna Borkowska
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FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE
I SKETCHFAB
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Minął już niemal rok, od kiedy działania edukacyjne i promocyjne NMM, ze względu
na pandemię, przeniosły się w przestrzeń wirtualną. Wielokrotnie pisaliśmy tu o kolejnych akcjach na naszym profilu na Facebooku, filmach udostępnianych na kanale
NMM na Youtube, zapraszaliśmy też do obserwowania naszego nowego konta na
Instagramie. Jest to jednak tylko subiektywny wybór tego, co nasze media społecznościowe oferują, warto więc przeglądać je na bieżąco – żeby nie przeoczyć na przykład udostępnionego na Facebooku krótkiego filmu pokazującego pozostający pod
wodą średniowieczny port w Pucku. Tu można obejrzeć 
Od dłuższego czasu na platformie Sketchfab prezentujemy kolejne zabytki z kolekcji
NMM w formie cyfrowych modeli 3D. Digitalizacją objętych zostało jak dotąd prawie
200 różnorodnych eksponatów. Są wśród nich zarówno obiekty o dużych gabarytach:
jacht „Kumka”, łodzie rybackie, łodzie z kolekcji etnologicznej, jak i przedmioty całkiem
małe, np. znaleziona na wraku „Solena” pieczęć wójta oliwskiego, żelazny grot z wraka
Miedziowca, ale też XX-wieczny marszpikiel (rożek szkutniczy) czy muszla ślimaka z gatunku Cypraea mappa. Sketchfab to także miejsce, gdzie osadzone zostały modele 3D
stanowisk archeologicznych wraków badanych przez NMM. Wszystkie można dokładnie obejrzeć z każdej strony, samodzielnie je przesuwając do uzyskania pożądanego
punktu widzenia. Zabytkom towarzyszy opis, podający typowe dla muzealnego eksponatu informacje o jego pochodzeniu, wymiarach i historii.
Bądź z nami w kontakcie			

Oglądaj nasze zabytki w 3D

Tekst: Anna Ciemińska

l

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

7

ZAPROSZENIE:
„DZIEWCZYNY NA FALI” PO RAZ TRZECI
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
zapraszają na trzecią edycję konferencji
„Dziewczyny na fali”. Spotkanie odbędzie się 8 marca w godz. 18–19.30, tym
razem w formule online, ze względu na
obowiązujące obostrzenia związane
z sytuacją pandemii.
Przewidywane są trzy wystąpienia
zaproszonych prelegentek – kobiet, dla których morze jest połączeniem sposobu
na życie oraz pasji. O pokonywaniu własnych słabości, „przekuwaniu” trudnych doświadczeń na działalność społeczną, pracy w męskim środowisku i o tym, jak ważne
jest wsparcie najbliższych na drodze do spełniania własnych marzeń, opowiedzą:
Hanna Nadzieja Leniec-Koper – żeglarka, mająca na koncie ponad 150 tysięcy mil
morskich, od ponad 11 lat żeglująca z mężem na jachcie Katharsis II; autorka bloga Nie sprzedawajcie swych marzeń [ link ] oraz inicjatorka akcji społecznej Badajmy
Się Nie Dajmy Się; [ link ]
Katarzyna Knuth – inżynier, konstruktorka budowy okrętów; specjalizuje się w konstrukcjach kadłubowych, wyposażeniu, obliczeniach MES oraz przepisach ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa; od 2013 r. związana z firmą projektową Choreń
Design & Consulting;
Klaudia Skotnica – kapitan żeglugi wielkiej, absolwentka Akademii Morskiej
w Szczecinie; drogę zawodową rozpoczęła od chemikaliowca, obecnie pływa na
zbiornikowcach.
Wszelkich informacji dotyczących konferencji udzielają Weronika Pelc-Garska
w.pelc@nmm.pl oraz Katarzyna Schaefer k.schaefer@nmm.pl.
Zapis konferencji: Tu można obejrzeć 
Tekst: Katarzyna Schaefer, Hanna Borkowska
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