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Operacja wstawiania obu sekcji kutra GDY-18 do budynku powstającego muzeum

Szanowni Państwo

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego NMM ukazuje się na progu sezonu 
letniego 2021. Do końca czerwca trwały intensywne prace nad ukończeniem kilku 
ważnych wystaw czasowych, które miło jest nam zaprezentować na pierwszych 
stronach tego wydania. W Gdańsku otworzyliśmy planowaną początkowo na rok 
2020 wystawę malarstwa marynistycznego Mariana Mokwy, ze zbiorów własnych. 
W Pucku po raz pierwszy z władzami miasta zorganizowaliśmy niewielką wystawę 
archeologiczną na temat historii portu i wraków zalegających na dnie Zatoki Puckiej. 
W Muzeum Zalewu Wiślanego natomiast udostępniliśmy zwiedzającym wystawę 
czasową zdjęć Grzegorza Klatki pt. „Rybacy Zalewu Wiślanego – ginący fach?”. 
Czerwiec to także miesiąc kilku ważnych wydarzeń naukowych, a wśród nich na czoło 
wybijają się liczne konferencje krajowe i międzynarodowe, w których braliśmy udział. 
Ponadto udało się przeholować do Łeby największy eksponat nowego oddziału, 
kuter GDY-18, który w pełnej krasie po renowacji trafił na swoje docelowe miejsce 
w nieukończonym jeszcze budynku przyszłego Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego. Koleżanka Jagoda Klim, niestrudzona orędowniczka 
żeglugi wiślanej, podzieliła się impresjami z tegorocznego Królewskiego Flisu na 
Wiśle. Żegnamy też zmarłą 13 czerwca kapitan Krystynę Chojnowską-Liskiewicz, 
wspaniałą polską żeglarkę, która jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła kulę 
ziemską.

Oddając ten obszerny numer biuletynu w ręce Czytelników, jestem przekonany, 
że dobrze przygotowaliśmy się do sezonu letniego i mam nadzieję, że nasza 
wielomiesięczna praca znajdzie uznanie w oczach tysięcy turystów, którzy chętnie 
odwiedzą nasze Muzeum!

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku
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Marian Mokwa, 1935. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego (www.szukajwarchiwach.gov.pl)

Wodowanie SOŁDKA, 1948. Ze zbiorów NMM w Gdańsku

Wernisaż wystawy zdjęć Grzegorza Klatki pt. „Rybacy Zalewu Wiślanego – ginący fach?
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„Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” 
to kolejna wystawa z cyklu „Polscy artyści o morzu”, przygotowana przez Lilianę Gieł-
don i dr Monikę Jankiewicz-Brzostowską z Działu Sztuki Marynistycznej NMM. Uroczyste 
otwarcie ekspozycji odbyło się 15 czerwca, w 34. rocznicę śmierci autora prezentowa-
nych prac, uważanego za jednego z najwybitniejszych polskich marynistów. Podczas 
wernisażu dyrektor NMM dr Robert Domżał podkreślił zasługi Towarzystwa Przyjaciół 
NMM w powiększaniu muzealnej kolekcji obrazów Mariana Mokwy, a o artyście, jego 
niebywałym kunszcie i wyjątkowości prac opowiedziała jedna z kuratorek wystawy, 
dr Monika Jankiewicz-Brzostowska.

Na ekspozycję składa się zróżnicowany zbiór, liczący 36 obrazów olejnych i akwareli, 
przedstawiających całe spektrum zainteresowań Mariana Mokwy. Wśród prezentowa-
nych dzieł po raz pierwszy od ponad 80 lat pokazana została publiczności monumen-
talna „Bitwa pod Oliwą w 1627 roku” z cyklu „Apoteoza Polski Morskiej”. Obraz ten, 
odrestaurowany przez prof. Dariusza Markowskiego – cenionego konserwatora i kie-
rownika Zakładu Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – do niedawna uważany był za zniszczony przez Niemców 
w 1939 r. podczas plądrowania Galerii Morskiej w Gdyni. Obok dzieł o charakterze narra-
cyjnym oraz wizerunków statków i okrętów prezentowane są prace, przedstawiające wy-
jątkowość barw i klimatu polskiego wybrzeża oraz chmurne piękno Bałtyku, dla zobrazo-
wania którego Mokwa wypracował swoiste i niepowtarzalne środki malarskiego wyrazu.

Wystawę można oglądać w Spichlerzach na Ołowiance do 15 września. Towarzyszy 
jej katalog, zawierający reprodukcje wszystkich prezentowanych prac, o zwiększonym 
w stosunku do poprzednich wystaw z tego cyklu formacie i w twardej oprawie, czym au-
torki pragnęły podkreślić znaczenie kolekcji dzieł Mariana Mokwy dla naszego muzeum.

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Bernadeta Galus

KOLEKCJA MARIANA MOKWY Biuletyn NMM • 6 (219) 06.2021

3Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D



Portrety ludzi zahartowanych surowością 
i nieprzewidywalnością morza; przenikanie 
się kolejnych pokoleń żyjących z łaskawo-
ści wód Zalewu Wiślanego; nieuchwytne 
krajobrazy, widoczne tylko dla tych, któ-
rym uda się zagłębić w świat bliski, lecz 
niemal zupełnie hermetyczny dla człowie-
ka „z zewnątrz” – 28 czerwca w Muzeum 
Zalewu Wiślanego odbył się wernisaż 
nowej wystawy czasowej pt. „Rybacy 
Zalewu Wiślanego – ginący fach?”. 

Poniedziałkowy wernisaż w oddzia-
le Narodowego Muzeum Morskiego 
w Kątach Rybackich był nie tylko pre-
mierą niezwykłego dokumentu fotogra-
ficznego autorstwa fotografa i reportera 
Grzegorza Klatki, ale również okazją do 

spotkania na żywo z bohaterami zdjęć i ich rodzinami. Imprezę otworzył dyrektor 
NMM, dr Robert Domżał, który przywitał przybyłych gości, pogratulował autorowi 
wspaniałych kadrów oraz wyraził chęć dalszej współpracy i dokumentowania życia 
miejscowych rybaków. Natomiast opowieść fotoreportera o emocjach, towarzyszą-
cych mu podczas pracy, pozwoliła zebranym uczestnikom poczuć niepowtarzalny 
charakter ekspozycji.

