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Szanowni Państwo
Za nami kolejny, mam nadzieję ostatni miesiąc zamknięcia naszego muzeum dla 
zwiedzających. Trzecia fala zakażeń koronawirusem spowodowała, że nie mogliśmy 
wrócić do normalnej pracy stacjonarnej i kontynuowaliśmy wiele działań online. 
Szczególnie aktywny był jak zawsze Dział Edukacji, który w tym numerze chwali się 
nie bez przyczyny swoimi osiągnięciami. 

Pełną parą idą prace budowlane w Łebie, budynek Muzeum Archeologii 
Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego rośnie w oczach. Ale najważniejsza dla nas 
informacja, to otrzymanie decyzji o zabezpieczeniu w budżecie MKDNiS na lata 
2022-2023 kwoty niemal 23 mln zł dokończenie prac budowlanych!  Dzięki temu 
wsparciu, będziemy mogli jeszcze w tym roku ogłosić nowy przetarg na dokończenie 
prac budowlanych i wykończeniowych. Równocześnie będziemy szukali środków na 
sfinansowanie wystawy stałej. 

W kwietniu miały miejsce kolejne spotkania z przedstawicielami Urzędu Morskiego 
w sprawie wspólnych prac dokumentacyjnych na głęboko leżących wrakach bał-
tyckich. Pierwszym krokiem była ekspedycja na wrak domniemanego parowca 

„Karlsruhe”, w której brał udział Pan Janusz Różycki z Działu Badań Podwodnych. 
Jeśli o wrakach mowa, z pewnością zainteresuje Państwa informacja o powołaniu 
nowego zespołu, który będzie przygotowywał monografię poświęconą słynne-
mu szwedzkiemu okrętowi „Solen”. Zespołem będzie kierowała Pani dr Elżbieta 
Wróblewska, posiadająca ogromną wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie 
historii zmagań o dominację na Bałtyku, jak również dobrze znająca zabytki pocho-
dzące z tego wraka. 

O niezwykle ciekawym znalezisku archeologicznym poinformuje na łamach tego 
biuletynu dr Krzysztof Kurzyk z Działu Badań Podwodnych. Do zbiorów NMM trafi 
niebawem intrygujący eksponat, którego datowanie wprawiło nawet piszącego te 
słowa w ogromne zdziwienie. 

Te i wiele innych ciekawych artykułów sprawi zapewne, że przy lekturze kwietnio-
wego biuletynu NMM nie będą się Państwo nudzić! 

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum 
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We wrześniu 2020 r. stowarzyszenie Baltictech zgłosiło odkrycie dwóch wraków w odległości 
kilkudziesięciu mil morskich na północ od Ustki. Podczas wstępnego rozpoznania ustalono, że 
są to niemieckie jednostki zatopione podczas II wojny światowej. Dalsze badania archiwalne 
przeprowadzone przez odkrywców pozwoliły ustalić, że pierwszy z wraków to prawdopodob-
nie parowiec „Karlsruhe”, drugi natomiast może być barką transportową. Obie jednostki 
brały udział w Operacji Hannibal, mającej na celu ewakuację drogą morską żołnierzy i cywili 
z Kurlandii, Prus Wschodnich oraz wybrzeża okupowanej Polski. Zatopione zostały 13 kwietnia 
1945 r. przez lotnictwo sowieckie. Według uratowanych z tonącego „Karlsruhe” świadków, 
podczas ataku lotniczego niemieckie okręty zatopiły dwa samoloty Douglas A-20 – jeden 
z samolotów zatonął 50 m od burty statku, a drugi w większej odległości, natomiast sama 
jednostka zatonęła kilka minut później. 

Odkrycie wraków wywołało niemałą sensację, a sugestie, że na pokładzie „Karlsruhe” 
przewożona była bursztynowa komnata spowodowały, że o sprawie stało się naprawdę głośno.

