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Szanowni Państwo

Środek wakacji to czas odpo-
czynku i wytchnienia dla tej 
części naszych pracowników, 
którzy w przeciągu roku przygo-
towują na sezon letni wystawy w 
naszych oddziałach. Jednak dla 
większości załogi Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku 
właśnie teraz zaczyna się czas 
wytężonej pracy, oprowadzania, 
sprzedaży biletów i pamiątek, 

dbania o stan ekspozycji i infrastruktury. Lipcowy numer biuletynu NMM pokazuje, jak 
wiele dzieje się wokół naszej instytucji. 

W tym numerze wreszcie możemy napisać o nowym rozdziale w historii Muzeum, 
związanym z ratyfikacją przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej Konwencji UNESCO 
o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Tym samym nałożone zostały na 
nas nowe zadania, do których przygotowywaliśmy się od ponad dekady. Archeologia 
podwodna to zarówno korzenie naszego Muzeum, jak również jego przyszłość. Dotyczy 
to sfery naukowej i konserwatorskiej – a także infrastrukturalnej, biorąc pod uwagę 
budowę nowego oddziału w Łebie. Ogromnie się cieszę, że to za mojej kadencji osią-
gnęliśmy ten długo oczekiwany sukces. 

Po tym wstępie chcę zachęcić do zapoznania się z treścią całego biuletynu, 
w którym nie zabrakło oczywiście archeologii podwodnej i najnowszych badań 
w Zatoce Puckiej, konserwacji zabytków i międzynarodowych warsztatów jej poświę-
conych, a także doniesień z naszych pracujących pełną parą oddziałów i aktualności 
z zakresu edukacji. 

Życzę miłej lektury i nieco wakacyjnego oddechu, na który wszyscy zasłużyliśmy po 
niezmiernie ciężkim półroczu!

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku
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No i doczekaliśmy się. Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2020 r. o ratyfikacji 
Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 
2 listopada 2001 r. (Dz. U. poz. 2201) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 marca 
2021 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z art. 27 konwencji wchodzi 
ona w życie dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zabytki znajdujące się na dnie morskim narażone są na wiele zagrożeń, związanych 
z coraz intensywniejszym wykorzystaniem przemysłowym Bałtyku. Na stan zachowania 
wraków, będących zasadniczą częścią podwodnego dziedzictwa kulturowego, ma rów-
nież coraz większy wpływ dynamicznie rozwijająca się nowa gałąź turystyki – nurkowanie 
wrakowe. Dlatego ochrona tych zasobów powinna być skuteczna, ale i zgodna z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Zapisy konwencji podkreślają wagę współpracy międzynarodowej w zakresie wymia-
ny informacji oraz działań edukacyjnych, dotyczących archeologii podwodnej. Regulują 
w sposób szczegółowy obowiązki państw sygnatariuszy w obrębie poszczególnych stref 
morskich. Zwracają uwagę na konieczność ochrony in situ oraz wykluczają możliwość 
komercyjnego wykorzystania podwodnego dziedzictwa kulturowego. W treści konwencji 
podkreśla się wagę właściwego kształcenia archeologów oraz zapewnienia możliwości 
praktycznego działania w terenie.

11 czerwca 2021 r. decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 
podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.) powierzono bezterminowo Dyrek-
torowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku prowadzenie spraw należących do 
właściwości ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
określonych w:

1) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w za-
kresie promowania tematyki ochrony zabytków, szkoleń dla służb konserwatorskich 
oraz współpracy z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;

2) ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.), w przedmiocie:
a) opiniowania, na podstawie art. 23 ust. 2 ww. ustawy, wniosków o wydanie 

pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji 
i urządzeń w polskich obszarach morskich,

b) opiniowania, na podstawie art. 26 ust. 2 ww. ustawy, wniosków o wydanie 
pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

c) opiniowania, na podstawie art. 27 ust. 1 zdanie 2 ww. ustawy, decyzji w spra-
wie uzgodnienia lokalizacji kabli i rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicz-
nej,

d) uzgadniania, na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 8 lit. c ww. ustawy, projektów 
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

W związku z powierzeniem prowadzenia spraw, o których mowa powyżej, Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku:

1) prowadzi bieżącą inwentaryzację obiektów podwodnego dziedzictwa kulturo-
wego znajdujących się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzi bazę danych obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego znajdu-
jących się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

3) opracowuje raporty z inwentaryzacji i monitoringu podwodnego dziedzictwa 
kulturowego znajdujących się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

4) świadczy pomoc wojewódzkim konserwatorom zabytków, w szczególności przy 
dokonywaniu oględzin obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego.

