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Szanowni Czytelnicy
Majowy numer biuletynu NMM przypomina, że przed nami najbardziej intensywny 
okres prac w muzeum, poprzedzający sezon letni. W przygotowaniu wielu opisanych 
tu wydarzeń nie przeszkodziła nam pandemia, a może wręcz dzięki niej musieliśmy 
się wykazać niezwykłą innowacyjnością i pomysłowością w działaniach. Wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę naszego oddziału – Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, w symbolicznym dla światowego muzealnictwa dniu 
18 maja, było niezwykłym świętem, które na długo zostanie w naszej pamięci. Co 
więcej, po rozstrzygnięciu konkursu na projekt wystawy stałej w nowym muzeum, zespół 
pracowników NMM przystąpił w maju wraz z projektantami z firmy Plus3 Architekci do 
intensywnej pracy nad przekuciem wizji przyszłej wystawy w szczegółowe rozwiązania 
techniczne. Będzie to wielomiesięczny proces, którego efekty ujrzą światło dzienne pod 
koniec bieżącego roku. 

Innym wydarzeniem, na które długo czekaliśmy, była prezentacja interaktywnego 
filmu sferycznego na „Darze Pomorza”. Ta innowacyjna technologia pozwala, dzięki 
goglom Oculus i alternatywnej dla nich aplikacji internetowej, przełamać bariery 
dostępności do wnętrza tego pięknego żaglowca. 

Nie chcąc przedłużać tego wstępu, chciałbym zaprosić wszystkich do lektury 
majowego biuletynu, którego objętość wskazuje, że praca w naszej instytucji nabiera 
znanego nam z poprzednich lat rozpędu! 

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku
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Międzynarodowy Dzień Muzeów – 18 maja – uczciliśmy w tym roku w sposób szczególny, 
organizując uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszego dzie-
siątego oddziału: Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.

Choć prace budowlane ruszyły już kilka miesięcy temu, dopiero niedawno mieliśmy 
możliwość przygotowania uroczystości w sposób, na jaki tak wyjątkowa okoliczność za-
sługuje. Wysoki stopień zaawansowania prac – mury i stropy wzniesione ponad poziom 
pierwszego piętra, gotowa płyta pod największy eksponat i pnące się coraz wyżej filary 
głównej sali przyszłej placówki – spotkał się z uznaniem honorowego gościa uroczysto-
ści, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. 
Piotra Glińskiego, który w przemówieniu podkreślił unikatowość i wyjątkowe znaczenie 
inwestycji dla polskiej kultury i nauki.

Piotr Müller, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentowany 
przez Marcina Brodalskiego, zaakcentował w swoim liście znaczenie nowego muzeum 
zarówno dla miasta Łeby, jak i dla całego regionu. Wśród gości obecni byli również 
senator RP Kazimierz Kleina, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, starosta powiatu lę-
borskiego Alicja Zajączkowska oraz, w imieniu marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka, pani Iwona Mielewczyk, radna do sejmiku województwa. Do szcze-
gólnie serdecznego nastroju uroczystości przyczyniły się przemówienia niekryjącego 
wzruszenia burmistrza miasta Łeby Andrzeja Strzechmińskiego oraz głównej projektant-
ki budynku, architekt Katarzyny Głażewskiej, która przyznała, że wraz z realizacją łebskie-
go projektu spełnia się jedno z jej marzeń.

KAMIEŃ WĘGIELNY POD 
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Po wysłuchaniu przemówień zaproszonych gości przystąpiono do składania podpisów 
pod aktem erekcyjnym. Obok Wiceprezesa Rady Ministrów, Burmistrza Łeby, Senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej i Głównej Projektantki swoje podpisy złożyli wykonawcy pierwszego 
etapu inwestycji: prezes Zarządu spółki POLEKO Budownictwo inż. Stanisław Poniewierka i kie-
rownik budowy z ramienia Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDOMEX inż. Ryszard Ankiewicz. 
Następnie akt podpisali: dyrektor senior NMM dr hab. inż. Jerzy Litwin, dyrektor NMM 
dr Robert Domżał i zastępca dyrektora ds. administracyjnych Szymon Kulas, całość zaś przy-
pieczętowały sygnatury krajowego dyrektora Duszpasterstwa Ludzi Morza o. Edwarda Pracza 
i proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła księdza kanonika Zenona Myszka. 

Zamknięty w metalowej tubie akt erekcyjny wraz z pamiątkowymi przedmiotami został 
następnie wspólnie umieszczony w kamieniu węgielnym przez ministra Piotra Glińskiego i dy-
rektora Roberta Domżała, duchowni zaś dokonali poświęcenia budynku. 