W dniach 19-22 kwietnia Urząd Morski w Gdyni zorganizował ekspedycję hydrograficzną, 
do udziału w której zaprosił przedstawiciela Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Celem prac było potwierdzenie miejsca zalegania wraków, wykonanie szczegółowej doku-
mentacji hydrograficznej przy użyciu echosondy wielowiązkowej oraz poszukiwanie wraków 
samolotów zatopionych podczas ataku na konwój, w którym płynął „Karlsruhe”. Pomiary 
wykonywano z pokładu najnowszej jednostki Urzędu Morskiego – „Zodiak II” oraz z jednostki 
hydrograficznej „Sonar 4”.

Wyprawa wyruszyła 19 kwietnia z Gdańska około godziny 11, by dotrzeć w rejon badań 
w godzinach porannych dnia następnego. Po zlokalizowaniu obu wraków wyznaczono obszar 
poszukiwań i rozpoczęto systematyczne skanowanie dna morskiego w promieniu 2 km od 
domniemanego wraku „Karlsruhe”, wyznaczając profile badawcze co 100 m. Prace trwały 
nieprzerwanie do godzin porannych 21 kwietnia, kiedy to zwodowano jednostkę „Sonar 4” 
celem wykonania pomiarów hydrograficznych wraków w większej rozdzielczości. Następnie 
kontynuowano badania z pokładu „Zodiaka II”. Koło południa w związku z pogarszającą się 
pogodą mniejsza jednostka zakończyła prace pomiarowe i została podniesiona na pokład 
statku. Około godziny 21 pogarszające się warunki atmosferyczne wymusiły zakończenie 
działań w rejonie wraków.

W drodze powrotnej zespół hydrograficzny wykonał dodatkowe pomiary na wrakach 
„Boelcke” i „Franken”, zalegających w wodach Zatoki Gdańskiej. 

W ciągu dwóch dni przeskanowano obszar 21 km². W trakcie prac wykonano dokładne 
pomiary obu wraków, uściślono ich lokalizację i zarejestrowano kilka mniejszych, niezidentyfi-
kowanych obiektów. Niestety, nie udało się odnaleźć wraków samolotów, co mogłoby potwier-
dzić, że mamy do czynienia z zatopionym parowcem „Karlsruhe”. Identyfikacja wraków nadal 
pozostaje kwestią otwartą i wymaga dalszych badań. Jak zapowiada Urząd Morski i odkrywcy 
ze stowarzyszenia Baltictech, wiosną br. planowana jest ekspedycja mająca na celu ostatecz-
ną identyfikację jednostek. Tym razem do badań ma zostać użyty pojazd podwodny oraz 
zespół nurków.

Tekst i zdjęcia: Janusz Różycki
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Obraz z echosondy wielowiązkowej wraka domniemanej barki Obraz z echosondy wielowiązkowej wraka domniemanego parowca „Karlsruhe”Stanowisko pomiarowe – na ekranach obraz echosondy wielowiązkowej wraka domniemanej barki

„Sonar 4” w trakcie wykonywania pomiarów hydrograficznych Powrót „Sonara 4” Hydrograf przy pracy

Obrazy sonarowe: Urząd Morski w Gdyni
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W maju 2020 r. pani Sylwia Ziółkowska przekazała do Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku zabytek wykonany z poroża jelenia, przypadkowo odkryty 
w czasie spaceru po plaży Wyspy Sobieszewskiej. Przedmiot o długości 25 cm 
wykonano z oczniaka z poroża jelenia, odciętego, przewierconego i obrobionego 
metalowymi narzędziami. Zabytek został poddany dalszym analizom i konserwacji. 
Za pomocą niewielkiego wiertła koronowego pobraliśmy próbkę do datowania 
radiowęglowego w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, które pozwoliło 
rozwiać wątpliwości co do jego chronologii. Po kalibracji datowanie radiowęglowe 
z największym prawdopodobieństwem mieści się w okresie II-I wiek p.n.e., a więc 
w młodszym okresie przedrzymskim na ziemiach polskich. Tego typu proste w formie 
przedmioty z poroża jelenia najczęściej interpretowane są jako gwizdki, być może 
wykorzystywane jako wabiki myśliwskie lub, alternatywnie, jako element uprzęży 
końskiej. Odkrywane są rzadko, znamy je z kilkunastu stanowisk archeologicznych, 
m.in. z Półwyspu Iberyjskiego z okresu epoki żelaza (III-II wiek p.n.e.) oraz z Europy 
Środkowej z okresu wpływów rzymskich. Niestety, ze względu na luźny charakter 
znaleziska możemy tylko spekulować, w jaki sposób zabytek znalazł się na plaży 
w miejscu odkrycia: czy został wypłukany ze stanowiska archeologicznego, czy też 
to po prostu zguba myśliwego z okresu przedrzymskiego. 