W dokumencie postanowiono, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu zapewni Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku środki finansowe na realiza-
cję zadań objętych powierzeniem, w formie dotacji podmiotowej lub celowej. Nadzór 
nad realizowaniem powierzenia sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Bez wątpienia otwiera się nowy rozdział w historii naszego Muzeum. Część zadań 
określonych w powierzeniu jest już realizowana w postaci badań podwodnych, wystaw, 
programów edukacyjnych oraz promocyjnych. Budowane obecnie jako nowy oddział 
NMM Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie będzie peł-
nić również rolę ośrodka promującego idee zawarte we wchodzącej w życie konwencji.

W stopniowym wdrażaniu się w nowe obowiązki niewątpliwie pomaga doświadcze-
nie, zebrane w ciągu ostatnich 15 lat, gdy NMM prowadziło sprawy z zakresu właści-
wości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Od 1 lipca 
br. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Morskiego Dziedzictwa Kulturowego została 
mianowana Iwona Pomian, przez ostatnie 28 lat kierująca Działem Badań Podwodnych. 
Na stanowisku kierownika działu zastąpił ją dr Krzysztof Kurzyk. 

Tekst: Iwona Pomian
Zdjęcie: Christelle Alix / UNESCO, z archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
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Ambasador Magdalena Marcinkowska, 
Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO, 
składa w imieniu Polski, na ręce Dyrektor 
Generalnej Audrey Azoulay, dokument 
ratyfikacyjny Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony podwodnego 
dziedzictwa kulturowego, sporządzonej 
w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. 
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15 lipca w Warszawie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk i dyrektor NMM 
dr Robert Domżał uroczyście podpisali Porozumienie na rzecz Zasłużonych Pracowni-
ków Morza. Na mocy porozumienia osoby odznaczone Odznaką Honorową Zasłużony 
Pracownik Morza, która przyznawana jest przez ministra właściwego do spraw gospo-
darki morskiej osobom przyczyniającym się do rozwoju sektora morskiego, mają zagwa-
rantowany ulgowy wstęp do wszystkich oddziałów Muzeum. Do skorzystania z upraw-
nień będzie upoważniała legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki. 

W wydarzeniu wzięli udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz 
przedstawiciele Unity Line, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Stowarzyszenia Latarnik i Firmy 
T.U.H. Latarnia Morska – Kołobrzeg, którzy również dołączyli do porozumienia. Wraz 
z NMM do porozumienia przystąpiło także Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Mu-
zeum Morskiego.

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Ministerstwo Infrastruktury
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Na statku-muzeum „Dar Pomorza” prezentowana jest wystawa „85 lat na rzecz bez-
pieczeństwa na morzu i lądzie. Poznaj PRS!”, przygotowana przez Biuro Marketingu 
Polskiego Rejestru Statków, w aranżacji firmy Projekt 007. Wernisaż ekspozycji odbył 
się 16 lipca. Zaproszonych gości przywitali: członek zarządu PRS pan Dariusz Rudziń-
ski i dyrektor NMM dr Robert Domżał.

Polski Rejestr Statków to towarzystwo klasyfikacyjne znane nad morzem, ale nie-
koniecznie w głębi lądu. Celem twórców wystawy było nie tylko upamiętnienie ju-
bileuszu tej instytucji, ale też przybliżenie jej działalności na wielu płaszczyznach. 
Najbardziej znana jest oczywiście działalność związana z prowadzeniem rejestrów 
statków morskich i śródlądowych, łodzi, jachtów, okrętów itd. Ale to nie wszystko – 
PRS także opracowuje i wdraża przepisy klasyfikacyjne i wydaje certyfikaty, m.in. wy-
posażenia morskiego czy środków ochrony indywidualnej (w tym np. maseczek). 