Uroczystości towarzyszyli przedstawiciele mediów krajowych i lokalnych, a jej transmisja 
na muzealnym profilu Facebook była śledzona przez liczną publiczność.

Zorganizowanie wydarzenia było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracow-
ników NMM, między innymi z działów: Marketingu, Administracji, Inwestycji, Promocji, 
Bezpieczeństwa i Ochrony, Dokumentacji Naukowej, Edukacji i Digitalizacji, a także dzięki 
koordynacji przebiegu uroczystości przez zastępcę dyrektora NMM ds. merytorycznych dra 
Marcina Westphala. 

Tekst: Hanna Borkowska, Małgorzata Bochenek
Fot: Paweł Jóźwiak
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wystąpienie wicepremiera prof. Piotra Glińskiego; poniżej: goście uroczystości prowadzo-
nej przez zastępcę dyrektora dr. Marcina Westphala 
Na stronie obok: wystąpienia głównej projektantki architekt Katarzyny Głażewskiej (po 
lewej) i Iwony Mielewczyk, przedstawicielki marszałka województwa pomorskiego
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Akt erekcyjny podpisują: dyrektor senior dr hab. Jerzy Litwin, dyrektor dr Robert Domżał, zastępca dyrektora Szymon Kulas, wicepremier prof. Piotr Gliński, burmistrz Andrzej Strzechmiński; o. Edward 
Pracz i ks. kanonik Zenon Myszk; prof. Piotr Gliński i dr Robert Domżał umieszczają akt erekcyjny w kamieniu węgielnym; goście uroczystości rozmawiają na placu budowy; kierownik budowy Ryszard 
Ankiewicz i prezes Stanisław Poniewierka
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W tym roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zbiegł się z przygotowaniami do otwarcia 
NMM dla zwiedzających po kolejnym lockdownie w Polsce. Oprócz prezentacji zabytków 
na Facebooku znowu mogliśmy wyeksponować pewną część kolekcji w sposób tradycyjny 
– w gablocie, ustawionej w holu głównej siedziby Muzeum w Spichlerzach na Ołowiance.

Święto naszych narodowych barw stało się okazją, by przypomnieć życie i służbę 
byłego kaprala-mata Flotylli Pińskiej Wacława Białka. Zaprezentowaliśmy biało-czerwo-
ne korpusówki 19. kompanii zaopatrzenia, pochodzące z okresu jego służby w Drugim 
Korpusie Polskim. Od 1935 do 1939 r. Wacław Białek służył we Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej, na monitorach: „Pińsk”, „Wilno” i „Warszawa” oraz na kanonierce „Zuchwa-
ła”. Po wybuchu wojny znalazł się w niemieckiej niewoli. Po oswobodzeniu trafił przez 
Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie od listopada 1945 r. do stycznia 1947 r. służył w sze-
regach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1947 r. wrócił do Polski i pracował m.in. 
w Przedsiębiorstwie Państwowym „Żegluga Gdańska”.

Na tegorocznej ekspozycji pokazujemy także kilka zabytków związanych z turystyką 
kajakową i organizacjami kajakowymi. Motyw polskiej flagi często pojawia się na znacz-
kach i proporczykach klubowych oraz spływowych, zarówno przedwojennych, jak i po-
wojennych. Biało-czerwona flaga jest symbolem miłości do zjednoczonej ojczyzny, rado-
ści z odzyskanej po rozbiorowo-wojennych zawieruchach wolności, entuzjazmu, z jakim 
przystąpiono do odbudowy życia społecznego. Rozwój turystyki postrzegano bowiem 
również w kontekście formowania postaw patriotycznych, gdyż poznanie własnego kra-
ju, jego szlaków pieszych, rzek i jezior budować miało przywiązanie do niego.

Cennym obiektem jest biało-czerwony proporczyk Polskiego Związku Kajakowego 
z lat 1928 – 1939. Powstanie PZK zapoczątkowało dynamiczny rozwój kajakarstwa w Pol-
sce. Budowano obiekty turystyczne, zakładano kluby, organizowano spływy, wystawy 
sprzętu, publikowano przewodniki, opracowano projekty nowych kajaków. Odbywały 
się lokalne i ogólnopolskie imprezy kajakarskie. Rozwój ten został przerwany wybuchem 
II wojny światowej.

Omawiany motyw został zawarty także w powojennych odznakach Polskiego Związ-
ku Kajakowego, we fladze „Wodami Polski”, dokumentującej spływ gwiaździsty Wisłą 
i jej dopływami do Gdańska (w pierwszym spływie w 1955 r. wzięło udział ponad 3000 
kajakarzy) oraz w plakietce XXX Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu 
z 1971 r. – do walki o mistrzostwo Polski w wyścigu na dystansie 94 kilometrów stanęło 
wówczas ponad stu zawodników z Polski, Austrii, Czechosłowacji i Niemiec. 