Dzięki spostrzegawczości i czujności pani Sylwii Ziółkowskiej nasze Muzeum 
wzbogaciło się o najstarszy instrument muzyczny w zbiorach, za co jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy.

Tekst: Krzysztof Kurzyk
Fot: Paweł Jóźwiak
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KOLEJNA KADENCJA 
W RADZIE DS. MUZEÓW Biuletyn NMM • 4 (217) 04.2021

Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Robert Domżał, de-
cyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dra hab. Piotra 
Glińskiego, został ponownie powołany do Rady do Spraw Muzeów i Miejsc 
Pamięci Narodowej. Rada działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 
1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902). Powoływana na trzyletnie kaden-
cje, jest organem opiniodawczo-doradczym ministra i składa się z 21 członków. 
Jedenastu z nich wybrano na zjeździe muzeów rejestrowanych, dziesięciu na-
tomiast, w tym trzech reprezentujących muzea martyrologiczne, wskazanych 
zostało przez ministra. W tym gronie znalazł się dr Robert Domżał, dla którego 
bieżąca kadencja jest drugą z kolei. Utrzymana została tym samym obecność 
NMM w gronie doradców ministra na kolejne trzy lata.

Rada zajmuje się m.in. opiniowaniem wniosków muzeów z całej Polski o wpi-
sanie lub wykreślenie „trudnych” zabytków z inwentarzy zbiorów, wypowiada się 
w sprawie łączenia muzeów z innymi placówkami tego typu oraz instytucjami 
niebędącymi muzeami. W Radzie zasiadają przedstawiciele zarówno mniejszych 
instytucji samorządowych oraz skansenów, jak również muzeów martyrologicz-
nych i większych muzeów narodowych. 

Tekst: Małgorzata Bochenek
Fot: Paweł Jóźwiak
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W kwietniu wykonano konstrukcje kolejnych kondygnacji w części administracyjnej 
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, budowanego 
przez konsorcjum Poleko-Budomex. Strop nad kondygnacją drugą jest już niemal 
ukończony. W najbliższych dniach rozpocznie się wylewanie stropu w miejscu 
przyszłego tarasu widokowego. W części centralnej widać już wyraźny zarys ścian 
zewnętrznych i pierwszego poziomu powierzchni ekspozycyjnej w części wschod-
niej. Od strony zachodniej wykonano podwaliny pod przyszłe fasady szklane. 
Również słupy konstrukcyjne są coraz wyższe, jednak od strony kanału portowego 
celowo nie wykonano kilku z nich – będą wznoszone w ostatnim etapie prac. Wolna 
przestrzeń zostanie wykorzystana przez firmę ADAC Tomasz Witomski do przeprowa-
dzenia niezwykle trudnej operacji wstawienia wielkogabarytowego eksponatu: kutra 
GDY-18. Jednostka, do niedawna przycumowana na Motławie przy siedzibie głów-
nej NMM, przechodzi obecnie gruntowny remont w stoczni Marynarki Wojennej. 
Prowadzone są prace renowacyjne, które umożliwią przecięcie kutra w połowie. 
W dwóch częściach zostanie on przetransportowany barkami do Łeby. Na miejscu 
czeka już przygotowana płyta fundamentowa, na której w przyszłości stanie ten 
wyjątkowy eksponat.

