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Szanowni Państwo
W oczekiwaniu na ciepłe wiosenne dni i kres pandemii, która wciąż „organizuje” na nowo 
naszą pracę, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu NMM. Równo rok temu 
wskazywaliśmy, jak pojawienie się pandemii koronawirusa COVID-19 zburzyło plany naszego 
Muzeum. W 2020 roku marcowe spotkanie „Dziewczyny na fali, czyli Dzień Kobiet w Muzeum” 
udało się przeprowadzić „w realu”. Tegoroczne, trzecie już z cyklu, odbyło się 8 marca w for-
mie telekonferencji. Na ekranach komputerów gościły trzy wybitne Panie, które poświęciły 
swoje życie i karierę morzu. Panie Hanna Leniec-Koper, Katarzyna Knuth oraz Klaudia Skotnica 
podzieliły się swoim doświadczeniem, zachęcając, by kobiety nie rezygnowały z pracy na 
morzu, kojarzonej jako zajęcie dla mężczyzn. 

Mimo czasowego zamrażania i odmrażania branży turystycznej, w tym muzeów, udało 
nam się w marcu prowadzić wiele ciekawych działań. Do Muzeum Zimnej Wojny w Danii 
pojechały zabytki związane z tym powojennym konfliktem, który podzielił Europę „żelazną 
kurtyną”. Podpisaliśmy z Politechniką Gdańską ważny list intencyjny o współpracy, w którym 
kreślimy pola wspólnych zainteresowań i projektów, jakie chcielibyśmy w niedalekiej przyszło-
ści razem realizować. Systematycznie posuwają się prace budowlane w Muzeum Archeologii 
Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Z gruntu wyłaniają się nie tylko ściany nośne 
i filary wspierające halę wystawową, ale także pierwsze kondygnacje części biurowej. 

Zakończyliśmy także prace nad projektem wykonawczym wystawy stałej planowanej 
w głównej siedzibie NMM na wyspie Ołowianka. Wizualizacje ekspozycji na temat polskiej 
gospodarki morskiej po roku 1945 dają pogląd na scenografię i atmosferę, którą mamy 
nadzieję budować dla Państwa w nadchodzących latach. Nie ustawaliśmy także w naszych 
aktywnościach online, prezentowanych w biuletynie przez Dział Edukacji. 

Niecierpliwie czekamy na kolejne otwarcie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 
żywiąc nadzieję, że turyści wrócą do naszych miast, a instytucje kultury złapią wiosenną bryzę 
w żagle i zaczną działać na miarę swoich możliwości. 

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego 

w Gdańsku
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Za nami 3. edycja konferencji „Dziewczyny na fali”, która odbyła się 8 marca z okazji Dnia 
Kobiet. Wyjątkowe i zdeterminowane kobiety, których wspólnym sposobem na życie 
jest morze, wystąpiły w tym roku na wirtualnej scenie Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Spotkanie poprowadzili dr inż. Weronika Pelc-Garska (Dział Edukacji) oraz 
Piotr Felkier (Dział Konserwacji Muzealiów). Konferencja została zorganizowana dzięki 
połączonym siłom działów Konserwacji Muzealiów i Edukacji, przy wsparciu działów 
Promocji i Administracji. 

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania naszych gości oraz uczestni-
ków przez dyrektora NMM dra Roberta Domżała. Jako pierwsza wystąpiła pani Hanna 
Leniec-Koper. To właśnie nad Motławą w Gdańsku rozpoczął się w październiku 2009 r. 
jej rejs po morzach i oceanach całego globu. Od tego czasu załoga jachtu „Katharsis II” 
przepłynęła ponad 140 tys. mil morskich, odwiedzając siedem kontynentów. Kolejnym 
marzeniem było opłynięcie Antarktydy trasą na południe od 60 równoleżnika szerokości 
geograficznej południowej. Przygotowania do wyprawy trwały rok. W przeddzień rozpo-
częcia rejsu, kiedy załoga czekała na decyzję o wypłynięciu w Kapsztadzie, żeglarka do-
wiedziała się o chorobie. „Paskud” – jak sama określiła zdiagnozowany złośliwy nowo-
twór piersi – spowodował, że kapitan Koper, mąż żeglarki, podjął decyzję o przełożeniu 
żeglarskiej wyprawy polarnej. Choroba nie stanęła jednak pani Hannie na drodze do 
spełnienia marzenia. Determinacja, chęć powrotu na morze i wsparcie ze strony rodziny 
dawały jej siłę do walki z nowotworem. Po roku intensywnego leczenia żeglarka wyru-