Wystawę uzupełniają: nagroda w kształcie bandery wojennej II Rzeczypospolitej 
Polskiej za udział w regatach wioślarskich szóstek rozegranych podczas mistrzostw Ma-
rynarki Wojennej w 1931 r. oraz plakietka okolicznościowa z Żeglarskich Mistrzostw Polski 
Juniorów w klasach Słonka, Finn, Cadet i Pirat, rozegranych w 1960 r. w Giżycku.

Tekst: Jadwiga Klim, Elżbieta Wróblewska
Zdjęcia: Pracownia Fotograficzna NMM
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DYREKTOR NMM W NOWEJ RADZIE MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021

27 maja w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu starosta koło-
brzeski Tomasz Tamborski powołał Radę Muzeum na kadencję 2021 – 2024. Podczas 
posiedzenia wybrano nowego przewodniczącego, którym został dr Artur Wasiewski 
z Bractwa Kurkowego w Kołobrzegu. Nową Radę Muzeum tworzą: dr Robert 
Domżał – dyrektor NMM, dr Robert Dziemba z Fundacji Historia Kołobrzegu, Daniel 
Lipski i Andrzej Olichwiruk z Powiatu Kołobrzeskiego, ppłk Tomasz Ogrodniczuk – 
dyrektor Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Jan Orliński z Grupy Eksploracyjno-
Poszukiwawczej „Parsęta” przy Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – kierownik Zakładu Genetyki 
Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Krystyna 
Strzyżewska z Gminy Miasta Kołobrzeg. Zgodnie z Ustawą o muzeach, Rada sprawuje 
nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społe-
czeństwa, w szczególności zaś nad realizacją celów stawianych przez ustawę. Jej 
kadencja trwa 4 lata, a udział w pracach ma charakter społeczny.

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady dyrektor Muzeum Oręża Polskiego 
Aleksander Ostasz przedstawił dokonania placówki w 2020 r. i plany na rok 2021. 
Istotną kwestią poruszoną podczas zebrania były trudności, z jakimi instytucja borykała 
się w czasie pandemii i będące ich konsekwencją straty finansowe (wcześniej aż 50% 
dochodów Muzeum stanowiły wpływy z biletów). Powodują one ograniczenia w bieżą-
cej działalności MOP i konieczność wprowadzenia wielu oszczędności. W nachodzą-
cych latach szereg wyzwań, przed jakimi stanie Muzeum, będzie związanych z oddzia-
łami zamiejscowymi, m.in. z Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku i z planowanym 
Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie. NMM zamierza wspierać partner-
ską instytucję z Kołobrzegu w jej rozwoju i dzielić się z nią zdobytymi w ostatnich latach 
doświadczeniami w zakresie ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego.

Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcie: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
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Najważniejszą imprezą cykliczną maja jest tradycyjnie Noc Muzeów. Przygotowania 
do niej trwały kilka tygodni i przebiegały dwutorowo, abyśmy mogli zarówno przyjąć 
gości w Muzeum, jak i umożliwić spędzenie tego czasu z nami online. 

Nagraliśmy humorystyczne filmy z różnych epok, poświęcone (niedawno za-
mkniętemu na czas remontu) Żurawiowi. Opowiadały o wydarzeniach związanych 
zarówno z samym dźwigiem, jak i Gdańskiem, a wpleciony w nie został motyw pie-
niądza – bowiem impreza nocna w tym roku została przygotowana we współpracy 
z Narodowym Bankiem Polskim, który wyemitował pierwszą obiegową monetę o no-
minale 5 złotych z wizerunkiem Żurawia. Moneta ta stała się symbolem tegorocznej 
Nocy Muzeów. Filmy były dostępne na stronie Facebook w trakcie trwania imprezy, 
a w godzinach późnowieczornych wyświetlane na ścianie Spichlerza Panna – mieli-
śmy więc prawdziwe nocne kino pod gwiazdami! Goście oglądali filmy, siedząc wy-
godnie na leżakach rozstawionych na nabrzeżu Ołowianki.

• Z życia średniowiecznego czeladnika
• Maszyny proste
• Ach, cóż to będzie za ślub! 
• Milka i Marynia w Wolnym Mieście Gdańsku
• Z życia muzealnych docentów

Inną atrakcją online była gra typu escape room – „Co w Żurawiu brzęczy?”. Gracze, 
przemierzając zakamarki Żurawia, rozwiązywali zagadki i szukali ukrytych przedmiotów 
i miejsc. W zadania i gry wpleciony został także motyw monety – zarówno wspominanej 
pięciozłotówki, jak i monet zabytkowych, stanowiących część kolekcji NMM.