Materiał fotograficzny i filmowy dokumentujący życie rybaków nad Zalewem 
Wiślanym powstawał na przełomie lat 2020 i 2021. Jest to przenikliwy zapis życia 
codziennego mieszkańców Mierzei Wiślanej. Każdy bohater utrwalony na fotogra-
fiach ma swoją odrębną historię, zapisaną dzięki wnikliwości i, nierzadko, nieustę-
pliwości fotografa. Kadry Grzegorza Klatki ukazują ludzi, których życie wymaga 
z jednej strony uporu i niezłomności, z drugiej zaś umiejętności przystosowania się 
do zmienności nie tylko wiatru i fal, ale także kolei losu. Wystawa, na którą składa się 
47 fotografii oraz filmy, otwarta będzie do końca września.

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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ZATOPIONY PORT W PUCKU Biuletyn NMM • 6 (219) 06.2021

14 czerwca w bosmanacie Portu Rybackiego w Pucku odbyło się otwarcie wystawy 
czasowej pt. „Z wodą połączeni – zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku. 
Zobacz artefakty i zanurz się w 3D”. Wystawa jest efektem współpracy Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz miasta Puck. 

W sali na piętrze budynku bosmanatu ustawiono dwie gabloty z zabytkami 
wydobytymi ze wczesnośredniowiecznego portu u ujścia rzeki Płutnicy, badanego 
archeologicznie już od ponad 40 lat. Artefakty to głównie elementy konstrukcyjne 
łodzi klepkowych, średniowieczne naczynia oraz topór żelazny i kamienny ciężarek 
do sieci. Wystawę uzupełnia wykonany przez Pracownię Modelarską NMM model 
łodzi bojowej P2 wydobytej ze stanowiska w 2005 r. oraz przygotowane przez Dział 
Badań Podwodnych: filmy pokazujące obecny wygląd stanowiska, animacja ukazu-
jąca rekonstrukcję łodzi P2 oraz tablice opisujące port średniowieczny i znalezione 
na stanowisku wraki. Ekspozycja jest okazją do zaprezentowania mieszkańcom 
Pucka i odwiedzającym miasto turystom niezwykłej, 1000-letniej i wciąż nie do końca 
poznanej historii tego miejsca. 

W sąsiadującej sali znajduje się przygotowane przez Miasto Puck stanowisko wir-
tualnej rzeczywistości, w którym można obejrzeć trójwymiarową rekonstrukcję portu 
puckiego, a także wziąć udział m.in. w wirtualnych wyścigach dłubanek. 

W organizacji wystawy brali udział pracownicy działów Historii Budownictwa 
Okrętowego, Edukacji oraz Badań Podwodnych NMM. Będzie ona dostępna dla 
zwiedzających do końca bieżącego roku. 

Tekst: Paweł Litwinienko
Zdjęcia: Paweł Litwinienko (wystawa), Paweł Jóźwiak (wernisaż)
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Już niedługo będziemy mieli możliwość przenieść się do fascynujących i mrocznych 
czasów wikingów. Na nowej wystawie czasowej „Truso – legenda Bałtyku”, przygoto-
wywanej we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, zobaczy-
my m.in. liczne zabytki z badań słynnej osady z epoki wikingów w Truso. Centralnym 
obiektem ekspozycji będzie wrak długiej łodzi bojowej z X wieku ze średniowiecznego 
portu w Pucku. Ten unikatowy zabytek łączy cechy szkutnictwa charakterystyczne dla 
Słowian nadbałtyckich oraz Skandynawów. Badania wraka, sporządzenie jego doku-
mentacji i podniesienie z dna miały miejsce 16 lat temu. W czerwcu tego roku, po 
wieloletniej konserwacji oraz rekonstrukcji w metalowym stelażu, wrak został przetrans-
portowany z Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie na Salę Dolomitową 
w Spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku. Ze względu na rozmiary obiektu, wynoszące 
ok. 18 m × 2,5 m, na czas transportu podzielono go na sekcje, które po przewiezieniu 
zostały złożone i ustawione jako element powstającej wystawy. Obecnie wrak przygoto-
wywany jest do ekspozycji, co wymaga pieczołowitej pracy rekonstrukcyjnej w oparciu 
o dokumentację z badań archeologicznych oraz cyfrowy model 3D.

Tekst: Krzysztof Kurzyk
Zdjęcie: Robert Domżał
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Jedna z sekcji wraka P-2 podczas przenoszenia do Spichlerzy na Ołowiance. 
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Od dwudziestu lat najstarsza i naj-
ważniejsza spośród wydawanych 
w Gdańsku gazet codziennych, 
„Dziennik Bałtycki”, przyznaje tytuł 
Człowieka Roku osobom, które 
swoimi osiągnięciami i zaangażo-
waniem przyczyniły się do rozsła-
wienia Pomorza, stając się wzorem 
do naśladowania. W tegorocznej 
złotej dziesiątce nominowanych do 
tego prestiżowego tytułu znalazł 
się dyrektor Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku dr Robert 
Domżał, którego wyróżniono „za 
kontynuację śmiałych wizji poprzed-
ników i konsekwentną budowę 
unikatowego Muzeum Archeologii 

Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie”. On sam uważa tę nominację za wyraz 
uznania dla pracy i osiągnięć całego Muzeum, tym bardziej znamienną, że przyznaną 
za rok naznaczony pandemią koronawirusa, gdy bohaterami życia społecznego byli 
przede wszystkim pracownicy służby zdrowia. Na uroczystej gali 28 czerwca nagrodę 
Człowieka Roku 2020 otrzymał Tomasz Augustyniak, były dyrektor Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, organizujący system epidemiologiczny na 
Pomorzu w pierwszych, najtrudniejszych miesiącach pandemii.