Na wystawie można poznać historię firmy od momentu jej założenia w 1936 r. 
w Warszawie pod nazwą Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej, a także osoby, które two-
rzyły i rozwijały PRS. Chętni do poszerzenia wiedzy mogą skorzystać z dostępnego na 
wystawie kodu QRL. Całość została uzupełniona kilkoma urządzeniami związanymi 
z codzienną pracą specjalistów PRS (m.in. grubościomierzami, multimetrem czy teo-
dolitem) oraz publikacjami.

Wystawa czynna będzie do końca października.

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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W lipcu Dział Badań Podwodnych prowadził trzytygodniowe podwodne badania ar-
cheologiczne w Zatoce Puckiej. W trakcie badań przy pomocy eżektora odsłoniliśmy 
niemal w całości wrak łodzi klepkowej z XIII wieku, oznaczonej jako wrak P5. Wrak został 
odkryty na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w czasie inwentaryzacji reliktów 
średniowiecznego portu w Pucku, przy okazji eksploracji wraka P3, nie został jednak 
w pełni zadokumentowany. 

W czasie tegorocznych prac udało nam się odsłonić wrak na długości ok. 10 me-
trów. Jednostka jest świetnie zachowana, przetrwały niemal wszystkie pasy poszycia na 
obu burtach oraz denniki. Wrak mierzy ok. 13 m, na śródokręciu szerokość wynosi 3 m. 
Część rufowa zagłębia się ponad 2 metry w dno, co z jednej strony wymuszało więk-
szy nakład pracy nurków, ale jednocześnie uchroniło wrak przed zniszczeniem przez 
działanie morza. Odkrytą część po doczyszczeniu zadokumentowaliśmy przy pomocy 

fotogrametrii, co pozwoli stworzyć trójwymiarowy model wraka. Wrak na dnie został 
zabezpieczony przez warstwę geowłókniny, obciążonej workami z piaskiem. 

Tego typu wczesnośredniowiecznych łodzi klepkowych z ziem polskich znamy tylko 
kilkanaście, zazwyczaj są zachowane fragmentarycznie – wśród nich wrak P5 przetrwał 
w najlepszym stanie. W przyszłym sezonie planujemy odsłonić wrak w całości oraz wy-
konać model trójwymiarowy całego obiektu.

W trakcie badań mieliśmy gości specjalnych: dyrektora Roberta Domżała oraz 
pierwszego badacza stanowiska w Pucku, pana Wiesława Stępnia, którzy zanurkowali 
i odwiedzili nas w czasie pracy pod wodą.

Tekst: Krzysztof Kurzyk
Zdjęcia: Janusz Różycki, Krzysztof Kurzyk, Paweł Litwinienko
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Od 1 lipca, po licznych pytaniach, telefonach i mejlach od chętnych do odwiedze-
nia zabytkowego parowca, postanowiliśmy udostępnić do zwiedzania pokład statku-
-muzeum „Sołdek”. Już pierwszego dnia z tej możliwości skorzystało ponad 250 osób 
(a przez cały lipiec – aż 14 051!). Nasi goście mogą przespacerować się po całym pokła-
dzie rufowym, zobaczyć szalupy ratunkowe, zakręcić okazałym kołem sterowym i zajrzeć 
przez świetliki do kambuza. Następnie wzdłuż prawej i lewej burty obejrzeć mogą masz-
ty bramowe z bomami załadunkowymi i okazałe klapy luków załadunkowych wszystkich 
ładowni. Zwiedzanie kończy się na dziobie, skąd rozpościera się piękny widok na całe 
Długie Pobrzeże i gdzie symbolicznie można wybić „szklanki” dzwonem okrętowym. 

Nadal zamknięte pozostają ładownie „Sołdka”. Do końca września trwają tam inten-
sywne prace związane z montażem nowej wystawy stałej. Wystawa pt. „Sołdek” i jego 
czasy opowiadać będzie o powstawaniu statku, jego służbie pod polską banderą oraz 
ludziach z nim związanych. Otwarcie planowane jest na koniec września. 