Pod patronatem projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia 
Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utwo-
rzeniem nowej wystawy stałej” uruchomiliśmy Kapsułę Czasu. Zarówno pracownicy, 
jak i goście NMM mogli umieścić w specjalnej skrzyni pamiątki do przechowania 
w Żurawiu przez kolejne… 50 lat! Po upływie tego czasu skrzynię otworzą przyszli 
pracownicy Muzeum. Do skrzyni została także wrzucona pamiątkowa moneta 
z Żurawiem, o czym mowa w filmie promocyjnym:

Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021NIE TYLKO NOC MUZEÓW – EDUKACJA W MAJU

Projekt 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.
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Z okazji Nocy Muzeów otworzyliśmy 22 maja do wieczornego zwiedzania Spichlerze 
na Ołowiance, statek-muzeum „Dar Pomorza” i Muzeum Rybołówstwa w Helu. Tydzień 
wcześniej, 15 i 16 maja, w tczewskich obiektach naszego Muzeum odbył się Weekend 
Muzeów. Przybyli goście mogli wziąć udział w grze muzealnej, polegającej na rozwiązy-
waniu zagadek o kolekcjach tamtejszego oddziału NMM – jednak, żeby rozpocząć grę, 
trzeba było odgadnąć hasło wstępu, napisane w alfabecie Morse’a.

W maju opublikowaliśmy także szereg filmów z cyklu „Wywiad z zabytkiem”. Zabytkom 
głosu użyczyli dyrektor senior dr hab. Jerzy Litwin i pracownicy NMM, którym serdecznie 
dziękujemy za współpracę. Zabytki, z którymi przeprowadziliśmy „wywiady”, to:

• łódź koszowa z Wietnamu
• kajak z Grenlandii
• łódź typu sampan z Bangladeszu
• flet z wraka „General Carleton” 
• Siedmioro Bogów Szczęścia z Japonii
Kolejne odcinki już wkrótce!

Na zakończenie miesiąca maja zorganizowaliśmy imprezę w Spichlerzach na 
Ołowiance i w ich pobliżu, zatytułowaną „A morze na zawsze już z nami”, związaną 
z pożegnaniem wystawy czasowej „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków”. Impreza 
w stylu lat 20. i 30. XX w. odbyła się w rodzinnym klimacie. Nasi goście rozwiązywali 
grę miejską, szukając podpowiedzi ukrytych na tablicach umieszczonych zarówno 
we wnętrzu Spichlerzy, jak i na zewnątrz Muzeum, brali udział w podłogowej grze 
wielkoformatowej, robili swoim pociechom zdjęcia w samochodziku retro. Dzieci 
(a nawet dorośli) świetnie bawili się także na zewnątrz, mimo zimnej soboty – układa-
no wielkie przestrzenne puzzle i łapano nikłe słoneczne promienie, wygrzewając się 
na leżakach. Wszystkim, którzy zgłosili się z rozwiązaniem gry do edukatora, rozdawa-
liśmy atrakcyjne nagrody.

Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
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WIRTUALNY SPACER PO „DARZE POMORZA” Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021

Dostępne zwiedzanie
Od lat zastanawiamy się, jak udostępnić statek-muzeum „Dar Pomorza” osobom z róż-
nymi niepełnosprawnościami. Pokonanie trasy zwiedzania jest trudne – wąskie przej-
ścia, wysokie progi, strome schody to spore wyzwanie nawet dla osób sprawnych. 
Szukaliśmy rozwiązań, które umożliwiłyby każdemu zajrzenie do wnętrz statku. Jednym 
z pomysłów było udostępnienie wirtualne – zwiedzanie w sieci lub z pokładu głównego 
statku z użyciem gogli Oculus Quest 2.

Przygotowania do filmu
Wiosną zeszłego roku przygotowywaliśmy z firmą VR for Business pilotażowy film sferycz-
ny w kabinie nawigacyjnej, o czym pisaliśmy w sierpniowym „Biuletynie Informacyjnym 
NMM”. Jesienią ruszyły prace do dużo większego projektu. Dzięki wsparciu Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przystąpiliśmy wraz z firmą VR for Business do 
przygotowania filmu sferycznego.

Praca nad realizacją była bardzo intensywna, wymagała od nas dużego zaanga-
żowania. W ciągu pięciu tygodni wybraliśmy miejsca do realizacji filmu, przygotowa-
liśmy scenariusz wraz z opisem kontekstowym wyróżnionych blisko stu muzealiów oraz 
scenopis (w filmie są scenki aktorskie i animacje), a także wykonaliśmy dokumentację 
fotograficzną wraz z opisem. Wszystkie elementy na bieżąco omawialiśmy z firmą reali-
zacyjną, konsultując się online i na statku. 