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Konsorcjum Poleko-Budomex
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Kuter jeszcze w całości, na chwilę przed przecięciem poprzecznym kadłuba. Fot. Robert Domżał

PRZYGOTOWANIA DO EKSPOZYCJI KUTRA  ciąg dalszyKuter GDY-18 holowany z przystani naprzeciw Żurawia do stoczni Marynarki Wojennej. Fot. Paweł Jóźwiak
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O GDAŃSKIM I POMORSKIM MUZEALNICTWIE

Konferencja naukowa, zatytułowana „Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz 
historiografia po 1945 r.”, zorganizowana przez Muzeum Gdańska i Zakład Dziejów 
Pomorza Instytutu Historii PAN, odbyła się w dniach 14-16 kwietnia online, za 
pośrednictwem platformy Teams. Część poświęconą muzealnictwu zdominowa-
ły wystąpienia prezentujące genezę i rozwój placówek muzealnych w północnej 
Polsce. Dwa z nich dotyczyły NMM: dr Robert Domżał zaprezentował referat pt. 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – 6 dekad w służbie morskiego dziedzic-
twa kulturowego, a dr hab. inż. Jerzy Litwin – Towarzystwo Przyjaciół Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku i jego osiągnięcia w ochronie oraz popularyzacji 
dziedzictwa morskiego. Ponadto ostatniego dnia konferencji, w części poświęconej 
historiografii, dr hab. Waldemar Ossowski przedstawił sylwetkę drugiego dyrektora 
naszego Muzeum w referacie zatytułowanym Andrzej Zbierski (1926–2013) – arche-
olog i muzealnik.
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historioGrafia

po 1945 r.

patronat partner konferencjiorganizatorzy

część 1
Godz. 10.00 – 11.50

Powitanie – dr hab. waldemar ossowski, 
prof. uG (Muzeum Gdańska)

10.10 – 10.30
dr robert domżał (Narodowe Muzeum 
Morskie), Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku – 6 dekad w służbie morskiego 
dziedzictwa kulturowego

10.30 – 10.50
dr hab. inż. Jerzy litwin, Towarzystwo 
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku i jego osiągnięcia w ochronie 
oraz popularyzacji dziedzictwa morskiego

10.50 – 11.10
mgr krzysztof Godon (Muzeum 
archeologiczne w Gdańsku, oddział Grodzisko 
w Sopocie), O początkach działalności 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

11.10 – 11.30
mgr karolina Babicz (Muzeum Sopotu), 
Dwadzieścia lat działalności Muzeum Sopotu

11.30 – 11.50
dr Janusz marszalec (Muzeum Gdańska), 
Muzeum II Wojny Światowej – od pomysłu 
do realizacji

Przerwa 11.50 – 12.10

część 2
Godz. 12.10 – 13.30

12.10 – 12.30
dr marcin szerle 
(Muzeum Miasta Gdyni), 
Muzeum Miasta Gdyni – od idei, przez 
powstanie do aktywności na polu kultury

12.30 – 12.50
dr hab. Janusz trupinda 
(Muzeum zamkowe w Malborku), 
Społeczny kontekst powstania Muzeum 
Zamkowego w Malborku

12.50 – 13.10
mgr agnieszka kowalska 
(Muzeum zamkowe w Malborku), 
Adaptacja historycznych wnętrz Zamku 
w Malborku do funkcji muzealnych

13.10 – 13.30
prof. dr hab. cezary obracht-prondzyński 
(Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego), 
Muzea a kształtowanie się kaszubskiej 
kultury pamięci po 1945 r.

Przerwa 13.30 – 13.50

część 3
Godz. 13.50 – 15.10

13.50 – 14.10
dr michał hinc, mgr adam lubocki 
(Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), 
Książnica prof. Gerarda Labudy w Wejherowie 
jako muzealny ośrodek badań naukowych

14.10 – 14.30
dr iwona markowska 
(Muzeum okręgowe w Toruniu), 
Powojenna odbudowa Muzeum Miejskiego 
w Toruniu (1944–1950). Trudne początki 
i rekonstrukcja zasobu muzealnego

14.30 – 14.50
mgr Grzegorz stasiełowicz (Muzeum 
archeologiczno-Historyczne w Elblągu), 
Niesubordynacja czyli jak utworzono 
Muzeum w Elblągu

14.50 – 15.10
mgr Bartłomiej Butryn 
(Muzeum zamkowe w Malborku), 
Muzea w Delcie Wisły. Postulaty, koncepcje 
i ich realizacje po 1956 r.

