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Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej”. 

 

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (CMM) jest największą w Polsce placówką 
muzealnictwa nautologicznego i jedną z większych tego typu instytucji w Europie. Gromadzi 
zabytki ukazujące historię i współczesność polskiej polityki, gospodarki, techniki, nauki, 
edukacji i kultury morskiej. Poprzez swoją działalność naukową, badawczą i wystawienniczą 
upowszechnia w kraju i zagranicą morską historię Polski, kontakty handlowe oraz rozwój 
myśli okrętowej od czasów najdawniejszych po współczesność. DuŜa część zbiorów CMM 
uznawana jest za unikatową na skalę światową. Są to przede wszystkim zabytki podniesione 
z dna Bałtyku w trakcie prowadzonych przez Muzeum archeologicznych badań podwodnych. 
Do najciekawszych pozyskanych w ten sposób kolekcji naleŜą: ładunek średniowiecznego 
statku handlowego, tzw. Miedziowca, artyleria i wyposaŜenie szwedzkiego okrętu wojennego 
„Solen”, który zatonął w 1627 r. w bitwie pod Oliwą oraz ubrania i przedmioty osobiste 
marynarzy z XVIII-wiecznego angielskiego Ŝaglowca „General Carleton”. W swoich zbiorach 
CMM posiada równieŜ muzealium Tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, które w 
2003 roku zostało wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”, a takŜe dwa pełnomorskie 
statki – muzea „Dar Pomorza” i „Sołdek”. Szczególna rola oraz dotychczasowy dorobek 
Muzeum będącego w stanie dynamicznego rozwoju wymaga dalszych działań 
inwestycyjnych umoŜliwiających realizację wszystkich statutowych działań tej instytucji.  

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku planuje wykorzystać swój potencjał muzealny, 
badawczy i organizacyjny do zintensyfikowania działań w zakresie ochrony i 
upowszechniania brzegowego oraz morskiego dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego. 
Najlepsze światowe standardy w zakresie prezentacji dziedzictwa kulturowego wymagają, 
aby w tym celu stosować współczesne rozwiązania i technologie multimedialne, interaktywne 
techniki przekazu, nowoczesne formy oryginalnych prezentacji oraz komputerowe 
wizualizacje. Równie waŜne jest stosowanie „otwartej formuły” uczestnictwa zwiedzających 
w codziennych pracach Muzeum nad zachowaniem i ochroną morskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Przeprowadzona analiza zasobów lokalowych Muzeum wskazała, Ŝe jedynym miejscem, 
w którym mogłyby być realizowane w Gdańsku planowane działania programowe, 

 jest wchodzący w skład majątku CMM budynek Składu Kolonialnego. Obiekt ten 
zbudowano na początku lat 60., a adaptowano do potrzeb CMM w połowie lat 70. XX w. 

 

  Aktualna przydatność Składu Kolonialnego do prowadzenia nowoczesnych form 
programowych jest jednak znikoma. Budynek jest zdekapitalizowany, nadanie mu nowych 



2 

 

funkcji wiąŜe się z koniecznością poniesienia ogromnych nakładów finansowych. Ponadto 
jego powierzchnia nie odpowiada potrzebom nowoczesnej prezentacji dóbr kulturowego 
dziedzictwa morskiego, a infrastruktura wnętrz nie jest przyjazna dla zwiedzających. 
Przeprowadzona analiza konstrukcyjna wykazała, Ŝe z uwagi na bezpieczeństwo oraz biorąc 
pod uwagę względy ekonomiczne, nieopłacalna jest adaptacja istniejącej konstrukcji do 
nowych funkcji. Stąd CMM podjęło decyzję o jego rozebraniu i postawieniu w tym miejscu 
nowoczesnego budynku dla potrzeb Ośrodka Kultury Morskiej (OKM). W załoŜeniu nowy 
obiekt będzie spełniał szeroko rozumiane cele edukacyjne, ekspozycyjne i usługowe oraz 
związane z upowszechnianiem morskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.  

Realizacja projektu zdecydowanie wykracza poza moŜliwości finansowe Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Dlatego teŜ rozpoczęto działania w celu pozyskania 
środków na realizację zamierzenia z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).  

W październiku 2004 r. Muzeum otrzymało dotację celową z Ministerstwa Kultury na 
przeprowadzenie Konkursu architektonicznego Ośrodka Kultury Morskiej  oraz na 
opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Konkurs przeprowadzono w roku 2005, 
Zwycięzcą został Mirosław Frąszczak Architektoniczna Pracownia Autorska. W październiku 
2005 r. Muzeum otrzymało kolejną dotację celową na wykonanie projektu aranŜacji wystaw i 
wnętrz oraz Studium Wykonalności Ośrodka Kultury Morskiej. Dokumentacja została 
wykonana w 2006 roku przez Huberta SmuŜyńskiego (aranŜacja wnętrz)  oraz DCF 
Consulting Sp. z o.o. (Studium Wykonalności) (http://www.dcfconsulting.pl/) . 
 