szyła wraz z 9-osobową załogą w rejs po najniebezpieczniejszych wodach globu. Przez 
trzy i pół miesiąca żeglugi na przełomie 2016 i 2017 r. pokonali ponad 16 tys. mil mor-
skich. W 2018 r. rejs został dostrzeżony przez Światową Radę Rekordów Żeglarskich oraz 
uznany za Światowy Rekord Guinnessa. Ponadto w Polsce został wyróżniony Srebrnym 
Sekstantem. Największą inspiracją pozostaje jednak przesłanie żeglarki: „Badajmy się, 
nie dajmy się”. Pani Hanna chciała tym samym zwrócić uwagę wszystkich, w tym szcze-
gólnie młodych ludzi, jak ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie i badać się regularnie. 
Podkreśliła również, że to właśnie możliwość spełnienia marzenia dała jej największą 
siłę do walki z chorobą.

Drugą prelegentką była pani Katarzyna Knuth, która na co dzień pracuje jako kon-
struktor statków. Od 2013 r. jest związana z firmą Choreń Design & Consulting. Na wstę-
pie opowiedziała o trudnych początkach swojej kariery, m.in. stereotypowym myśleniu 
niektórych wykładowców na uczelni, czy braku informacji zwrotnej na CV licznie wysy-
łane do różnych stoczni – podczas gdy koledzy po tym samym kierunku studiów bez 
problemu otrzymywali oferty pracy w zawodzie. Determinacja zaowocowała propozycją 
pracy od samego Zygmunta Chorenia, należącego do światowej czołówki konstrukto-
rów statków. Mimo iż początki pracy w środowisku zdominowanym przez mężczyzn nie 
były łatwe, pani Katarzyna znalazła swoje miejsce w branży stoczniowej dzięki ciężkiej 
pracy, ale również odwadze, by „sięgać po swoje”. Największym osiągnięciem kon-
struktorki statków, które jednocześnie przyniosło jej wiele satysfakcji, był udział w pro-
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Hanna Leniec-Koper. Antarktyda, marzec 2018. Fot. Mariusz Koper Hanna Leniec-Koper. Antarktyda, luty 2020. Fot. Piotr Kukliński Katarzyna Knuth. Stocznia Cesarska. Fot. Sylwester Ciszek
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jekcie budowy żaglowca szkoleniowego „Le Quy Don” przez stocznię Marine Projects 
w Gdańsku dla marynarki wojennej Wietnamu. Kolejnym ciekawym wyzwaniem, którym 
pani Katarzyna może się pochwalić, było projektowanie wnętrz dla „Flying Clipper”, 
największego żaglowca na świecie, wpisanego do księgi rekordów Guinnessa. Jest to 
tym bardziej imponujące, iż realizację tego zadania łączyła z opieką nad kilkumiesięcz-
nym synkiem w trakcie urlopu macierzyńskiego. Opowiedziała również o projekcie bu-
dowy trójmasztowej fregaty, żaglowca szkolnego zbudowanego w stoczni Remontowa 
Shipbuilding w 2017 r. na zamówienie marynarki wojennej Algierii. W ostatniej części 
swojej prezentacji pani Katarzyna zwróciła uwagę na wyzwania, jakie stoją przed kobie-
tami w branży morskiej oraz jak im sprostać. Podkreśliła również, jak ważne jest budo-
wanie relacji oraz praca zespołowa. Ze względu na drogę, jaką przeszła i chęć dzielenia 
się doświadczeniem, chętnie angażuje się jako mentorka w programach takich, jak 
„Kobiety też budują statki”, „Women Offshore Mentorship Program” oraz jako człon-
kini Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu (WISTA Poland). Cel, jaki jej 
przyświeca, to wspieranie innych kobiet w budowaniu kariery i czerpaniu satysfakcji ze 
swojej pracy i zmniejszanie różnic między płciami w branży morskiej.

