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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce bardzo obszerne i ciekawe wydanie „Biuletynu
Informacyjnego” Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to numer podwójny – intensywna praca w miesiącach letnich: festyny, konferencje, podwodne badania
archeologiczne, ale także okres urlopowy – to wszystko spowodowało, że materiał dotyczący sierpnia trafia do Państwa dopiero teraz.
Bardzo cieszy powrót polskich turystów na Bałtyk i liczne odwiedziny naszych
oddziałów, w tym statku-muzeum „Sołdek”, który właśnie otwiera swoje ładownie dla
zwiedzających. Wrzesień to okres wielu konferencji naukowych, z których część wciąż
odbywa się w trybie online. Bardzo ciekawym wydarzeniem był udział archeologów
z NMM w ekspedycji Stowarzyszenia BALTICTECH, mającej na celu dalszą identyfikację
wraku i ładunku parowca „Karlsruhe”. W lecie odbyło się wiele wydarzeń edukacyjnych
i promocyjnych, wśród których na stałe w nasze kalendarium wpisuje się festiwal Wisły
w Toruniu. W ślad za festiwalem podążył w dół Wisły po raz pierwszy Flis św. Jakuba,
którego figurę na replice statku rzecznego – nasuty dowieziono aż do Gdańska.
Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa upłynęły pod znakiem „Smaków dziedzictwa”.
W okresie ostatnich dwóch miesięcy nabyliśmy także do zbiorów Muzeum sporo cennych eksponatów, o niektórych z nich opowiadamy na kolejnych stronach. Cieszymy
się, że mogła nas odwiedzić „w realu” Młodzieżowa Rada Muzeum, z którą wiążemy
ciekawe plany na najbliższą przyszłość.
Mam nadzieję, że te i inne tematy, o których piszemy w tym biuletynie pokazują, że
lato dało nam długo oczekiwany wiatr w żagle i natchnęło energią na nadchodzący
okres jesienny, w którym nie zabraknie nam wyzwań. Czeka wszak gdański Żuraw oraz
drugi etap budowy nowego oddziału w Łebie...
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku
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LETNIA FREKWENCJA: REKORDOWY
MIESIĄC „SOŁDKA”
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Jeszcze w czerwcu zastanawialiśmy się, czy uda nam się w tegorocznym sezonie letnim wyjść z frekwencyjnego dołka, w jaki z powodu pandemii wpadliśmy rok temu.
Jednak dane ze sprzedaży biletów w lipcu i sierpniu okazały się nadspodziewanie
pozytywne. Przypomnijmy: w 2020 r. w sezonie letnim odwiedziło nas 110 715 osób,
co było sporym spadkiem w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to frekwencja
w dwóch letnich miesiącach wyniosła 197 575 osób. Tymczasem w roku bieżącym
– mimo zamknięcia z powodu remontu Żurawia, cieszącego się zawsze dużym zainteresowaniem turystów – w oddziałach NMM było 159 466 zwiedzających, niemal
o połowę więcej niż w rok temu. Decydujący okazał się sierpień, w którym w kilku
naszych oddziałach pojawiło się nawet więcej gości niż w przedpandemicznym roku
2019. Tak było w Spichlerzach na Ołowiance, w Muzeum Wisły w Tczewie, w Centrum
Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, ale przede wszystkim na statku-muzeum
„Sołdek”. Na naszym zabytkowym parowcu trwała zmiana ekspozycji stałej, dlatego
nie mogliśmy zaprosić do jego wnętrz, udostępniliśmy natomiast do zwiedzania pokład statku. Okazało się, że z tej możliwości skorzystało prawie 40 tys. osób, z czego aż
23 955 w sierpniu, co jest absolutnym rekordem frekwencyjnym „Sołdka”. Wierzymy,
że to zainteresowanie utrzyma się, a nawet zwiększy, dzięki nowej wystawie stałej,
którą otwieramy w październiku.