15.10 – 15.30 dyskusja

proGram
konferencJi

14 kwietnia
2021 r.

muzealnictwo
(część 1, 2 i 3)

Muzeum archeologiczne 
w gdańsku

część 4
Godz. 10.00 – 11.20

10.00 – 10.20
dr marcin owsiński
(Muzeum Stutthof w Sztutowie),
Niemuzealny Stutthof w latach 1945–1962. 
Proces zapominania, deformacji i budowy 
nowej regionalnej pamięci

10.20 – 10.40
mgr katarzyna Juchniewicz
(Muzeum zachodniokaszubskie w Bytowie),
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. 
Półwiecze działalności

10.40 – 11.00
dr szymon piotr kubiak
(Muzeum Narodowe w Szczecinie / 
akademia Sztuki w Szczecinie),
Muzeum i nowa sztuka. Szczecińscy plastycy 
w „ekspedycjach archeologicznych”

11.00 – 11.20
dr dariusz kacprzak
(Muzeum Narodowe w Szczecinie),
Siła pogranicza: Muzeum Narodowe 
w Szczecinie w XXI w.

Przerwa 11.20 – 11.40

15 kwietnia
2021 r.

muzealnictwo
(część 4 i 5)

część 5
Godz. 11.40 – 13.00

11.40 – 12.00
dr hab. radosław skrycki, prof. us
(Instytut Historyczny Uniwersytet Szczecinski), 
Pierwsze prywatne muzeum w PRL. 
60 lat Muzeum w Barlinku

12.00 – 12.20
mgr ewa kurzyk
(Muzeum ziemi reskiej w resku),
Początki muzealnictwa w Kołobrzegu po 1945 r.

12.20 – 12.40
mgr magdalena wałkuska
(Muzeum Warmii i Mazur),
Cecylia Vetulani i Hieronim Skurpski – niezwykły 
duet architektów olsztyńskiego muzealnictwa

12.40 – 13.00
prof. dr hab. peter oliver loew
(Deutsches Polen-Institut, Darmstadt),
„Wystawić” Danzig poza Gdańskiem. 
Ekspozycje organizowane przez byłych gdańszczan 
w latach 1945–1970

Muzeum zamkowe 
w Malborku

część 1
Godz. 10.00 – 11.20

10.00 – 10.20
dr hab. tadeusz Grabarczyk, prof. uŁ
(Instytut archeologii Uniwersytetu Łódźkiego), 
Badania Konrada Jażdżewskiego Gdańska 
w ramach działalności Kierownictwa 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego 
w latach 1948–1956

10.20 – 10.40
dr hab. waldemar ossowski, prof. uG
(Muzeum Gdańska, Instytut archeologii 
i Etnologii Uniwersytet Gdański),
Andrzej Zbierski (1926–2013)  
– archeolog i muzealnik

10.40 – 11.00
dr hab. tomasz krzemiński, prof. ih pan 
(Instytut Historii PaN),
Badania nad dziejami prasy pomorskiej 
w XIX i pierwszej połowy XX w. 
prowadzone w Gdańsku i regionie (po 1945 r.)

11.00 – 11.20
dr Bartosz poświata
(Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego), 
Działalność wydawnicza i pomorzoznawcza 
Instytutu Bałtyckiego w latach 1945–1949

Przerwa 11.20 – 11.40

część 2
Godz. 11.40 – 12.40

11.40 – 12.00
dr hab. Gabriela majewska, prof. uG
(Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego),
Stanisław Gierszewski (1929–1993) 
– badacz dziejów Pomorza

12.00 – 12.20
angelika potracka
(Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego),
Prof. Andrzej Bukowski (1911–1997). 
Z życia i działalności pomorskiego regionalisty