W lipcu w holu głównym Spichlerzy na Ołowiance uruchomione zostało stanowisko 
poświęcone „Sołdkowi”. Instalacja, powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych 
ruchowo, pozwala zwiedzić statek w sposób wirtualny, za pomocą spaceru w wersji 3D. 
Do dyspozycji gości są dwie wersje spaceru po pokładzie – skrócona i rozszerzona, 
umożliwiająca poznanie pomieszczeń na co dzień niedostępnych dla naszych gości. 

Spacer można odbyć za pomocą specjalnych okularów VR lub dużego monitora we-
wnątrz stanowiska. Całość wzbogacona została o quiz wiedzy o „Sołdku” – z pytania-
mi mogą oczywiście zmierzyć się wszyscy goście. Stanowisko, obecnie w fazie testów, 
w pełni otwarte ma zostać w najbliższych tygodniach.

22 lipca „Sołdka” odwiedzili przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich: 
dyrektor Leszek Buller, jego zastępca Mirosław Marczewski, Zastępca Dyrektora 
Centrum Projektów Europejskich oraz zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Miłosz 
Wielgat. Goście poznali historię statku i zaznajomili się z dotychczasowymi rezultata-
mi projektu. 

Tekst: Jakub Adamczak
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

ZWIEDZANIE „SOŁDKA”: W REALU I 3D Biuletyn NMM • 7 (220) 07.2021

Projekt 2 statki – wspólne morze. „Sołdek” i „Vityaz”: dziedzictwo morskie Polski i Rosji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

9Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D



ZWIEDZANIE „SOŁDKA”: W REALU I 3D  ciąg dalszy 10Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D



W dniach 5-6 lipca odbyły się międzynarodowe warsztaty konserwatorskie, których 
celem było zapoznanie z urządzeniami analitycznymi opracowanymi przez inżynierów 
i konserwatorów z Haute École Arc Conservation-Restauration w Neuchâtel. Kluczowe 
cechy tych urządzeń to mobilność, łatwość w użytkowaniu i dostępność oraz stosunko-
wo niska cena.

W spotkaniu uczestniczyli konserwatorzy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku oraz pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Warsztaty były pro-
wadzone przez międzynarodowego eksperta w dziedzinie elektrochemii i wykładowcę, 
prof. Christiana Degrigny z Haute École Arc Conservation-Restauration w Neuchâtel 
(Szwajcaria). Prof. Degrigny jest również liderem grupy roboczej w ramach europejskiej 
inicjatywy PortASAP COST Action CA 16215 – European network for the promotion of 
portable, affordable and simple analytical platforms. Celem grupy jest rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat wspomnianych urządzeń oraz przekazanie know-how jak najwięk-
szej grupie konserwatorów zainteresowanych wykorzystaniem urządzeń analitycznych 
typu open source w obszarze dziedzictwa kulturowego.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się od wprowadzenia teoretycznego na temat 
wspomnianych wyżej urządzeń, tj. MiCorr, DiscoveryMAT oraz długopisu elektrolitycz-
nego Pleco, ich zasad działania oraz przykładów zastosowania w konserwacji zabyt-
ków metalowych. Uczestnicy poznali metodę, która krok po kroku pozwala rozróżnić 
rodzaj metalu, z jakiego wykonany jest zabytek. Aplikacja jest niezwykle przydatna dla 
początkujących konserwatorów i kustoszy, którzy na co dzień konserwują różnego ro-
dzaju zabytki i/lub opisują je w dokumentacji. Jej zalety uczestnicy poznali podczas 

praktycznych zajęć z wykorzystaniem urządzenia DiscoveryMAT do określania składu 
pierwiastkowego zabytków metalowych poprzez pomiar potencjału elektrochemiczne-
go. Urządzenie to powstało z myślą o konserwatorach niemających dostępu do dro-
gich urządzeń typu spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, który dostarcza informacji 
o składzie pierwiastkowym zabytków.