Tekst: Anna Ciemińska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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SZLAKIEM MORSKICH SMAKÓW
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W weekend 18-19 września odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Smaki dziedzictwa”. Z tej okazji w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku przygotowano ścieżkę edukacyjną pt. „Szlakiem morskich smaków”, która obejmowała
zabytki związane z jedzeniem, m.in. masło, butelkę wody mineralnej Selters, herbatę,
cebulę i czosnek, a także naczynia pochodzące z wraków statków „Solen” i „General
Carleton”. Na szlaku znalazł się również model transatlantyku „Batory” – na którego
pokładzie serwowano wyjątkowo atrakcyjne, wykwintne posiłki. Ścieżka miała na celu
zaprezentowanie niezwykłych zabytków, jakimi są produkty spożywcze, a także przybliżenie tradycji kulinarnych żeglarzy oraz menu, z jakim można było zetknąć się na
statkach na przestrzeni wieków.
Na zwiedzających w Spichlerzach na Ołowiance czekały prowadzące po naszym
szlaku karty-przewodniki, zawierające ciekawostki na temat kulinarnych zabytków, ich
wieku, przeznaczenia, sposobu konserwacji. Jako urozmaicenie została przygotowana również ścieżka edukacyjna on-line ( Tu można obejrzeć  ), na której, poza informacjami dotyczącymi eksponatów związanych z kulinariami, zostały także umieszczone fotografie zabytków sprzed konserwacji, zdjęcia 3D, gry, a także filmy zrealizowane
przez NMM. Prezentacja online mogła być także wykorzystana przez zwiedzających,
gdyż przy każdym zabytku znajdującym się na szlaku umieszczono kod QR, który
po zeskanowaniu przenosił odwiedzających w to miejsce wirtualnej ścieżki, gdzie
zamieszczone zostały zdjęcia i ciekawe informacje związane z oglądanym zabytkiem.
Pozwalało to uzupełnić wiedzę i urozmaicić zwiedzanie wystaw NMM.
Tekst i zdjęcia: Maria Jaroszyńska
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Fot. 1. Skrzynia wojskowa – stan po wydobyciu

Fot. 2. Skrzynia w pojemniku z wodą
– stan po kilku dniach

Fot. 3. Szkic części dziobowej wraka
wykonany przez płetwonurków

EKSPEDYCJA NA WRAK „KARLSRUHE”. WYCIĄGAĆ CZY NIE WYCIĄGAĆ? – OTO JEST PYTANIE
Od 4 do 16 września Stowarzyszenie BALTICTECH prowadziło kolejne oględziny wraku
parowca „Karlsruhe”, zatopionego w 1945 r. na wysokości Ustki. W rejsie badawczym
wzięli udział przedstawiciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz
Urzędu Morskiego w Gdyni.
Podstawowym zadaniem archeologów NMM było wsparcie naukowe w zakresie
wykonywania dokumentacji z prowadzonych oględzin oraz dbałość o właściwe
postępowanie z przedmiotami znajdującymi się na wraku, mogącymi stanowić
zabytki. NMM w pierwszym tygodniu reprezentowała dr Anna Rembisz-Lubiejewska.
W trakcie prac przeprowadzonych pod wodą od poniedziałku do środy ustalono, że
w okresie od listopada 2020 do sierpnia 2021 r. wrak był odwiedzany przez płetwonurków. W trakcie porównania zdjęć, udostępnionych przez kierownika ekspedycji,
Tomasza Stachurę z BALTICTECH, ustalono nieznaczne przemieszczenie telegrafu
oraz ingerencję w ładowni – dobrze zachowane w ubiegłym roku skrzynie zostały
rozbite, a ładunek (elementy sprzętu wojskowego, rzeczy osobiste) rozrzucono.
W głębi ładowni znajdowały się zniszczone wybuchem części dwóch motorów, prawdopodobnie auta i wózka wojskowego. Przy wejściu do ładowni w rozbitej skrzyni
widoczna była część porcelanowej zastawy sygnowanej stemplem KPM (Królewska
Manufaktura Porcelany w Berlinie). W głębi ładowni zachowała się w całości jedna
skrzynia, zbudowana na tyle solidnie, że nie zdołano jej otworzyć ani rozbić pod
wodą. Pod skrzynią i warstwą piasku mogą znajdować się kolejne skrzynie. Nasyp
piasku w kierunku dziobu dochodzi do wysokości ok. 1 m poniżej stropu.