12.20 – 12.40
dr marcin Grulkowski
(IH PaN),
Działalność naukowa Bernarda Janika 
(1904–1977). Z dziejów powiązań naukowych 
gdańskiego środowiska historycznego

12.40 – 13.00 dyskusja

Zamknięcie konferencji

kuratorki: 

dr ewa Barylewska-szymańska 
dr sylwia Bykowska

16 kwietnia
2021 r.

historioGrafia

Muzeum Historii Miasta gdańska 
(obecnie Muzeum gdańska)

patronatorganizatorzy partner konferencji
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Zagadnienia związane z wrakiem szwedzkiego okrętu Solen będą w ciągu najbliż-
szych kilku lat przedmiotem badań zespołu pracowników NMM. Weszło właśnie 
w życie Zarządzenie Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
dr. Roberta Domżała, powołujące zespół do realizacji projektu pn. „Monografia 
okrętu Solen”. Kierownikiem projektu została dr Elżbieta Wróblewska, dotychczas 
kierująca Działem Historii Żeglugi i Handlu Morskiego – na tym stanowisku, jako 
pełniący obowiązki kierownika, zastąpi ją długoletni pracownik Działu Patryk Klein.

W skład zespołu projektowego wchodzą pracownicy kilku działów merytorycz-
nych NMM, w tym Badań Podwodnych, Konserwacji oraz Digitalizacji. Zespół będzie 
mocno zróżnicowany, tworzą go bowiem osoby z bardzo długim stażem pracy oraz 
takie, które niedawno zatrudniły się w naszym Muzeum. Wśród autorów znajdą się 
także badacze spoza NMM, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 

W założeniach projektu jest przeprowadzenie specjalistycznych badań zabytków 
z wraka, m.in. metaloznawczych, a także elementów takielunku w celu określenia 
gatunku drewna. Niezbędne będzie sporządzenie pełnej dokumentacji fotograficz-
nej zabytków oraz rysunków obiektów wydobytych z Solena. Planowane jest także 
wykonanie skanów 3D wybranych zabytków, w tym dział. Wyniki prac wykorzystane 
zostaną przez poszczególnych autorów w trakcie pisania tekstów do monografii. 
Będzie się ona składała z trzech zasadniczych części. 

We wprowadzeniu przedstawione zostanie tło historyczne konfliktu polsko-
-szwedzkiego na przełomie XVI i XVII w. Omówione zostaną rodzaje statków i okrę-
tów na Bałtyku z tego okresu, a także problemy związane z flotami obu walczących 
stron, a więc flotą Gustawa Adolfa i Zygmunta III Wazy. W tej części publikacji znajdą 
się też teksty dotyczące samego okrętu Solen, jego budowy i służby oraz przebiegu 
bitwy pod Oliwą, podczas której zatonął ten okręt.

Metodyka i przebieg podwodnych badań archeologicznych wraka Solena, ozna-
czonego symbolem W6, zostaną przedstawione w drugiej części monografii. 

Część trzecia dotyczyć będzie pozyskanego materiału archeologicznego. Znajdą 
się tu studia nad konstrukcją okrętu, zagadnienia cyfrowej rekonstrukcji kadłuba 
Solena oraz obszerne omówienie uzbrojenia okrętu. Studia nad zabytkami z wraka 
poświęcone zostaną konkretnym ich zespołom, przede wszystkim związanym z róż-
nymi aspektami życia załogi na tym żaglowcu (np. kuchnia okrętowa, przechowywa-
nie żywności i konsumpcja, wyposażenie kajut). Zaprezentowana tu zostanie także 
problematyka konserwacji i rekonstrukcji zabytków z wraka W6. Integralną część 
książki stanowić będzie katalog zabytków z Solena.

Druk monografii umożliwi upowszechnienie unikalnej kolekcji eksponatów oraz 
dorobku naukowego NMM w tym zakresie. Pozwoli też na skorzystanie z przed-
stawionych rezultatów badań oraz katalogu pozyskanych źródeł archeologicznych 
osobom i instytucjom zainteresowanym tematyką bałtyckiej żeglugi, a marynarki 
wojennej w szczególności. Zostanie też podkreślona wartość Solena jako elementu 
wspólnego polsko-szwedzkiego morskiego dziedzictwa kulturowego.