Trzecia prelegentka, kapitan żeglugi wielkiej Klaudia Skotnica, ze względu na zobo-
wiązania zawodowe nie mogła się z nami połączyć na żywo, wobec czego przygotowa-
liśmy z nią wywiad:                                         .

Ten i dwa pozostałe wywiady: z Hanną Leniec-Koper (                                  ) oraz 
Katarzyną Knuth (                                   ) zostały wyemitowane w ramach akcji NMM 
„Marzec – miesiącem kobiet”. Spotkanie zakończyło się sesją Q&A, w której odpowie-
dzi na pytania od uczestników okazały się świetnym uzupełnieniem prelekcji naszych 
gości. 

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego za wspar-
cie, które umożliwiło organizację tegorocznej edycji konferencji „Dziewczyny na fali”. 
Podziękowania kierujemy również do prelegentek, uczestniczek i uczestników spotkania 
za udział w wydarzeniu. Jesteśmy ogromnie dumni, że nasze cykliczne już obchody 
Dnia Kobiet z roku na rok wywołują coraz większe zainteresowanie. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku Dzień Kobiet będziemy mogli świętować w tym samym lub większym 
gronie, już na żywo.

Tekst: Katarzyna Schaefer
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Klaudia Skotnica i jej statek. Fot. z archiwum Klaudii Skotnicy
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Nasze Muzeum, w ramach współpracy z instytucjami zagranicznymi, udostęp-
niło zbiory do Langelands Museum – Koldkrigsmuseum Langelandsfort w Da-
nii (Muzeum Zimnej Wojny), na okres od marca 2021 do listopada 2022 r. Przygo-
towywana jest tam wystawa pt.: „Target Denmark. The 7th Polish landing division 
and the cold war” (Cel: Dania. Polska 7. Dywizja Desantowa i zimna wojna). Uży-
czenie – ze strony Muzeum Zimnej Wojny – koordynowała p. Anna Werenberg.  
W sumie udostępnionych zostało 19 zabytków ze zbiorów trzech działów: Rozwo-
ju Portów, Historii Budownictwa Okrętowego oraz Historii Żeglugi i Handlu Mor-
skiego. Są to: wyposażenie nurka (automat oddechowy oraz skafander), model 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, model ORP „Grunwald”, model okrętu desantowego 
projektu 775 (kod NATO: „Ropucha”) oraz emblematy 7. Łużyckiej Dywizji De-
santowej i mundur wyjściowy letni komandora sowieckiej marynarki wojennej. 
Na wystawie prezentowane są również eksponaty ze zbiorów instytucji zaprzyjaźnio-
nych z NMM – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Stowarzyszenia Żołnierzy 
i Sympatyków „Niebieskich Beretów” (7. Łużyckiej Dywizji Desantowej). 

Tekst: Brygida Sonnack

Zdjęcia: Muzeum Zimnej Wojny, Langelandsfort, Dania
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Model ORP „Grunwald” 
ORP „Grunwald” (811) – okręt dowodzenia desantem projektu 776 (kod NATO: Modified 
Polnocny-C). Zbudowany w Stoczni Północnej w Gdańsku (położenie stępki: 05.11.1971). 
Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął w kwietniu 1973 r. W latach 1973 – 1995 pełnił 
służbę w 2 Brygadzie Okrętów Desantowych, należących do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu. Wycofany ze służby 25.03.2005.