Realizacja
Dzięki zapięciu wszystkiego na ostatni guzik, plan zdjęciowy trwał jeden (fakt, że długi) 
dzień. Zanim jednak przystąpiliśmy do zdjęć, konieczne były prace przygotowawcze 
– wyszorowanie maszynowni i innych pomieszczeń (kamera widzi wszystko…), uzupeł-
nienie ekspozycji (szpitalik był po remoncie, więc trzeba było ponownie go wyposażyć), 
musieliśmy przywieźć kilkanaście obiektów z magazynów w Gdańsku, w kilku miejscach 
zasłonić lustra. 

Technologia
Firma VR for Business nakręciła film w środowisku Unity Engine, a potem przekształciła 
w Interaktywny Film Sferyczny. Dzięki temu oprócz zwiedzania poszczególnych pomiesz-
czeń jest możliwość „kliknięcia” wybranego obiektu – zwiedzający otrzymuje informa-
cję o jego historii lub zastosowaniu na statku. Aby ułatwić zwiedzanie osobom z nie-
pełnosprawnościami, zależało nam na implementacji odpowiednio skonfigurowanych 
napisów, lektora i tłumacza języka migowego. Korzystając z technologii WebGL, udało 
się umieścić film na stronie internetowej NMM.

Postprodukcja
Po realizacji zdjęć rozpoczęliśmy nową przygodę muzealną – pracę przy postproduk-
cji filmu. Opracowanie warstwy językowej objęło przygotowanie tekstu dla lektora 
(wymowa nazw własnych), odsłuchiwanie nagrania w celu wyeliminowania błędów 
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i weryfikację tekstu w języku angielskim. Kolejnym, długim etapem było sprawdzenie 
funkcjonalności elementów filmu: czy zaznaczone w przestrzeniach obiekty mają wła-
ściwe opisy, jak przechodzić z jednego punktu widokowego do drugiego, czy poszcze-
gólne elementy płynnie się ładują. Do tego przygotowanie menu: od sposobu wyboru 
opcji, poprzez układ, miejsce umieszczenia, po wielkość. Co kilka dni otrzymywaliśmy 
koleje wersje filmu, w których sprawdzaliśmy poszczególne elementy składowe. Na bie-
żąco przekazywaliśmy uwagi realizatorom z firmy VR for Business, którzy uwzględniali je 
w kolejnych wersjach filmu.

Promocja
Całość mogliśmy zaprezentować dopiero po przejściu trzeciej fali pandemii, 10 maja, 
na konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in. uczniowie Szkoły Specjalnej nr 17 
w Gdyni.

Efekt finalny to film zamieszczony na stronie: https://darpomorza360.nmm.pl oraz 
na goglach Oculus dostępnych na pokładzie „Daru Pomorza”. 

Na muzealnym kanale na YouTube można obejrzeć klipy przygotowane przez firmę 
VR for Business: jeden z dnia realizacji zdjęć, drugi opowiadający o samym projekcie:

1.             2.

Co można zobaczyć na filmie?
Wybraliśmy sześć przestrzeni, które są trudno dostępne dla zwiedzających – pokład 
rufowy, kabinę nawigacyjną, salon komendanta, szpitalik, mesę oficerską i maszynow-
nię. Kamera ustawiona była w 16 różnych punktach, by w pełni wykorzystać możliwości 

technologii – to pozwoliło pokazać maszynownię z trzech różnych poziomów (pomiesz-
czenie przechodzi przez 4 pokłady). Dzięki zastosowanej technologii można podświe-
tlić wybrane obiekty widoczne z danego miejsca i otrzymać informacje o nich, a kil-
kanaście z nich poruszyć – to wyróżnia film spośród innych produkcji wirtualnych. Na 
pokładzie rufowym przygotowaliśmy opisy masztów, drobnych urządzeń pokładowych, 
a koło sterowe można nawet uruchomić! W salonie przemówią zgromadzone pamiąt-
ki i nagrody, w mesie dowiedzieć się można o funkcji pomieszczenia na podstawie 
wyposażenia, podobnie sprawa się ma z kabiną nawigacyjną (gdzie dodatkowo moż-
na otworzyć szafę z flagami) czy szpitalikiem. Najwięcej atrakcji czeka zwiedzających 
w maszynowni, gdzie opisaliśmy kontekstowo prawie trzydzieści urządzeń i innych ele-
mentów wyposażenia.

Zwiedzających w wirtualny świat wprowadza narrator – oficer, którego wraz z kapita-
nem żaglowca można spotkać w kilku miejscach podczas oglądania filmu.