Warto dodać, że planowana publikacja ukaże się w ścisłym związku ze zbliża-
jącą się czterechsetną rocznicą (1627 – 2027) najważniejszej bitwy stoczonej przez 
dawną polską flotę – bitwy pod Oliwą, podczas której zatonął bohater planowanego 
opracowania. 

Tekst: Elżbieta Wróblewska

9Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D



EDUKACJA Biuletyn NMM • 4 (217) 04.2021

Kwiecień jest zawsze w Dziale Edukacji miesiącem przygotowań do Nocy Muzeów. 
Oczywiście, działamy także na innych polach. Cały czas wzbogacamy naszą ofertę 
edukacyjną online, tworząc pakiety z różnorodnymi zadaniami.

Na przypadający 15 kwietnia Światowy Dzień Sztuki nagraliśmy film z nietypowego 
pleneru malarskiego na nadbałtyckiej plaży, gdzie nasza plastyczka Barbara Wojczuk-
Krystek wraz z rodziną przygotowała marynistyczne obrazy, wykorzystując do tego 
naturalne materiały: piasek, gałęzie, muszelki oraz barwniki ekologiczne (kredę i mąkę). 

Nagraliśmy także szereg filmów w ramach nowego cyklu „Wywiad z zabytkiem”, 
dedykowanych wystawie „Do DNA” i „Łodzie ludów świata” – przy okazji dziękujemy 
wszystkim pracownikom NMM, którzy wzięli udział w nagrywaniu filmów, dzieląc się 
swoją bogatą wiedzą ekspercką! Premiera odbyła się podczas majówki.

W kwietniu ruszyły pełną parą przygotowania do tegorocznej Nocy Muzeów, która 
odbędzie się w gdańskiej części Muzeum 22 maja. Ten dzień wybrany został specjal-
nie, ze względu na współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, który wyemituje mone-
tę z wizerunkiem Żurawia. Ze względu na obostrzenia związane ze stanem pandemii, 
większość programu przygotowujemy w wersji online (jesteśmy w trakcie nagrywania 
specjalnych filmów edukacyjnych), ale oczywiście zaprosimy też gości do zwiedzania 

naszego gdańskiego oddziału – Spichlerzy na Ołowiance. A kilka dni przed Nocą 
Muzeów zostanie wystawiona w głównej siedzibie kapsuła czasu, w formie skrzyni, do 
której pracownicy będą mogli wrzucać pamiątki, jakie chcieliby przekazać przyszłym 
pokoleniom… za 50 lat. 22 maja skrzynia będzie udostępniona także dla zwiedzają-
cych, najpierw w Ośrodku Kultury Morskiej, do zamknięcia obiektu, a następnie pod-
czas Nocy Muzeów – w Spichlerzach.

Na 29 maja planujemy imprezę plenerową – finisaż wystawy czasowej „Puck 10 
lutego 1920 oczami świadków”. Wydarzenie będzie się składać z dwóch części – 
zwiedzania w Spichlerzach oraz rozwiązywania zagadek zawartych w książeczkach 
przygotowanych specjalnie na tę wystawę czasową. W pobliżu Muzeum rozmieszczo-
ne zostaną plansze, bez których nie będzie można odpowiedzieć na pytania zawarte 
w książeczkach, dlatego rozwiązywanie zagadek przybierze formę gry miejskiej.

1 czerwca zostanie ogłoszony konkurs online, zatytułowany „Żuraw – symbol 
Gdańska”, a będą mogły wziąć w nim udział dzieci z klas 0, 1-3 i 4-6 oraz osoby do 18 
roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wizerunki Żurawia w formie plastycznej 
lub fotograficznej będą mogły być wykonane dowolną techniką – pozostawiamy więc 
pole dla wyobraźni uczestników! Szczegóły konkursu – już wkrótce.

Tekst: Kamila Jezierewska
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