Drugiego dnia warsztatów uczestnicy kontynuowali pomiary na wybranych zabyt-
kach z kolekcji NMM. Dużym zainteresowaniem cieszyło się kolejne urządzenie, tzw. 
długopis elektrolityczny Pleco, który służy do określenia produktów korozji, a na dal-
szym etapie do oczyszczenia powierzchni zabytku z produktów korozji w kontrolowa-
ny sposób. Demonstracja tego urządzenia nie byłaby możliwa bez uprzejmości prof. 
Kazimierza Darowickiego, kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materia-
łowej, który udostępnił potencjostat firmy Gamry na potrzeby warsztatu. Próby oczysz-
czania zostały przeprowadzone na widelcu srebrnym oraz papierośnicy z kolekcji NMM 
w Gdańsku. Na zakończenie odbył się wykład prof. Degrigny, podsumowujący zastoso-
wanie powyższych urządzeń w konserwacji zabytków, zarówno ich ograniczeń, jak i moż-
liwości. Mamy nadzieję, że pierwsza wizyta prof. Degrigny jest początkiem współpracy 
w zakresie wykorzystania metod elektrochemicznych w konserwacji zabytków. 

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach działania PortASAP COST Action CA 
16215 PortASAP – European network for the promotion of portable, affordable and sim-
ple analytical platforms.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Schaefer
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MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KONSERWATORSKIE  ciąg dalszy

1. Wprowadzenie prof. Christiana 
Degrigny na temat aplikacji MiCorr.

2. Pomiar przy użyciu DiscoveryMAT przez 
Piotra Dziewanowskiego na jednym 
z zabytków wykonanych z miedzi.

3. Stanowisko do pomiarów przy 
użyciu Pleco wraz z potencjostatem 
Gamry i specjalnymi pompami.

4. Wprowadzenie prof. Degrigny do 
zastosowania Pleco, tzw. długopisu 
elektrolitycznego do oczyszczania 
zabytków metalowych.

5. Oczyszczanie krawędzi jednego 
z zabytków ze srebra z kolekcji NMM

3
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TYM RAZEM OPERACJA ŻAGLE Biuletyn NMM • 7 (220) 07.2021

W zeszłym roku do konserwacji trafił jeden z żagli, na co dzień leżący w żagielkoi statku-
-muzeum „Dar Pomorza” (pisaliśmy o tym we wrześniowym Biuletynie NMM). Wskutek 
pandemii proces jego konserwacji w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, 
a następnie powrót na miejsce, mocno się w stosunku do planów opóźniły. 

Doświadczenia wyniesione z tej pierwszej akcji pomogły w organizacji tegoroczne-
go przewozu – tym razem trzech żagli – do konserwacji. Sprawa nie jest prosta, bo naj-
pierw trzeba wyjąć żagle z półki, a następnie wyciągnąć na pokład rufowy, pokonując 
3 pokłady! Przy licznej załodze, która pływała na „Darze Pomorza”, wyciąganie żagli 
z żagielkoi i wciąganie ich na maszty nie było niczym nadzwyczajnym. Teraz załoga jest 
zdecydowanie mniej liczna i nie ćwiczy takich zadań na co dzień. Dodatkową trudno-
ścią jest niewielkie pole manewru przy przenoszeniu żagli z pokładu na samochód. 

Przy mobilizacji całej załogi „Daru Pomorza” wraz z pracownikami merytorycznymi 
i dzięki współpracy Działu Konserwacji Muzealiów NMM i CKWS w Tczewie udało się 
zorganizować przewozy i konserwację trzech kolejnych żagli. 19 lipca wyciągnięte zosta-
ły na pokład dwa żagle rejowe (fok oraz górny marsel krojca) i jeden sztaksel (forsztak-
sel). Następnego dnia pojazdem wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy 

przywieziony został żagiel, który trafił do konserwacji w zeszłym roku. Po jego rozładunku 
na samochód trafiły wyciągnięte wcześniej z żagielkoi trzy żagle. 

Żagle jeszcze tego samego dnia zostały częściowo rozłożone i przejrzane przez pra-
cowników Działu Konserwacji Muzealiów w tczewskim oddziale NMM. Przez kolejne dni 
były czyszczone i osuszane. Konserwatorzy zabezpieczyli skórzane obszycia i metalowe 
okucia. Jeden z żagli wymagał zszycia rozerwanych płacht oraz zacerowania dziur. Po 
zakończonej pracy żagle zostały zwinięte i związane.