Model okrętu desantowego projektu 775
Okręt desantowy projektu 775 (kod NATO: „Ropucha”) – duży okręt desantowy zbu-
dowany w Stoczni Północnej w Gdańsku (łącznie zbudowano 28 okrętów tego typu). 
Jednostki tego typu przystosowane są do zakwaterowania dwóch kompani piechoty 
morskiej (230 żołnierzy). Pokład ładunkowy (ok. 600 m2) mieści do 20 pojazdów lub 
450 t. ładunku. Okręty desantowe projektu 775 przystosowane są do rejsów oceanicz-
nych i wyładunku pojazdów na nieprzygotowany brzeg.

Opisy modeli: Jan Tymiński. Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO 
Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ Biuletyn NMM • 3 (216) 03.2021

Współpraca Narodowego Muzeum Morskiego z Politechniką Gdańską trwa od wielu 
lat.  Jej przykładem jest udział dra inż. Cezarego Żrodowskiego z Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Okrętownictwa (dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa) 
w projekcie „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie” (finanso-
wanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet Digitalizacja) oraz w pra-
cach przy publikacji pt. „Miedziowiec. Wrak średniowiecznego statku i jego 
ładunek”. Z kolei Dział Konserwacji Muzealiów NMM od wielu lat współpracuje 
z prof. Heleną Janik (Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego) 
oraz prof. Kazimierzem Darowickim (Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii 
Materiałowej Wydziału Chemicznego). Natomiast przedstawiciele DKM prowadzą 
wykłady i seminaria z przedmiotu „Konserwacja muzealna” dla studentów IV roku 
na kierunku Korozja w katedrze EKiIM oraz z przedmiotu „Środowisko gospodarcze” 
dla studentów V roku. 

Nie należy zapominać, że Politechnika Gdańska jest również alma mater 
dla wielu naszych pracowników, m.in. dwojga naszych poprzednich dyrektorów: 
pani Marii Dyrki, zastępcy dyrektora ds. merytorycznych, która ukończyła Wydział 
Chemiczny i pana dra inż. hab. Jerzego Litwina, dyrektora NMM, absolwenta 
Instytutu Okrętowego.

Spotkanie obecnego dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
dra Roberta Domżała z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem Politechniki Gdańskiej 
zaowocowało podpisaniem listu intencyjnego, stanowiącego podstawę do szerokiej 
współpracy między obiema placówkami.  Planowane obszary współpracy obejmują 
m.in.: ekspozycję zabytków techniki morskiej ze zbiorów NMM w zrewitalizowanych 
budynkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa – Hydromechanika, 
techniczne opracowanie technologii konserwacji zabytków oraz realizację badań 
analitycznych niezbędnych do opracowania metody konserwacji, opracowanie 
metod dokumentacji i skanowania 3D i fotogrametrii, wdrażanie nowych techno-
logii służących badaniom dna morskiego, konsultacji przy scenariuszu wystawy na 
potrzeby powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego 
w Łebie, a także przeprowadzenie badań oraz wzajemnych konsultacji przy plano-
wanej budowie i eksploatacji nowego promu pasażerskiego „Motława II”. Powyższe 
przedsięwzięcia będą w przyszłości realizowane z odpowiednimi wydziałami 
Politechniki Gdańskiej w ramach szczegółowych umów.

Tekst: Katarzyna Schaefer

Irena Rodzik i Irena Jagielska z wykładem gościnnym pt. „Czym zajmuje się chemik 
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” podczas inauguracji roku akade-
mickiego 2014/2015. Z archiwum Politechniki Gdańskiej
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Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie nabie-
ra tempa. W marcu mogliśmy zobaczyć już nie tylko zarysy, ale całe pomieszczenia 
nowego muzeum. Postawiono ściany części magazynowej, położono strop nad par-
terem przyszłej restauracji, a część, w której będą znajdować się biura, ma już ściany 
zewnętrzne na poziomie pierwszego piętra. Słupy konstrukcyjne przyszłej sali ekspozy-
cyjnej zostały zaizolowane, przygotowano również szalowanie pod stropy nad parterem.

Tekst: Hanna Borkowska
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Fot. Konsorcjum POLEKO-BUDOMEX

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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WYSTAWA O POLSKIEJ GOSPODARCE MORSKIEJ PO 1945 R.