Tekst: Anna Ciemińska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

NOMINACJA DO TYTUŁU 
CZŁOWIEKA ROKU 2020 Biuletyn NMM • 6 (219) 06.2021
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Największy eksponat powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Łebie, kuter GDY-18, dopłynął do swojego miejsca przeznaczenia. 
W dniach od 3 do 6 czerwca odbyła się operacja wstawienia jednostki do budynku 
dziesiątego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Zielony kuter GDY-18, pieszczotliwie nazwany przez pracowników „Ogórkiem”, 
do muzealnych zbiorów trafił na przełomie 2007 i 2008 r. w wyniku redukcji polskiej 
floty rybackiej. Ten zbudowany w 1973 r. w stoczni „Ustka” superkuter burtowy przez 
ponad dekadę cumował przy nabrzeżu Ołowianki, urozmaicając krajobraz Gdańska 
oraz stanowiąc ciekawostkę dla mieszkańców i turystów. 

W kwietniu kuter przeholowany został do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Tam 
przeprowadzono prace renowacyjne i serwisowe, które miały na celu odnowienie 
oraz przygotowanie – mierzącego 24,6 metrów długości i 6,57 metrów szerokości 
– eksponatu do ustawienia na specjalnej płycie fundamentowej. Najważniejszym 
przedsięwzięciem było jednak przecięcie kadłuba w poprzek, aby umożliwić 
gościom naszego łebskiego oddziału obejrzenie wnętrza jednostki. 

3 czerwca, pod osłoną nocy, z gdyńskiej stoczni wypłynęła, prowadzona przez 
holownik, barka z dwiema lśniącymi sekcjami kutra GDY-18. Po trwającym 16 godzin 
rejsie, z pomocą dwóch holowników: „Karol” i „Złota Rybka”, została wprowadzona do 
kanału portowego w Łebie. Następnie rozpoczęto dwudniową akcję rozładunku barki 
i przeniesienia sekcji na plac budowy. Operacja ta była skomplikowana i ryzykowna. 
Wymagała użycia wózków do dokowania oraz dźwigu samochodowego. Precyzyjne 
ustawienie barki, na której przetransportowano eksponat, do poziomu nabrzeża,  zosta-
ło przeprowadzone pod ścisłym nadzorem pracowników wykonawcy – przedsiębiorstwa 
ADAC Usługi Projektowo-Budowlane.

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

Wypłynięcie kutra GDY-18 z PGZ Stoczni Wojennej Barka z kutrem GDY-18 w kanale portowym w Łebie
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OPERACJA „KUTER”  ciąg dalszy

• Sekcje największego eksponatu w Muzeum Archeologii 

Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

• Operacja wstawiania obu sekcji kutra GDY-18 

do budynku powstającego muzeum

• Kuter rybacki GDY-18 na płycie fundamentowej
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XV KONFERENCJA POLSKIEGO MUZEALNICTWA MORSKIEGO I RZECZNEGO Biuletyn NMM • 6 (219) 06.2021

24 i 25 czerwca w Pucku odbyła się XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa 
Morskiego i Rzecznego. Jej organizatorem było Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana 
Ceynowy, wspomagane przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. 

Organizowane co 2 lata konferencje stały się stałym punktem środowiskowego 
kalendarza. Są platformą wymiany wiedzy o tym, co działo się i będzie się działo 
w muzeach o morskim i rzecznym profilu, o prowadzonych przez nie badaniach 
i projektach. Organizowane w różnych ośrodkach w całej Polsce, są również okazją 
do poznania lokalnej historii i rzeczywistości. Wydawane każdorazowo materiały 
pokonferencyjne są zapisem aktualnego stanu naszej gałęzi muzealnictwa. 

Podczas tegorocznej konferencji zebrani wysłuchali niemal 30 referatów przygo-
towanych przez przedstawicieli blisko 20 instytucji uczestniczących w konferencji. 
Obrady podzielono na siedem sesji: Ku Niepodległej, Historia muzealnictwa mor-
skiego, Muzealnictwo morskie dziś i jutro, Rzeki – muzea i badania, Archeologia 
podwodna, Konserwacja i dokumentacja zabytków, Badania i wyzwania.  

Program konferencji wzbogaciły atrakcyjne wydarzenia towarzyszące. 23 czerw-
ca jej uczestnicy mieli możliwość przyłączyć się do organizowanych w Jastarni 
Sobótek, a 26 czerwca – wziąć udział w tradycyjnej Pielgrzymce Rybackiej w Pucku, 
której kulminacyjnym punktem jest nabożeństwo odprawiane na wodach Zatoki 
Puckiej, na pokładach kutrów przybyłych z okolicznych portów rybackich.  

Konferencje polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego, prócz waloru mery-
torycznego, mają bardzo duży wpływ na integrację środowiska. Dlatego – pomimo 
konieczności kilkukrotnej zmiany terminów spotkania – organizatorzy nie zdecy-
dowali się na formułę on-line. Postawili na rzeczywiste spotkanie, rozmowy twarzą 
w twarz, bezpośredni kontakt i dyskusje. Czyli to, czego nam tak bardzo ostatnio 
brakowało i za czym tęskniliśmy.      

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Klim
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XV KONFERENCJA POLSKIEGO MUZEALNICTWA 
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W dniach 18-19 czerwca w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku w Spichlerzach 
na Ołowiance gościliśmy XII Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, zatytułowane 
„Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej”. Było ono współorganizowane przez Stowarzyszenie 
Muzeów Sztuki Inżynieryjnej i zrealizowane dzięki wsparciu Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Pod względem organizacyjnym ze strony 
NMM konferencję przygotował kierownik Działu Dokumentacji Naukowej Maciej 
Maksymowicz.