Żagle wróciły na statek-muzeum „Dar Pomorza” 3 sierpnia. Również i tym razem 
akcja przeniesienia ich na miejsce przebiegła szybko i bezproblemowo. Cztery czyste 
żagle można oglądać w żagielkoi na górnej półce z lewej burty. Kolejne żagle planujemy 
oddać do konserwacji w przyszłym roku.

Podziękowania dla Piotra Felkiera, Lucyny Szczypior oraz załogi „Daru Pomorza” za 
współpracę.

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Arleta Gałązka, Piotr Felkier

Wyciąganie złożonych na półce żagli nie jest proste Otwarty luk żagielkoi – przygotowania do transportu żagli Załoga na pokładzie wyciąga żagle z żagielkoi
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TYM RAZEM OPERACJA ŻAGLE  ciąg dalszy

Żagle przed konserwacją

Żagiel zsuwany przez luk do żagielkoi

Żagle w trakcie konserwacji

Załoga czeka na żagiel

Żagle wracają na miejsce

Układanie żagla na półce – w pomarańczowym kombinezonie kpt. Nadolski
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W pierwszy weekend lipca odbył się w Pucku piknik archeologiczny, zorganizowany 
przez Miasto Puck i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Podobnie jak otwar-
ta 14 czerwca w bosmanacie Portu Rybackiego w Pucku wystawa czasowa, która 
także była wspólnym przedsięwzięciem, piknik koncentrował się wokół zatopionego 
wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, od lat będącego przedmiotem badań 
archeologicznych prowadzonych przez NMM. 

Podczas pikniku można było uczestniczyć w interesujących prelekcjach, odbywa-
jących się na terenie bosmanatu, których tematem było dziedzictwo archeologiczne 
Zatoki Puckiej, historia badań podwodnych zatopionego portu w Pucku oraz kon-
serwacja znalezionych tam wraków łodzi. W porcie rybackim z kolei przygotowano 
bezpłatne warsztaty związane z ginącymi zawodami (tkackim, bursztynniczym, garn-
carskim, powroźniczym, rzeźbiarskim, sieciarskim). Dodatkową atrakcją były rejsy ło-
dzią „Szuwarek” do podwodnego stanowiska archeologicznego na Zatoce Puckiej, 
podczas których pracownik NMM opowiadał o samym stanowisku, a także umożli-
wiał zanurkowanie nieopodal niego za pomocą podwodnego pojazdu ROV. 

Tekst: Kamila Jezierewska, Patryk Herdzik
Zdjęcia ze zbiorów Działu Edukacji NMM
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Lipiec w Dziale Edukacji to przede wszystkim wcielanie w życie wakacyjnych pomy-
słów – po długim czasie w końcu możemy prowadzić zajęcia „na żywo”! Tematyka 
wakacyjna jak zwykle jest różnorodna: eksperymenty związane z morzem, artystycz-
ne podróże przez egzotyczne kraje, archeologiczne zagadki, dawne rzemiosła, życie 
marynarzy i Gdańsk sprzed wieków. Zajęcia prowadziliśmy w Ośrodku Kultury Mor-
skiej, Spichlerzach na Ołowiance i w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybac-
kich. A przed nami jeszcze sierpień i nowe zapisy.

Na zajęcia zaprosiliśmy m.in. za pośrednictwem filmowej zapowiedzi tego, co bę-
dzie działo się w Narodowym Muzeum Morskim w czasie wakacji 2021:

Kontynuujemy też działalność on-line. W lipcu odbyły się premiery dwóch filmów 
z cyklu „Znani naukowcy”, poświęconych promieniowaniu. Dr Weronika Pelc-Garska 
zaprosiła do współpracy przy ich przygotowaniu dr Katarzynę Schaefer z Działu Kon-
serwacji Muzealiów, gościem specjalnym był dr Grzegorz Jezierski z Muzeum Poli-
techniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, a ich bohaterami zostali Wilhelm Röntgen 
i Maria Skłodowska-Curie. Z filmów dowiedzieć się można, jak odkryto promienio-
wanie, jakie były początki jego zastosowania w nauce, czym właściwie jest promie-
niowanie, a także – co wspólnego mają promieniowanie rentgenowskie i… taśma 
klejąca. Pokazano także, jak promieniowanie, w tym spektrometr fluorescencji rent-
genowskiej, wykorzystywane jest w Dziale Konserwacji Muzealiów NMM.