W marcu 2021 r. zakończyły się prace nad projektem wykonawczym nowej wystawy 
stałej poświęconej polskiej gospodarce morskiej po 1945 r. Po 30 latach funkcjonowa-
nia dotychczasowej ekspozycji nadszedł czas na jej modernizację. Przygotowania pro-
jektu podjęła się doświadczona krakowska firma projektowa Fabryka Dekoracji, która 
wygrała konkurs na koncepcję wystawy. Praca nad projektem wykonawczym przypadła 
na szczególny czas – epidemii wirusa SARS-CoV-2, która spowodowała ograniczenia 
i utrudnienia w wielu dziedzinach naszego życia prywatnego i zawodowego. Mimo to 
współpraca zespołu wystawowego NMM (dr Marcin Westphal – lider, Emilia Brotz, Patryk 
Klein, Jadwiga Klim, Radosław Paternoga, Wojciech Ronowski) z Fabryką Dekoracji prze-
biegała sprawnie i efektywnie. Podczas regularnych zdalnych spotkań na Skype i Teams 
na bieżąco rozwiązywaliśmy wszystkie pojawiające się problemy i wyjaśnialiśmy wątpli-
wości. W efekcie powstał kompletny projekt wykonawczy wystawy, która w niedalekiej 
przyszłości (taką mamy nadzieję) zostanie zrealizowana w Spichlerzach na Ołowiance. 

Okres po 1945 r. to trudny i wyjątkowy czas w polskiej historii. Zniszczony kraj, zruj-
nowany przemysł, miliony ofiar, zmiany graniczne, migracje ludności. A jednocześnie 
drzemiąca w Polakach siła i dążenie do odbudowania swojego kraju i życia od nowa, do 
czego wielu z entuzjazmem i ofiarnością przystąpiło. Na osiągnięcia gospodarcze odra-
dzającego się państwa kładł się cieniem coraz bardziej opresyjny system polityczny. Tę 

dychotomię prezentowanego okresu widać wyraźnie na naszej wystawie. Została po-
dzielona na osiem stref, z których trzy są wiodące: stocznie, porty i żegluga. Centralnym 
punktem pierwszej z nich będzie makieta fragmentu Stoczni Gdańskiej według sta-
nu na 1957 r., a drugiej – kilkumetrowy, stylizowany model kontenerowca. W strefach 
„Stocznie” i „Porty” pokażemy powojenną odbudowę, rozwój i modernizację tych gałęzi 
przemysłu morskiego. Opowieść o nich doprowadzimy do czasów współczesnych, za-
tem pojawi się w niej również kryzys lat. 90. XX w. oraz sposoby jego przezwyciężania. 
W strefie „Żegluga” zaprezentujemy powojenną historię polskiej floty handlowej i pa-
sażerskiej; nie zabraknie w niej statków-legend: „Batorego” i „Stefana Batorego”. Ze 
strefy industrialnej przejdziemy do nieco „lżejszych” zagadnień: żeglarstwa, rekreacji 
i ekologii. Ich lekkość będzie jednak w dużej mierze pozorna, przejawiająca się głów-
nie w formie – jasnej kolorystyce i scenografii przenoszącej zwiedzających na bałtycką 
plażę i pokład jachtu. Późniejsze sukcesy polskich żeglarzy nie przesłonią faktu, że przez 
szereg powojennych lat mieli oni zakaz wypływania na morze i borykali się z problemami 
formalnymi i finansowymi. Pokazując atrakcje nadmorskiej rekreacji i piękno Bałtyku 
podkreślimy, jak zły jest stan jego wód. W PRL-u do morza płynęły ścieki będące efektem 
rozwoju przemysłu ciężkiego, a dzisiaj zatruwamy je sami – ponad 90% zanieczyszczeń 
Bałtyku produkowanych jest na lądzie. Na wystawie zasygnalizujemy również proble-
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matykę związaną z rybołówstwem i Marynarką Wojenną. Prezentacje tych zagadnień 
nie będą obszerne, gdyż nie chcemy dublować wystaw w Oddziale NMM – Muzeum 
Rybołówstwa na Helu oraz w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Głównym elemen-
tem strefy „Rybołówstwo” będzie prezentacja (w formie animacji) procesu, jakiemu 
poddawana jest ryba na statku-przetwórni, a strefy „Marynarka Wojenna” – historia 
przygotowań do desantu na Półwysep Jutlandzki. Epilogiem wystawy będzie stanowi-
sko podsumowujące, w którym zbierzemy poruszone na ekspozycji wątki. 