Pierwszym krokiem, jaki uczyniono w celu pozyskania finansowania na realizację 
projektu, było złoŜenie wniosku (w pierwszym naborze w roku 2007) do Programu 
Operacyjnego  „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Wniosek został 
pozytywnie oceniony i w dniu 9 maja 2007 r. podpisaliśmy umowę, która przyznaje 
Centralnemu Muzeum Morskiemu 4 mln złotych na realizację zadania. 

Aplikacja o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
została złoŜona w dniu 16 kwietnia 2007 r. W pierwszym etapie oceny, za który 
odpowiedzialne było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nasza aplikacja 
uzyskała bardzo dobre oceny i znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej wniosków 
złoŜonych w ramach II naboru wniosków do priorytetu 3 MF EOG i NMF.  Wniosek został 
następnie zweryfikowany w Krajowym Punkcie Kontaktowym (Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego), po czym został przesłany do oceny przez Komitet Mechanizmu Finansowego 
EOG w Brukseli. Jednym z etapów oceny Komitetu Mechanizmu Finansowego była wizyta 
oceniająco – weryfikująca projekt dokonana przez reprezentanta strony norweskiej, pana 
Erika Hellanda – Hansena z firmy Norconsult (norweska firma konsultingowa z zakresu robót 
inŜynieryjnych). W wizycie uczestniczył równieŜ p. Michał Smoktunowicz – przedstawiciel 
firmy konsultingowej  WS Atkins wybranej jako koordynator i reprezentant działań strony 
norweskiej. 
 

Po przejściu całego opisanego wyŜej procesu oceny, w dniu 7 maja 2008 r. otrzymaliśmy 
informację, Ŝe w dniu 30 kwietnia 2008 r. Komitet Mechanizmu Finansowego w Brukseli 
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wydał pozytywną decyzję odnośnie przyznania dofinansowania. W chwili obecnej 
oczekujemy na podpisanie umowy finansowej. 

 
W projekcie inwestycyjnym będą realizowane następujące działania: 
1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, 
2. Rozbiórka Składu Kolonialnego oraz ratunkowe prace archeologiczne w ramach 

przygotowania do budowy, 
3. Budowa nowego budynku oraz prace instalacyjne, 
4. MontaŜ wyposaŜenia i sprzętu, 
5. Promocja projektu. 
Odrębnym działaniem będzie zarządzanie projektem. 

 

       

Dla planowanego Ośrodka Kultury Morskiej przygotowujemy szereg projektów 
programowych, których realizacja pozwoli wnieść nową jakość w proces edukacji morskiej 
oraz ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego. W ich skład wchodzą między innymi:  

� interaktywna wystawa stała „Ludzie – statki – porty”;  
� wystawa stała „Łodzie ludów świata”; 
� wystawy czasowe – w tym realizowane z norweskim partnerem; 
� warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne; 
� warsztaty konserwatorskie, tj. bezpośredni udział zwiedzających w pracach 

konserwatorskich obiektów archeologicznych (w tym wraków) pochodzących z 
Morza Bałtyckiego, przy zastosowaniu nowoczesnych metod konserwacji; 

� warsztaty archeologii podwodnej, tj. bezpośredni udział zwiedzających w pracach 
dokumentujących wydobyte obiekty, w tym zabytkowe wraki – przy zastosowaniu 
nowoczesnych metod cyfrowych; 

� przedstawianie i udostępnianie zwiedzającym oferty dotyczącej komputerowej 
wizualizacji badanych wraków. 
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Część działań w projekcie będzie realizowanych w partnerstwie z Muzeum Stavanger 
(http://www.stavanger.museum.no) z Norwegii.  Podstawowym załoŜeniem I etapu programu 
współpracy, trwającego w trakcie wznoszenia Ośrodka Kultury Morskiej, będzie organizacja 
wspólnych działań promujących realizację projektu. Promocja będzie zawierać: 

• wspólne działania polsko-norweskie słuŜące wychowaniu morskiemu dzieci i 
młodzieŜy szkolnej w oparciu o program działalności wznoszonego Ośrodka Kultury 
Morskiej oraz Stavanger Sjøfartsmuseum; 

• kształtowanie świadomości młodych ludzi w dziedzinie ochrony i zachowania 
morskiego dziedzictwa kulturowego na kanwie prezentowanych wystaw, działań 
edukacyjnych i konserwatorskich w planowanym Ośrodku Kultury Morskiej i 
Stavanger Sjøfartsmuseum. 

Efektem tych prac będzie otwarcie w powstałym Ośrodku Kultury Morskiej wspólnej 
inauguracyjnej wystawy pt. „Specyfika polskich i norweskich archeologicznych badań 
podwodnych. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – Stavanger Sjøfartsmuseum;” która 
następnie zostanie zaprezentowana w Stavanger Sjøfartsmuseum. 
NaleŜy teŜ wspomnieć, Ŝe na etapie przygotowania inwestycji otrzymaliśmy duŜe wsparcie 
ze strony ABM – utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum z Oslo 
(http://www.abm-utvikling.no), Norweskiej Rady Dziedzictwa Kulturowego (Norwegian 
Directorate for Cultural Heritage) z Oslo 
(http://www.norway.org/culture/heritage/general/Cultural+Heritage.htm) oraz z Narodowego 
Muzeum Morskiego w Oslo (http://www.norsk-sjofartsmuseum.no/). 