Konferencję prowadzili dyrektor NMM dr Robert Domżał i prezes Stowarzyszenia 
Muzeów Sztuki Inżynieryjnej dr hab. Michał Woźniak. Dr Robert Domżał wygłosił też 
referat wstępny o świadectwach dziedzictwa Stoczni Gdańskiej w zbiorach NMM 
w Gdańsku. Po nim wystąpili Tomasz Błyskosz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
i Roman Sebastyański, ekspert ds. ochrony dziedzictwa kulturowego Stoczni 
Gdańskiej, z Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Przedstawili oni bardzo interesujące 
referaty o historii Stoczni Gdańskiej i obecnych problemach z ochroną zabytkowej 
infrastruktury stoczniowej na terenach postoczniowych i stoczniowych w Gdańsku. 
Byli też przewodnikami podczas popołudniowego spaceru edukacyjnego po 
terenie Stoczni Gdańskiej. Tematykę związaną z ochroną konserwatorską terenów 
dawnej stoczni kontynuowali dnia następnego. Ich wystąpienia poprzedził referat 
Andrzeja Truszkowskiego z NMM o budowie i wodowaniu rudowęglowca „Sołdek” 
na pochylni A-2 Stoczni Gdańskiej w 1948 r. 

Tekst: Andrzej Truszkowski
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Już po raz czwarty odbyło się Bałtyckie Forum MSP (Maritime Spatial Planning – Morskie 
Planowanie Przestrzenne). Ze względu na pandemię transmitowane było w dniach 1-2 
czerwca online z Łotwy. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Delivering MSP – 
Interactions and Capacities Across All Levels”, czyli „Wdrażanie morskiego planowania 
przestrzennego – interakcje i możliwości na wszystkich poziomach”.

Zajęcia zorganizowano w dziewięciu odrębnych warsztatach. Warsztat 3. dotyczył 
morskiego dziedzictwa kulturowego.

Marianne Lehtimaki i Salamaria Tikkanen z Finlandii przedstawiły temat „Morskie 
dziedzictwo kulturowe zintegrowane z morskim planowaniem przestrzennym”. Iwona 
Pomian z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku mówiła o rezultatach pro-
jektu BalticRIM w prezentacji „Krajobraz kulturowy w planowaniu morskim. Zatoka 
Pucka jako przykład z Polski”. „Niematerialne morskie dziedzictwo kulturowe w MSP” 
to prezentacja Joanny Piwowarczyk z Instytutu Oceanologii PAN.

Warsztaty przybliżyły uczestnikom najnowsze osiągnięcia w omawianych tema-
tach, a panel poświęcony dziedzictwu kulturowemu został uznany za najciekawszy 
z prezentowanych tego dnia.

Tekst: Iwona Pomian
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Iwona Pomian 
Krzystof Kurzyk 
 National Maritime Museum in Gdansk 

WORKSHOP 3: 
MARITIME CULTURAL HERITAGE - CHALLENGING PART OF MSP 

CCuullttuurraall  llaannddssccaappee  iinn  mmaarriittiimmee  
ppllaannnniinngg  
  
Puck Bay - an example from Poland 

The 
maritime 
cultural 

heritage of 
the Puck Bay   

About 9300 years BP (red rectangle - 
the location of  the Ustka test area; red 
line - the present-day shoreline).  

 
 
 
 
 
 

CChhaannggeess  iinn  tthhee  ccooaassttlliinnee  ooff  tthhee  ssoouutthheerrnn  BBaallttiicc  SSeeaa  dduurriinngg  tthhee  HHoolloocceennee  

In early Holocene after deglaciation Puck Bay 
(part of Gulf of Gdansk) was a land area 
which was subjected to flooding by sea-
waters about 7500 BP.  
Today Puck Lagoon is very shallow, average 
2-3 m deep 
with  potential  of  submerged  landscape 
and archaeological sites and 
artefacts from Stone Age. 

SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr  uunnddeerrwwaatteerr  ccuullttuurraall  llaannddssccaappeess  
AAccttiivviittiieess  iinn  tthhee  BBaallttiiccRRIIMM  pprroojjeecctt  
  

Stone Age archaeological sites were transferred to digital 
map and database 
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DIGITALIZACJA W WYSTAWIENNICTWIE I BADANIACH

Konferencja warsztatowa „Digitization in Exhibition and Research”, poświęcona zagad-
nieniom cyfryzacji w muzealnictwie, przeprowadzona online 7 czerwca, to wspólne 
przedsięwzięcie dwóch europejskich organizacji skupiających instytucje kultury zwią-
zane z dziedzictwem morskim: Stowarzyszenia Muzeów Morskich Morza Północnego 
i Stowarzyszenia Muzeów Morskich Morza Bałtyckiego.

Historia żeglugi jest pod wieloma względami historią surowców i materiałów – 
stanowiły one decydujący czynnik zarówno przy budowie, jak i podczas eksploatacji 
jednostek pływających. Ich dostępność decydowała o możliwości korzystania z mor-
skich zasobów i powstawaniu potęg morskich. Znaczenie i różnorodność materiałów 
w historii morskiej przekłada się bezpośrednio na mnogość kolekcji i zbiorów związa-
nych z morzem, zawierających szerokie spektrum zabytków drewnianych, metalowych, 
ceramicznych, tekstylnych i innych. Wyzwanie, jakim jest postępowanie z materiałami 
o historycznym charakterze, niesie ze sobą nie mniej istotne zadanie ich dokumenta-
cji i konserwacji, a także konieczność przystosowania ich do celów wystawienniczych 
i długotrwałego magazynowania.

Celem warsztatów była prezentacja projektów digitalizacji i ich rezultatów w bada-
niach i komunikacji naukowej, zarówno w obszarze wystawiennictwa, jak i przechowy-
wania zbiorów. Dyskutowano o znaczeniu cyfryzacji dla wspólnych działań placówek 

związanych z dziedzictwem morskim, a także rozwoju zainteresowania nim szerokiego 
środowiska naukowego. Poruszano też kwestię wpływu digitalizacji w muzeach na 
przyciągnięcie młodej publiczności oraz na zwiększenie dostępności wystaw. Narodo-
we Muzeum Morskie w Gdańsku udzieliło wsparcia merytorycznego przy organizacji 
wydarzenia.