Problematykę wystawy przedstawimy głównie poprzez zabytki – najważniejsze ele-
menty każdej muzealnej ekspozycji. Na naszej – w toku głównej narracji – znajdzie się 
ich ponad 230. Specjalnym miejscem będzie „Modelarnia”, w której zaprezentuje-
my 35 modeli usystematyzowanych zgodnie ze strefami wystawy. Będzie to szczegól-
na gratka dla miłośników modeli, których wśród naszych zwiedzających nie brakuje. 
Demonstracją modeli sterować będzie aplikacja – po wybraniu konkretnego modelu 
na ekranie dotykowym zwiedzający zobaczy jego skan 3D i dokładny opis, a oryginalny 
model zostanie specjalnie podświetlony. Zabytki zaaranżowane zostaną w przemyślanej 
i atrakcyjnej scenografii, oddającej charakter i nastrój każdej z prezentowanych stref. 
Nawiązywać ona będzie do stoczniowych suwnic, kontenerów, pokładów i burt statków, 

jachtowych żagli, plażowych koszy i pomostów. Jej celem, podobnie jak wielkoformato-
wych fotografii i zróżnicowanej kolorystyki poszczególnych przestrzeni, będzie oddzia-
ływanie na emocje zwiedzającego, wywołanie u niego określonego nastroju. Zależało 
nam również, by niełatwej problematyce wystawy nadać osobisty wymiar, wzbogacić ją 
o indywidualne doświadczenie, z którym łatwiej się będzie naszym gościom identyfiko-
wać. Dlatego wprowadzimy do niej postać narratora, reprezentującego jedną z tysięcy 
osób, które po 1945 r. przybyły na Wybrzeże. Opowie on o swoich przeżyciach i ob-
serwacjach w pierwszych powojennych latach, w okresie rozwoju gospodarki morskiej 
oraz na stanowisku podsumowującym. Narrator – konkretna postać – zostanie przed-
stawiony za pomocą hologramu. Będzie to jedna z kilku zastosowanych nowoczesnych 
technik wystawienniczych. Innymi będą m.in. aplikacje, w których umieścimy treści 
szczegółowe oraz monitory prezentujące trasy żeglugowe czy rodzaje zanieczyszczeń 
w Bałtyku. Wystawa będzie w pełni dwujęzyczna – wszystkie teksty będą w języku pol-
skim i angielskim. 

Tekst: Jadwiga Klim
Wizualizacje: Fabryka Dekoracji
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Marzec w Dziale Edukacji przebiegał pod znakiem pracy zdalnej. Cały czas rozbu-
dowujemy naszą ofertę online. W marcu przygotowaliśmy m.in. następujące pakiety 
edukacyjne skierowane do uczniów szkoły podstawowej:
•	 „Bałtyk w legendach i przesądach” – wersja dla klas 1-3 oraz 4-6; w pakiecie mię-

dzy innymi legenda o powstaniu Bałtyku wraz z zadaniem, prezentacja z zadania-
mi, zagadkami, szukaniem ukrytych miejsc na mapie, rozpoznawaniem mitolo-
gicznych postaci;

•	 „Zaślubiny z morzem – klucz do wolności”; w pakiecie prezentacje, wyszukiwanie 
starych fotografii, dyskusja, filmy i minisłuchowiska, organizowanie ceremonii za-
ślubin, zadania i ciekawostki o życiu w II RP. 
Na Dzień Łodzi Podwodnej (my wolimy: okrętu podwodnego) 17 marca przygo-

towaliśmy pakiet, w którym znalazł się film instruktażowy „Robimy własną łódź pod-
wodną” oraz kolorowanka.