Znani naukowcy i ich prace nad promieniowaniem, które zmieniły nasz świat:
Wilhelm Röntgen
Maria Skłodowska-Curie

Tekst: Kamila Jezierewska
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DUO DEL GESÚ PONOWNIE 
NA „DARZE POMORZA”

Duet smyczkowy Duo del Gesú po raz drugi zawitał na pokładzie statku-muzeum 
„Dar Pomorza”. 28 lipca odbył się koncert zatytułowany „Carte Blanche”. Dla publicz-
ności zgromadzonej na Nabrzeżu Pomorskim skrzypek Arnaud Kaminski i altowiolista 
Krzysztof Komendarek-Tymendorf wykonali utwory współczesnych pomorskich kom-
pozytorów – Krzysztofa Olczaka i Anny Rocławskiej-Musiałczyk oraz kompozytorów 
z epoki klasycyzmu i romantyzmu (m.in. Franza Schuberta i Johannesa Brahmsa), 
zagrali też temat muzyczny z filmu „Siedmiu wspaniałych”. Morskim akcentem pod-
czas koncertu była przerwa związana z opuszczeniem o zachodzie słońca bander na 
„Darze Pomorza” i cumującej po sąsiedzku „Błyskawicy”.

Koncert zespołu Duo del Gesú na pokładzie statku-muzeum „Dar Pomorza” był 
jednym z kilkunastu na ich pomorskim tournée, prowadzącym od Malborka (Muzeum 
Zamkowe), przez Gdańsk (m.in. szpital dziecięcy na Polankach, Centrum Św. Jana) 
i Wejherowo, po Słupsk. 

Tekst i zdjęcie: Arleta Gałązka
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W piątek 9 lipca w sali wystawowej „Stodoła” w Rozewiu odbył się wernisaż ekspozycji 
„Rybacy z Rozewia w obrazach Władysława Jarockiego”. Jest to jej druga edycja, 
pierwsza zagościła w Blizarium Rozewskim w czerwcu 2017 r. i stanowiła oprawę uro-
czystości nadania latarni morskiej Rozewie II imienia Jana Kasprowicza – prywatnie 
teścia Władysława Jarockiego.

Wystawę zorganizowały: Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku 
i Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, we współpracy z Muzeum 
Jana Kasprowicza w Zakopanem, które użyczyło oryginały obrazów na wystawę. Na 
wernisażu gościli m.in.: Jolanta Rożyńska – dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultu-
ry w Wejherowie, Roman Kużel – burmistrz Władysławowa oraz jego ojciec, noszący 
to samo imię i nazwisko, a reprezentujący Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry.

Założenia wystawy oraz krótką biografię artysty przedstawili zebranym oraz zapro-
szonym gościom: dr Fryderyk Tomala, prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego 
Muzeum Morskiego oraz Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floria-
na Ceynowy w Pucku.

Władysław Jarocki – malarz, rysownik i grafik, urodził się w 1879 r. na Wołyniu, 
kształcił się we Lwowie i Krakowie. W 1921 r. został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam rozwijała się jego kariera akade-
micka, był dziekanem wydziału malarstwa i rzeźby oraz prorektorem uczelni. Zmarł 
w Krakowie w 1965 r.

Znany przede wszystkim z obrazów przedstawiających życie wsi Podhala i Hu-
culszczyzny, Jarocki pozostawił też w swojej spuściźnie prace upamiętniające jego 
pobyty nad morzem, w kaszubskich wsiach rybackich. Prezentowane na wystawie 
w Rozewiu obrazy ukazują uchwycone przez tego nieprzeciętnego malarza życie ry-
baków sprzed stu lat.

Wystawę „Rybacy z Rozewia w obrazach Władysława Jarockiego” można będzie 
zwiedzać w Blizarium Rozewskim do 31 sierpnia.

Tekst: Teresa Boguszewska
Zdjęcia: Karol Klukowski
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