Konferencji przewodniczyła profesor Ruth Schilling z Deutsches Schifffahrtsmuseum 
w Bremerhaven, która wraz z dyrektorem NMM dr. Robertem Domżałem otworzyła spo-
tkanie. Wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele instytucji muzealnych między 
innymi z Holandii, Norwegii i Niemiec. Pracownicy NMM przygotowali dwa wystąpie-
nia. Dr Tomasz Bednarz, kierownik Działu Digitalizacji, przybliżył zagadnienia tworzenia 
modeli 3D zabytków i podwodnych stanowisk archeologicznych, a także zastosowania 
digitalizacji zarówno w dokumentacji konserwatorskiej, jak i w działalności edukacyjnej 
i wystawienniczej. Z kolei Marcin Pawelski ze statku-muzeum „Dar Pomorza” zaprezen-
tował możliwości, jakie dla jakości zwiedzania i zwiększania dostępności obiektu muze-
alnego stwarza interaktywny film sferyczny uruchomiony na pokładzie „Daru Pomorza” 
w maju bieżącego roku. 

Tekst: Monika Kuchniewska 
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Konferencja pt. „Pomiędzy materialnym a wirtualnym – ewidencja i cyfryzacja zbiorów 
muzeum”, która odbyła się w dniach 14-18 czerwca, była efektem współpracy Polskiego 
Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) i Międzymuzealnej Grupy ds. 
Digitalizacji DigiMuz. Współpraca podjęta została w związku z realizacją ogólnopolskie-
go Walnego Zebrania Członków PSIM, zaplanowanego na czerwiec 2020 r. w Gdańsku. 

Tradycyjna formuła wydarzenia obejmuje spotkania i wykłady, podczas których 
muzealnicy z całej Polski mają niepowtarzalną okazję wymiany doświadczeń, rozmów, 
prezentacji własnych projektów i integracji środowiska. Niestety, ograniczenia zwią-
zane z pandemią koronawirusa COVID-19, które ogarnęły każdą sferę naszego życia 
prywatnego i zawodowego sprawiły, że zebranie i konferencja nie mogły się odbyć 
w planowanym terminie. Dlatego też projekt został zrealizowany w bieżącym roku, 
a w związku z utrzymującymi się obostrzeniami zdecydowano się przenieść debatę 
do sieci. Zarówno Walne Zebranie Członków PSIM, jak i konferencja odbyły się online 
z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji Zoom.

Pierwszy dzień – Walne Zebranie Członków PSIM, któremu przewodniczyła Brygida 
Sonnack, stanowił okazję do poruszenia problemów, z którymi w codziennej pracy 
borykają się inwentaryzatorzy. Pozostałe cztery dni konferencji zostały podzielone na 
tematyczne bloki, które dotyczyły wybranych rozwiązań wspierających pracę muzeów 
w zarządzaniu zbiorami z użyciem nowoczesnych technologii. Omówione zostały zasto-
sowania technologii cyfrowych w muzealnictwie, aspekty prawne, perspektywy rozwoju, 
ale również zagrożenia z tym związane. Dyskutowano o możliwościach wykorzystania 
metadanych w szeroko pojętej działalności muzealnej, przechodząc każdy etap pro-
cesu: od tworzenia baz danych, poprzez inwentaryzację i znakowanie obiektów, aż do 
udostępniania owoców procesu digitalizacji zbiorów z wykorzystaniem stron interneto-
wych i katalogów online. Przybliżony został problem migracji danych i zmiany systemu 
do zarządzania kolekcją oraz bardzo istotna kwestia bezpieczeństwa baz danych 
i ochrony ich zawartości.

Do współpracy zaproszeni zostali prelegenci z obszerną wiedzą i doświadczeniem – 
wieloletni pracownicy instytucji kultury zajmujący się opracowywaniem i ewidencjono-
waniem zbiorów muzealnych, szeroko pojętą digitalizacją i ochroną dziedzictwa kultu-
rowego, specjaliści z sektora technologii IT, prawa autorskiego i ubezpieczeń z zakresu 
ryzyka cybernetycznego. Wielu z nich to również członkowie PSIM lub przedstawiciele 
Grupy DigiMuz. Przygotowane wystąpienia pozwoliły na ułożenie interesującego pro-
gramu, wychodzącego naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom nie tylko inwentary-
zatorów, ale znacznie szerszej grupy muzealników.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, z rekordową frekwencją 
153 osób w pierwszym dniu. Ze strony Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
w projekt zaangażowani byli Brygida Sonnack, Paweł Monkiewicz, Tomasz Bednarz 
i Monika Kuchniewska.
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Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) powołane zostało w listopa-
dzie 2015 r. w Warszawie, podczas Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych. Ogólnopolskie 
stowarzyszenie zrzesza inwentaryzatorów i osoby, które zajmują się zarządzaniem zbiora-
mi w muzeach, galeriach, instytucjach kultury z całego kraju: państwowych, samorządo-
wych i prywatnych, gromadzących niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe; zbio-
ry od starożytności po współczesność: dzieła sztuki, fotografię, pamiątki historii, etnografię, 
militaria, technikę, obiekty przemysłowe i in. W Stowarzyszeniu działa niemal 140 specjali-
stów z dziedziny ewidencjonowania i zarządzania zbiorami. Główne cele działalności PSIM 
skupiają się na rozwoju kompetencji zawodowych inwentaryzatorów, wypracowywaniu do-
brych praktyk, narzędzi i standardów pracy w obszarze administrowania i zarządzania zbio-
rami, integracji środowiska zawodowego i merytorycznym wsparciu dla pracowników wyko-
nujących zadania inwentaryzatora, inicjowaniu zmian w przepisach prawa w dziedzinie mu-
zealnictwa i ochrony zabytków oraz wzmacnianiu roli inwentaryzatorów zarówno w struktu-
rach muzeów, jak w środowisku zawodowym muzealników. Stowarzyszenie organizuje webi-
naria, warsztaty i konferencje tematyczne.

 http://inwentaryzatorzy.blogspot.com/

https://digimuz.wordpress.com
Tekst: Brygida Sonnack

Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz powołana została w czerwcu 2008 r. 
– pierwotnie jako grupa robocza – z inicjatywy przedstawicieli Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Zamkowego 
w Malborku i Muzeum Gdańska.