Więcej o filmie można przeczytać też tu:

Scenariusz i realizacja: Arleta Gałązka, Marcin Pawelski. 
Współpraca: konsultacje scenariusza – dr Marcin Westphal, Marek Twardowski, Anna 
Ciemińska; pomoc w realizacji zdjęć – Monika Golenko i załoga „Daru Pomorza”; kon-
sultacje tekstów dla lektora – Marcin Pawelski; sprawdzanie funkcjonalności – Radosław 
Paternoga, Adam Czajka, Paweł Litwinienko. 

Tekst: Arleta Gałązka

Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021WIRTUALNY SPACER PO „DARZE POMORZA”  ciąg dalszy
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Do konkursu na projekt koncepcyjny wystawy stałej i systemu identyfikacji wizualnej 
dla Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie zgłoszono 
cztery prace. Ich oceny dokonało na posiedzeniu 10 maja jury pod przewodnictwem 
dr. hab. Piotra Mikołajczaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i prorekto-
ra tej uczelni. Uwzględniono m.in. jakość rozwiązań projektowanej wystawy, powiąza-
nie wnętrz z głównym tematem wystawy oraz lokalizacją obiektów, a także nawiązanie 
aranżacji pozostałych wnętrz do charakteru wystawy. Zwyciężył projekt firmy PLUS3-
ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, reprezentowanej 
przez Andrzeja Floriana Głażewskiego i Katarzynę Głażewską.

Wystawy w łebskim muzeum znajdować się będą na kilku poziomach przestrzennej 
sali ekspozycyjnej. Pokazane na nich zostaną wraki łodzi i fragmenty wraków statków 
oraz inne obiekty odkryte podczas podwodnych badań archeologicznych, a także za-
bytki związane z rybołówstwem morskim – wśród nich zaprezentowany w kwietniowym 
numerze „Biuletynu Informacyjnego NMM” kuter GDY-18.

Zwycięzcy projektanci zaproponowali szereg nowoczesnych multimedialnych rozwią-
zań. Bardzo ciekawym pomysłem jest wprowadzenie postaci-przewodników, stworzo-
nych za pomocą technologii sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego oraz deep-
fake; technologia ta została wykorzystana np. w Muzeum Salvadora Dali w USA). Dzięki 

specjalnym algorytmom będą oni potrafili odpowiedzieć na wiele pytań zwiedzających, 
zagaić ich, poprowadzić krótką rozmowę, czy wreszcie zrobić sobie wspólne selfie.

Zaproponowano również szereg stanowisk służących edukacji przez zabawę, np. sy-
mulator wiosłowania, uruchamianie wiatraków marszem w miejscu, budowanie średnio-
wiecznego statku z wirtualnych puzzli, a także ciekawe rozwiązania dla poszczególnych te-
matów, np. oglądanie filmów o energetyce wiatrowej w modelu gondoli wieży wiatrowej.

W opinii jury zwycięska praca w sposób najpełniejszy spełniła kryteria oraz wizję 
NMM. Za szczególnie warte podkreślenia uznano opracowanie scenariusza wystawy, 
wprowadzenie narratora oraz rozszerzenie wystawy na przestrzeń miasta. Jednak ze 
względu na niespełnienie wszystkich założeń zawartych w regulaminie konkursu zwy-
cięska koncepcja będzie wymagała dalszych uszczegółowień oraz modyfikacji.

Tekst: Wojciech Joński

PROJEKT WYSTAWY MUZEUM W ŁEBIE Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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GDYNIA – REALNA & WIRTUALNA

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Artystów Wybrzeża ERA ART organizuje na pokładzie 
statku-muzeum „Dar Pomorza” wystawy najnowszych prac polskich artystów o tema-
tyce marynistycznej. Tegorocznej edycji miała towarzyszyć konferencja naukowa, ale 
ze względu na pandemię organizatorzy nie zdecydowali się na jej przeprowadzenie. 
Jednak już sama wystawa jest szczególna: prezentowane są na niej grafiki, nieczęsto 
eksponowane na „Darze Pomorza”.

Kuratorce wystawy „Gdynia – REALNA & WIRTUALNA”, pani Barbarze Kasperczyk-
Gorlak, udało się zaprosić do udziału 22 artystów z kilku najważniejszych ośrod-
ków graficznych w Polsce. Wśród autorów znaleźć można tak znanych twórców, jak 
Wojciech Kostiuk i Dominik Władarek, ale także reprezentantów młodszego pokolenia 

(Judyta Bernaś, Katarzyna Kroczek, Tomasz Winiarski). Każdy z zaproszonych arty-
stów mógł zaprezentować tylko jedną pracę. Oszałamia ilość technik zastosowanych 
przez twórców: od klasycznych, jak litografia i linoryt, po grafikę intermedialną i druk 
eksperymentalny; od prac utrzymanych w stonowanej kolorystyce czarno-białej, po 
wielokolorowe, mieniące się w świetle.