Na Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego 22 marca przygotowaliśmy pakiet eduka-
cyjny, w którym znalazł się wywiad z oceanologiem prof. Violettą Drozdowską, quiz 
o ochronie morza oraz film instruktażowy „Zróbmy sobie morze”.

We współpracy z Bielańską Telewizją Młodych (medium stworzonym całkowicie 
przez nastolatków) opowiedzieliśmy o naszych wystawach i zachęciliśmy do korzysta-
nia z oferty edukacyjnej i wirtualnego zwiedzania 3D oraz do wzięcia udziału w kon-
kursie „Moja Wisła”.

W marcu podjęliśmy także współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, w ra-
mach przygotowań do Nocy Muzeów. W tym roku będzie ona przebiegać pod ha-
słem „Wodowanie monety”. NBP wydaje nową pamiątkową monetę z wizerunkiem 
Żurawia i to jej poświęcona będzie Noc Muzeów 2021 w NMM. W planach: zwie-
dzanie, wymiana monet, zakup srebrnych monet pamiątkowych, prezentacje, filmy 
o NMM i dialogi z Żurawia… Oczywiście przygotowujemy się na dwie możliwości 
– zwiedzanie (z koniecznymi obostrzeniami) naszych oddziałów oraz wydarzenie cał-
kowicie w wersji online. 

Tekst: Kamila Jezierewska
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Działania promocyjne NMM na początku marca skupiły się przede wszystkim na 
konferencji „Dziewczyny na fali”. Wsparliśmy organizację wydarzenia między inny-
mi identyfikacją wizualną, przygotowaną przez Marka Jankowskiego, jak również 
zapowiedziami konferencji i prezentacją tegorocznych prelegentek w materiałach 
na stronie muzeum oraz w mediach społecznościowych. Zorganizowane zostały tak-
że wywiady z organizatorkami, Katarzyną Schaefer i Weroniką Pelc-Garską, dla TVP 
3 Gdańsk i dla Radia Gdańsk. 

Okres obostrzeń sanitarnych, ponownie nałożonych na instytucje kultury, wyko-
rzystujemy konstruktywnie, dzieląc się z odbiorcami innym niż zwykle spojrzeniem 
na działalność Muzeum. Dzięki zdjęciom i filmom zarejestrowanym przez Małgorzatę 
Bochenek pokazaliśmy cyfryzacyjną „kuchnię”, czyli różnorodność i złożoność pro-
cesów towarzyszących tworzeniu wirtualnych, trójwymiarowych wersji naszych eks-
ponatów. O stosowanych przez Dział Digitalizacji narzędziach i technikach można 
było przeczytać na stronie Muzeum w artykule „Jak powstają modele 3D zabytków” 
(https://www.nmm.pl/aktualnosci/jak-powstaja-modele-3d-zabytkow), a odbior-
cy na Facebooku i Instagramie na własne oczy mogli zobaczyć, jak wyglądają pro-
cesy skanowania, fotogrametrii i wreszcie składania cyfrowego modelu w programie 
komputerowym.

Mając na uwadze stale rosnące oczekiwania wobec instytucji kultury w zakre-
sie przystępności treści dla różnorodnych grup odbiorców, w połowie marca wzię-
liśmy udział w szkoleniu online na temat cyfrowej dostępności w mediach spo-
łecznościowych. W toku wykładu, zorganizowanego przez Centrum Szkoleniowe 
IT w Administracji, zapoznaliśmy się z aktualnymi wymogami oraz dobrymi prak-
tykami, które podmioty publiczne powinny wdrażać w swojej komunikacji w sieci. 
Działania, takie jak skuteczne przystosowanie treści zamieszczanych na Facebooku 
i Instagramie dla osób niewidomych i niedowidzących, zostały przez nas od razu 
wprowadzone i są od tej pory standardem w naszym przekazie na tych platformach.

Tekst: Hanna Borkowska
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