Oficjalną działalność grupy zainicjowało porozumienie o współpracy podpisane 
w styczniu 2009 r., podczas konferencji pt. „Cyfrowe Muzeum Pomorza”, na której przyję-
to również obowiązującą nazwę grupy – DigiMuz (stanowiącą połączenie członów słów 
Digitalizacja i Muzeum). Od 2016 r. Grupę DigiMuz tworzą przedstawiciele sześciu pomor-
skich instytucji kultury: obok założycieli także Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Jest to unikalna w skali kraju inicjatywa, skupiającą muzealników – inwentaryzatorów, 
fotografów, specjalistów aktywnie działających w obszarze digitalizacji i udostępniania 
zbiorów muzealnych, kontroli słownictwa, zarządzania procesem digitalizacji i dokumen-
tacji fotograficznej zbiorów oraz tworzenia standardów i dobrych praktyk w tej dziedzinie.
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Moneta z Żurawiem: Europejska Noc Muzeów 2021 w Gdańsku przebiegła pod 
znakiem współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, co symbolizowała moneta z 
Żurawiem, pierwsza obiegowa jednostka monetarna z tym wizerunkiem wyemitowana 
przez NBP. Po Nocy Muzeów, w ramach podziękowań i w celu omówienia dalszej współ-
pracy, dyrektor Gdańskiego Oddziału NBP Wiktor Kamiński zaprosił dyrektorów NMM 
Roberta Domżała i Marcina Westphala oraz przedstawicieli działów Promocji – Marka 
Jankowskiego i Edukacji – Kamilę Jezierewską na spotkanie w siedzibie Banku. Podczas 
spotkania na ręce dyrekcji NMM została przekazana pamiątkowa moneta z Żurawiem, 
która zostanie umieszczona w Kapsule Czasu w Żurawiu. Rozmawiano także o wspól-
nych planach na przyszłość, m. in. współpracy przy wystawie poświęconej walutom w 
czasach Hanzy w zestawieniu z najnowszymi środkami płatniczymi.

Piknik edukacyjno-żeglarski: 18 czerwca pięcioro edukatorów przebywało w Łebie 
na pikniku edukacyjno-żeglarskim w ramach lokalnego projektu rozwoju żeglarstwa 
i wiedzy o morzu wśród dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy tam duże stoisko, na którym 
nasi goście mogli pomalować koszulkę z wizerunkiem powstającego w Łebie oddziału 
NMM, wykonać pamiątkowe przypinki, rozwiązać karty zadań, zobaczyć, jak wygląda 
drukowanie modeli na drukarce 3D oraz obejrzeć w okularach 3D bałtyckie wraki. 
Była to kolejna już okazja do integracji edukatorów NMM i miejscowych animatorów 
kultury oraz nauczycieli. Co ciekawe, piknik odbył się miejscu, z którego doskonale był 
widoczny plac budowy powstającego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Łebie.

Konkursy i filmy edukacyjne: 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, wyemitowaliśmy film 
promujący konkurs „Żuraw-symbol Gdańska”                                       i zaczęliśmy przyj-
mowanie dzieł dedykowanych fantazyjnym wizerunkom plastycznym i fotograficznym 
Żurawia. Natomiast 30 czerwca zamknęliśmy zgłaszanie prac do konkursu „Moja Wisła” 
i rozpoczęliśmy trudny proces wyłaniania zwycięzców.

Filmy reżyserowane przez Dział Edukacji, ze znanej już serii „Wywiad z zabytkiem”, 
wyemitowane w czerwcu, to: 

• „Łódź rybacka z Ghany” (z udziałem dyrektora seniora dr. hab. Jerzego Litwina):

• „Gwizdek z poroża jelenia” (z udziałem dr. Krzysztofa Kurzyka z Działu Badań Podwod-
nych NMM):

• „Masło z XVIII-wiecznego wraka” (z udziałem Piotra Felkiera z Działu Konserwacji 
Muzealiów NMM):

• „Beczka z wraka Miedziowca” (z udziałem Piotra Dziewanowskiego z Działu Konser-
wacji Muzealiów NMM):

• „Bucik z wraka „General Carleton” (z udziałem Emilii Brotz z Działu Historii Żeglugi 
i Handlu Morskiego NMM):
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Wakacje w Muzeum: W tym roku prowadzimy zajęcia warsztatowe w obiektach NMM 
i w plenerze, dla grup zorganizowanych i osób prywatnych. W Gdańsku zapraszamy do 
Spichlerzy na Ołowiance, gdzie czekają nas podróże do czasów wielkich galeonów 
i wyprawy do świata archeologii, konserwacji i digitalizacji zabytków wydobytych z dna 
morza. Pokład statku-muzeum „Sołdek” razem z nabrzeżem Ołowianki zmienią się 
w trasę gry terenowej z zagadkami, a z Ośrodka Kultury Morskiej wyruszymy na wypra-
wę zakamarkami gdańskich uliczek, odnajdując ukryte wskazówki związane z Żura-
wiem i dawnym portem. W Ośrodku Kultury Morskiej na naszych gości czekają też arty-
styczne wyprawy do egzotycznych krajów symbolizowanych przez łodzie ze wszystkich 
stron świata oraz eksperymenty z tajemniczymi właściwościami wody morskiej.

W Tczewie, w Muzeum Wisły, w świat sztuki wprowadzą nas obrazy pokazujące 
nadwiślańskie krajobrazy – naturę i miasta mijane na wiślanym szlaku. W Centrum Kon-
serwacji Wraków Statków „popłynie” zamiast Wisły rzeka Jangcy, a uczestnicy poznają 
poprzez gry i zabawy elementy bogatej chińskiej kultury.

Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich to oddział wprost stworzony do 
letnich rodzinnych wycieczek! Dlatego zajęcia wakacyjne odbywają się tam w week-
endy. Zapraszamy do wspólnej zabawy, podczas której przyswoimy przy okazji trochę 
wiedzy z zakresu żeglarstwa, rzemiosła szkutniczego i rybołówstwa. Pełna oferta pro-
gramu wakacyjnego w NMM dostępna jest oczywiście na naszej stronie internetowej 
– https://www.nmm.pl/edukacja/wakacje/wakacje-2021.

Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
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W maju rozpoczął się piętnasty już „Królewski Flis na Wiśle”. Od kilometra „0” do 
Gdańska co roku prowadzi go krakowski szyper Jarosław Kałuża. Płynie on na galarze 
„Solny”, zbudowanym przez szkutnika Wacława Witkowskiego na podstawie szkiców 
opracowanych przez flisaka z Łączan – Czesława Wójcika. Flis trwa zwykle około miesią-
ca i czasami towarzyszą mu inne jednostki. Jest okazją do nieśpiesznej podróży Wisłą, 
poznawania jej, rozmów z ludźmi. 

Tegoroczny Flis miał charakter szczególny. Na jego pokładzie z Krakowa do Warszawy 
i Gdańska popłynęły ceramiczne figurki legendarnego krakowskiego Lajkonika. 
Tradycyjny pochód Lajkonika (10 czerwca) był bowiem w tym roku wyjątkowy – odbył 
się na Wiśle, na drewnianych łodziach. Figurki Lajkonika stanowiły dary Muzeum 
Krakowa dla Muzeum Warszawy, Muzeum Gdańska i Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Szczęśliwie dotarły do miejsc przeznaczenia i zostały wręczone dyrektorom 
obdarowanych placówek (13 czerwca w Warszawie i 23 czerwca w Gdańsku). 

Oprócz ceramicznych Lajkoników na pokładzie „Solnego” podróżowali również 
przedstawiciele Muzeum Krakowa i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. 
Zmienna pogoda – od burz do upałów – dawała się na odsłoniętej łodzi we znaki. 
Rzeka jednak rekompensowała te niedogodności. Mieliśmy szczęście płynąć najbar-
dziej malowniczym odcinkiem Wisły – między Warszawą a Płockiem. Rzeka meandruje, 
rozdziela się na kilka nurtów, obfituje w rozległe wyspy i zatoczki. Zamknięty zielenią 
horyzont sprawia wrażenie, jakbyśmy płynęli po jeziorze, a nie po rzece. Na niektórych 
wyspach wypasa się bydło, wyraźnie okazujące niezadowolenie z odwiedzin. Na innych 
można spokojnie nocować, dopiero rano odkrywając ślady łosi. W odwiedzanych miej-
scowościach „Solny” przyciąga ludzi. Niektórzy to starzy znajomi flisackiej ekipy, inni 
kiedyś byli z rzeką związani zawodowo i chcieli o tym porozmawiać. 

Wisła to odrębna i szczególna kraina, choć bywa wymagająca. Dobrze pływać po 
niej z drewniakami, którzy ją czują i umieją „czytać”. Nie chcą dostosowywać rzeki do 
siebie – sami się do niej dostosowują. Tak samo, jak dawni flisacy. 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Klim

Początek kolejnego etapu Królewskiego Flisu na Wiśle, Port Czer-
niakowski, Warszawa, 13 czerwca 2021 r. 

Początek kolejnego etapu Królewskiego Flisu na Wiśle, Port Czerniakow-
ski, Warszawa, 13 czerwca 2021 r. Na zdjęciu przedstawiciele Bractwa 
Flisackiego z Ulanowa i Andrzej Stański z Fundacji „Szerokie Wody”.

Królewski Flis Wiślany na Wiśle wypływa z Portu Czerniakowskiego 
na Bulwary, by spotkać się z dyrektorką Muzeum Warszawy panią 
Karoliną Ziębińską-Lewandowską i przekazać jej Lajkonika. Na zdję-
ciu galar „Solny”, na którym stoją flisacy z Ulanowa i Jarosław Kałuża, 
Warszawa, 13 czerwca 2021 r.
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Królewski Flis Wiślany na Wiśle („Solny” i odprowadzające go łodzie) 
w drodze na Bulwary, Warszawa, 13 czerwca 2021 r.

Kolejna tego dnia burza nad Wisłą, Warszawa-Młociny, 13 czerwca 2021 r. 
Dobrą minę do złej gry robi Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa

Na rufie „Solnego” Miś – wierny przyjaciel sternika Flisu Marcina Lizo-
nia „Lizaka”, 13 czerwca 2021 r. 

Na pierwszym planie prywatna łódź Andrzeja Lenczewskiego 
„Śpiewiatru”, na II planie – łódź „Nadwiślanin” Stowarzyszenia Enjoy 
Leoncin założonego w 2017 r., Modlin, 13 czerwca 2021 r. Wisła między Modlinem a Czerwińskiem, 13 czerwca 2021 r. Szyper Jarosław Kałuża, 13 czerwca 2021 r.
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Suszenie zamokniętego śpiwora na burcie może skończyć się jego 
wpadnięciem do wody… Wisła między Modlinem a Czerwińskiem, 
13 czerwca 2021 r.

Mateusz Niemiec i Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa – uczestnicy 
Flisu; na rufie – sternik Marcin „Lizak” Lizoń, Wisła poniżej Wyszogrodu, 14 
czerwca 2021 r.

Wyspy wiślane poniżej Wyszogrodu, 14 czerwca 2021 r.

Wyspa wiślana poniżej Wyszogrodu, z której uczestnicy Flisu zostali wypro-
szeni w trybie nagłym przez niegościnną rogaciznę, 14 czerwca 2021 r. Wisła przed Płockiem, 14 czerwca 2021 r. Galar „Solny” przy nabrzeżu Ołowianki, 23 czerwca 2021 r.