Wystawę, otwartą 18 maja, można zobaczyć w pomieszczeniu III wachty do 30 
czerwca, w cenie biletu na statek-muzeum „Dar Pomorza”.

Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka

Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021
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Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021GRAFIKA „NEMO DICITUR DOMINUS, NISI ANTEA SERVUS FUERIT”

Zbiory Muzeum wzbogaciły się niedawno o rzadką siedemnastowieczną grafikę 
z widokiem Gdańska. Przedstawia ona siedzącego na podwyższeniu kupca, a przed 
nim sługę schylającego się po pakunek, ukazanych na tle panoramy miasta. Opisana 
kompozycja jest częścią emblematu – formy niezwykle popularnej w renesansie i baro-
ku. Były to erudycyjne kompozycje o treści filozoficznej lub moralizatorskiej, zasadniczo 
złożone ze zwięzłego hasła wyrażającego myśl zawartą w emblemacie, symbolicznego 
wyobrażenia, które ją ilustruje oraz szerszego rozwinięcia w formie komentarza. W tym 
przypadku hasłem emblematu jest tytułowe zdanie, które w wolnym przekładzie zna-
czy: „Nie może być panem, kto nigdy nie był sługą”. 

Opisywana grafika wykonana została w technice miedziorytu przez Eberharda 
Kiesera we Frankfurcie nad Menem na potrzeby wielotomowego wydawnictwa autorstwa 
Daniela Meisnera pt. „Thesaurus Philo-Politicus. Das ist: Politisches Schatzkästlein guter 
Herren und bestendiger Freund”. Był to wydawany od 1623 r. we Frankfurcie nad Menem 
zbiór 830 rycin emblematycznych, które łączył fakt, że sceny symboliczne ilustrujące 
poszczególne emblematy umieszczono na tle panoram lub widoków miast europejskich. 

Po śmierci Eberharda Kiesera płyty miedziorytnicze nabył kupiec i wydawca Paulus 
Fürst z Norymbergi. Rozpoczął on w 1638 reedycję rycin, również w wielotomowym 
wydawnictwie, którego I tom nosił tytuł „Sciographia cosmica”, kolejne zaś: „Libellus 

Novus Politicus Emblematicus Civitatum Pars”. Fürst w sumie opublikował 800 miedzio-
rytów, z tym że na niektórych dodał herby przedstawionych miast. Dotyczy to m.in. 
widoku Gdańska. Co ciekawe, nie znalazł się na omawianej rycinie znany powszechnie 
herb Gdańska z koroną i dwoma krzyżami, ale zupełnie inny, przedstawiający na trzech 
poziomych pasach, kolejno: orła, dwie tańczące pary i krzyż. Herb ten wiązać można 
z „naukowymi” dyskusjami toczonymi przez gdańskich intelektualistów na temat 
domniemanych początków Gdańska. Według jednej z teorii początków Gdańska 
szukać należało w ubogiej rybackiej osadzie, która miała się znajdować w okolicy 
dzisiejszego kościoła świętego Mikołaja. Jedyną rozrywką mieszkańców tej osady 
miały być tańce w karczmie, stąd jej domniemana nazwa „Tanzkruge”. Na początku 
XVII w. opracowano związany z tą teorią herb Gdańska. Ten właśnie, wyżej już opisany 
herb znalazł się na nabytej przez NMM rycinie z norymberskiej edycji Fürsta. Warto tu 
również wspomnieć, że dyskutowany wyżej herb zyskał na krótko oficjalny charakter 28 
maja 1807 jako herb stworzonego przez Napoleona księstwa gdańskiego.

Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Reprodukcja: Bernadeta Galus
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Grafika: „Nemo dicitur dominus, nisi antea servus fuerit” z dzieła „Thesaurus 
Philopoliticus…” Daniela Meisnera (1585 – 1625), ryt. Eberhard Kieser (1583 – 1631), 
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w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D



Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021ZABYTKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŻEGLARSKĄ KPT. BOLESŁAWA KOWALSKIEGO