KRÓLEWSKI FLIS NA WIŚŁE 2021   ciąg dalszy 20Bądź z nami
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W ostatnim czasie zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wzbogaci-
ły się o elementy wyposażenia kabiny nawigacyjnej jachtu „Spaniel”. To pokaźna 
kolekcja 45 przedmiotów, w skład której wchodzą urządzenia takie, jak: komputer 
żeglarski, prędkościomierz, wskaźniki kursu, kierunku wiatru, głębokości, anemo-
metr, przetwornica prądu, skrzynki połączeniowe i przełączniki. Wszystkie przedmio-
ty zostały wyprodukowane przez brytyjską firmę Brookes & Gatehouse. 

Kazimierz „Kuba” Jaworski na nowo zbudowanym jachcie „Spaniel” wziął udział 
w regatach „Ostar 1976”. Jego 3. miejsce jest do dnia dzisiejszego największym osią-
gnięciem polskiego żeglarstwa regatowego. W 1979 r. kpt. Jerzy Rakowicz, płynąc na 
„Spanielu” w regatach AZAB, zajął 1. miejsce w swojej klasie. Rok później wystartował 
w regatach „Ostar”, zajmując 28. miejsce. 

W 1981 r. „Spaniel”, pełniący wówczas rolę jachtu turystycznego i wydzierżawiony 
prywatnej osobie, zatonął u wybrzeży Wysp Fryzyjskich. Na szczęście typowo rega-
towe wyposażenie zostało na lądzie i nie poszło na dno razem z jachtem. Ostatnio 

znajdowało się pod opieką kpt. Brunona Salcewicza. Po śmierci kapitana w 2019 r. 
jego żona, pani Helena Borlik-Salcewicz, podjęła decyzję o przekazaniu kolekcji 
do NMM. Cały ten zestaw stanowi bardzo ważną pamiątkę wielkiego sukcesu pol-
skiego żeglarstwa i niezwykle zasłużonego jachtu. Dodatkowe znacznie ma fakt, 
że wszystkie elementy ze „Spaniela” w latach 1970. należały do najbardziej nowo-
czesnych. Obecnie stanowią one nie tylko niezwykle cenny, ale i największy zbiór 
zabytków z zakresu elektroniki jachtowej w zbiorach Muzeum. Wraz z osobistą torbą 
podróżną stanowią bogatą kolekcję, dokumentującą wielki wyczyn kpt. Kazimierza 
Jaworskiego. 

Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: zbiory Działu Dokumentacji Naukowej NMM i Pracownia Fotograficzna NMM

Kapitan Kazimierz „Kuba” Jaworski, „Spaniel” i urządzenia z kabiny nawigacyjnej jachtu przekazane do zbiorów NMM
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W nocy z 12 na 13 czerwca na wieczną wachtę odeszła kapitan Krystyna Chojnowska- 
-Liskiewicz – pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską. To niewyobrażal-
na strata dla polskiego żeglarstwa.

Urodziła się w 1936 r. w Warszawie. Po wojnie zamieszkała w Ostródzie, gdzie 
na Jeziorze Drwęckim stawiała swoje pierwsze żeglarskie kroki. Podczas studiów na 
Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej poznała swojego męża, Wacława 
Liskiewicza. Oboje swoją drogę zawodową związali z przemysłem okrętowym, dzieląc 
także pasję żeglarską.

W 1975 r. z okazji trwającego Roku Kobiet Polski Związek Żeglarski wybrał kapitan 
Chojnowską-Liskiewicz do samotnego rejsu dookoła świata. Specjalnie przystosowany do 
odbycia samotnego wokółziemskiego rejsu jacht został zbudowany w Gdańskiej Stoczni 
Jachtowej „Stogi”, gdzie biurem projektowym kierował mąż żeglarki. Imię „Mazurek” 
zostało jednostce nadane w drodze konkursu ogłoszonego przez Polskie Radio. Rejs roz-
począł się w Las Palmas 10.03.1976 r. Trasa rejsu biegła przez Atlantyk, Kanał Panamski, 
Ocean Spokojny, wzdłuż południowych brzegów Australii i wokół Afryki. Rywalizacja 
o tytuł Pierwszej Damy Oceanów nabrała rumieńców podczas postoju polskiej kapitan 
w Kapsztadzie. Dowiedziała się wówczas, że na wokółziemskim kręgu są również dwie 
inne samotne żeglarki, którym równie mocno jak jej samej zależy na zdobyciu tego 
zaszczytnego tytułu. Podjęła więc decyzję o popłynięciu do mety rejsu bez zawijania 
do portów pośrednich. Wokółziemską pętlę kapitan Chojnowska-Liskiewicz zamknęła 
20.03.1978 r., czyniąc to o 39 dni szybciej niż jej najgroźniejsza rywalka Naomi James. 
Została w ten sposób pierwszą kobietą, która samotnie opłynęła kulę ziemską. Za ten 
wielki wyczyn została uhonorowana m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski i Złotym Medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”. Nagrodzona została rów-
nież najważniejszym polskim wyróżnieniem żeglarskim – nagrodą „Srebrny Sekstant” za 
rok 1978. Za całokształt żeglarskich dokonań otrzymała w 2009 r. Super Kolosa.

Kapitan niemal do końca życia żeglowała, głównie z mężem na ich jachcie 
„Mechatek II”. Popularyzowała żeglarstwo, zasiadała w jury nagród Rejs Roku oraz kapi-
tule Kolosów. Odwiedzała nasze Muzeum jako gość uroczystości i wernisaży. Nie tak 
dawno temu, w Centrum Konserwacji Wraków Statków, brała udział w nagrywaniu filmu 
o Leonidzie Telidze. Była również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum 
„Sołdek”. Przekazała do NMM cenne pamiątki pochodzące z jej wielkiego rejsu, takie 
jak biało-czerwona płetwa statecznika samosteru z nutami polskiego hymnu narodowe-
go, bandera sportowa PZŻ i banderki odwiedzanych krajów.

Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: zbiory Działu Dokumentacji Naukowej NMM i archiwum prywatne Krystyny 
Chojnowskiej-Liskiewicz
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KPT. KRYSTYNA CHOJNOWSKA-LISKIEWICZ – 
POŻEGNANIE
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KPT. KRYSTYNA CHOJNOWSKA-LISKIEWICZ – POŻEGNANIE 23Bądź z nami
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