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało w darze od pani Teresy Kowalskiej 
wiele cennych przedmiotów, związanych z działalnością żeglarską jej zmarłego w 2015 r. 
męża, kpt. Bolesława Kowalskiego. Życiorys kapitana stawia go w rzędzie najwybitniej-
szych polskich żeglarzy. Zasłynął głównie jako dowódca legendarnych rejsów jachtami 
„Dar Opola” (1959 – 1960) na Morze Czerwone i „Śmiały” (1965 – 1966) wokół Amery-
ki Południowej. Z tych właśnie rejsów zostały darowane Muzeum oryginalne negatywy 
i slajdy. Niezwykle ważne są przedmioty (medale, odznaczenie, bandera), które kpt. Bo-
lesław Kowalski otrzymał za zasługi dla żeglarstwa. Wśród nich należy wymienić polską 
banderę, przekazaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Najcenniejszym darem jest jednak medal „Gentil Hombre del Mar”, którym kpt. 
Bolesław Kowalski został odznaczony przez chilijskie bractwo wybrzeża „Hermandad de 
la Costa”. Znaczenie medalu podkreśla fakt, że to właśnie w Chile w 1951 r. bractwo 
zostało utworzone, by w kolejnych latach zainicjować tworzenie podobnych organizacji 

w kilkudziesięciu krajach na świecie. Polskie Bractwo Wybrzeża – dziś bardzo prężnie 
działająca organizacja – zostało utworzone w 1966 r., podczas pobytu naszych żeglarzy 
w chilijskich portach. Wówczas załoga „Śmiałego” otrzymała pierwsze numery człon-
kowskie, zaś sam kpt. Bolesław Kowalski – nr 1. Chilijskie bractwo, stanowiące organi-
zację-matkę wszystkich bractw, swoje najwyższe odznaczenie, „Gentil Hombre del Mar” 
(Medal Szlachectwa Morza), przyznaje w uznaniu zasług członkom bractw na całym 
świecie. W 1998 r. medal taki otrzymał Bolesław Kowalski, jako 14. człowiek w historii. 
Do dziś jest jedynym Polakiem w tym zaszczytnym gronie. Sam medal stanowi jeden 
z najważniejszych zabytków w zbiorach NMM spośród wszystkich dokumentujących 
historię żeglarstwa polskiego.

Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: Radosław Paternoga, Bernadeta Galus
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Biuletyn NMM • 5 (218) 05.2021KONSERWACJA ŁODZI RYBACKIEJ „DĄB-24”

Pracownicy Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich rozpoczęli kompleksową 
konserwację łodzi rybackiej „Dąb-24”, która w marcu została tam przetransportowana 
z Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Łódź rybacka „Dąb-24” jest to tzw. 
hojer, pochodzący z Zalewu Szczecińskiego (jezioro Dąbie).

Hojery były typowymi łodziami stosowanymi w rybołówstwie na Zalewie Szczeciń-
skim. Miały  smukłe kadłuby, usztywniane przez dwie do czterech grodzi oraz łukowo wy-
cięte belki dziobnicy i tylnicy. Ich charakterystyczną cechą było dno z szerokiej, grubej 
klepki dębowej, wygiętej wzdłużnie. Napęd stanowiły zazwyczaj dwa żagle rozprzowe, 
stawiane na masztach w dziobowej oraz środkowej części. Do napędu wykorzystywano 
również wiosła, a od połowy lat trzydziestych XX wieku silniki spalinowe.

Łódź „Dąb-24” zbudowana została z dębiny.  Klepkowa stępka ma szerokość sięgającą 
do 50 cm. Wewnętrzna część kadłuba jest poszerzona przez wzdłużne wyżłobienie 
w dolnej części pierwszego pasa poszycia. Same klepki burtowego poszycia, które 
 

połączone są ze sobą na zakładkę, mają szerokość 45 cm (dolna) i do 30 cm (górna). 
Łódź zbudowana została ok. 1944 r., a w 1975 r. trafiła do zbiorów NMM. Jej długość 
wynosi 6,89 m, a szerokość – 1,285 m.

Podczas prowadzonych od maja prac usunięto spróchniałe elementy poszycia ło-
dzi (drewno i sklejka), które uzupełniono drewnem sosnowym i dębowym. Następnie 
wykonano brakujące części relingów łodzi. Zrekonstruowano dulki i sadz łodzi. Zostały 
również wymienione ławki, zarówno dziobowa, jak i rufowa. Odbudowano wręgi, przez 
co konstrukcja łodzi została wzmocniona. Następny etap prac będzie polegał na usu-
nięciu luźnej warstwy farb na łodzi oraz malowaniu całości.

Po zakończeniu prac renowacyjno-konserwatorskich łódź trafi na wystawę stałą do 
naszego nowego oddziału – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego 
w Łebie.

Tekst: Jan Tymiński
Zdjęcia: Robert Domżał, Magdalena Woźniak

„Dąb-24” przed konserwacją w warsztacie w Muzeum Zalewu Wiślanego i w jej trakcie
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