Równolegle do prowadzonych nurkowań wykonywano dokumentację filmową
z użyciem pojazdu ROV. Na jej podstawie nurkowie wraz z archeologiem wykonali planigrafię obiektów zlokalizowanych wokół wraka. Ponieważ większość skrzyń
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wykonywania planigrafii znalezisk
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leżących na powierzchni dna uległa zniszczeniu, podjęto decyzję o wydobyciu na
pokład jednej z ostatnich łatwo dostępnych skrzyń. Akcja zakończyła się sukcesem
i znalezisko w doskonałej kondycji znalazło się na pokładzie w pojemniku z wodą,
zabezpieczone przed przesychaniem.
W drugim tygodniu ekspedycji dr Anna Rembisz-Lubiejewska została zmieniona
przez Iwonę Pomian, która przejmując opiekę nad prowadzonymi pracami zauważyła, że wydobyta skrzynia wygląda zdecydowanie inaczej niż na zdjęciu wykonanym
po jej podjęciu z wraka. Próbując wyjaśnić powód zmian, otrzymała odpowiedź, że
tak jakoś samo wypadło i się poprzewracało. Oczywiście nikt nie był wstanie powiedzieć, kiedy to się stało.
Wniosek nasuwa się zawsze ten sam – bardzo trudno jest zapanować nad ludzką
ciekawością, nawet jeżeli na pokładzie znajduje się archeolog. Cóż, ostatecznie
znalezisko trafiło do pracowni konserwatorskiej NMM i tam poddane będzie gruntownym badaniom. Oględziny zawartości i rozpoczęcie właściwych prac konserwatorskich zaplanowano na drugą połowę października tego roku.
W trakcie kolejnych dni nurkowie uzupełnili dokumentację filmową i fotograficzną. Finowie, którzy uczestniczyli w poprzednich latach w morskich badaniach
archeologicznych i byli przyzwyczajeni do opracowywania raportów nurkowych,
opracowali szkic części dziobowej kadłuba. Co najważniejsze, udało się odnaleźć
pierwsze litery nazwy i tym samym potwierdzić, że jest to parowiec „Karlsruhe”.
Tekst: Iwona Pomian, Anna Rembisz-Lubiejewska
Zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska (1), Iwona Pomian (2-4)
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WRAK Z UL. WAŁOWEJ
W sierpniu do Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego zgłoszono odkrycie kolejnego już na terenie Gdańska wraka łodzi drewnianej. W trakcie
badań archeologicznych, prowadzonych przez spółkę CRA Baltica przy ul. Wałowej
35, natrafiono na fragmentarycznie zachowany kadłub łodzi, złożony ze stępki, pojedynczej stewy, fragmentu burty o konstrukcji zakładkowej, kilku denników oraz
pojedynczych wręg. Poszczególne elementy zostały połączone za pomocą kołków
i żelaznych gwoździ.
Obszar badań jest zlokalizowany w obrębie dawnych fortyfikacji miejskich, na
szerokości kurtyny między bastionami Lis i Ryś. Prace fortyfikacyjne na tym obszarze prowadzono w latach 20. i 30. XVII w. Ponieważ wrak odsłonięto przy dawnym
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brzegu fosy wewnętrznej, można przypuszczać, że łódź była użytkowana do żeglugi
po Motławie i ujściu Wisły. Jej dokładne datowanie zostanie ustalone po przeprowadzeniu analiz dendrochronologicznych pobranych prób. Na stanowisku wykonano
szczegółową dokumentację, w tym fotomozaikę wraka.
Odkryte pozostałości łodzi stanowią cenny wkład do badań porównawczych
i studiów nad szkutnictwem Pomorza. Najciekawsze szkutniczo elementy zostały włączone do zbiorów NMM i zostaną poddane szczegółowej analizie.
Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska
Zdjęcie: Piotr Gomulski, CRA Baltica Sp. z o.o.
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ISBSA 16
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Szesnaste międzynarodowe sympozjum Łodzie i statki w archeologii (16th International
Symposium on Boat and Ship Archaeology – ISBSA 16) odbyło się w dniach 25 września – 1 października w Zadarze (Chorwacja), pod hasłem Sailing through History
(Żeglując przez historię). Wzięła w nim udział silna reprezentacja Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku: dyrektor dr Robert Domżał, dr hab. Jerzy Litwin, dr Tomasz
Bednarz, mgr Krzysztof Zamościński, mgr Janusz Różycki oraz mgr Paweł Litwinienko.
W ramach sesji pt. Inland navigation (Żegluga śródlądowa) przedstawiciele NMM
wygłosili dwa referaty: dr Robert Domżał – Boats from the Silesian coal mine (Łodzie
ze śląskiej kopalni węgla), a dr Tomasz Bednarz – Shipwrecks of flat-bottom vessels
used in local transport in the Gulf of Gdańsk from the 16th to the 19th century (Wraki
statków płaskodennych wykorzystywanych w transporcie lokalnym na Zatoce Gdańskiej
od XVI do XIX wieku). Ponadto pracownicy NMM zaprezentowali trzy postery: Krzysztof
Zamościński poster pt. Expanded logboats in the world – the ethnological perspective
(Dłubanki rozginane na świecie – perspektywa etnologiczna); Paweł Litwinienko poster
pt. The digital reconstruction of the P3 wreck hull (Cyfrowa rekonstrukcja kadłuba wraku
P3 z Pucka); Janusz Różycki poster pt. The P1 wreck – 40 years after the discovery (Wrak
P1z Pucka – 40 lat po odkryciu).
W ramach konferencji reprezentanci NMM uczestniczyli w regatach historycznych
łodzi z żaglami łacińskimi (trójkątnymi), zorganizowanych w rejonie wyspy Murter oraz
w zwiedzaniu zabytkowego miasta Szybenik, gdzie była także zorganizowana jedna
z sesji konferencji.
Tekst: Tomasz Bednarz
Zdjęcia: Paweł Litwinienko
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WOBEC ZMIAN KLIMATU

Zaproszenie na 7. Forum Komitetu Dziedzictwa Morza Bałtyckiego – XIX-wieczny magazyn portowy w Sand, obecnie siedziba Ryfylkemuseet. Fot. Tor J. Jørgensen

W formule online odbyło się 7. Forum Komitetu Dziedzictwa Morza Bałtyckiego (Baltic
Region Heritage Committee), zorganizowane w dniach 28-30 września przez Norweską
Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego i Sztuki. Pierwsze Forum miało miejsce w 2004 r.
w naszym Muzeum i odtąd przedstawiciele państw leżących nad Morzem Bałtyckim,
zainteresowani stanem zachowania kulturowego dziedzictwa morskiego i nadmorskiego, zbierają się co kilka lat, by podsumować pracę swoich instytucji, przedstawić
przykłady najlepszych rozwiązań, wskazać aktualne zagrożenia oraz sformułować wizję
wspólnego dla wszystkich celu działań.
„Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu” – taki tytuł nosiło tegoroczne Forum,
a do jego moderowania zaproszono młodą artystkę i aktywistkę klimatyczną Ginę
Gylver. Jakie zmiany klimatu dało się dotąd zaobserwować, a jakie są prognozy na najbliższe 30 lat, jak dotąd wpłynęły one na dziedzictwo kulturowe, a jak mogą w przyszłości, jak się do nich przygotować i jak można im zapobiec – to problematyka większości
spośród prawie trzydziestu wystąpień naukowców różnych dziedzin – archeologów,
muzealników, architektów i urbanistów. Jako najważniejsze zagrożenia wskazywano prognozowane podniesienie wysokości poziomu morza, które w istotny sposób wpłynie na
kształt linii brzegowej, a także nawalne deszcze i sztormy, powodujące powodzie i podtopienia. Zagrożenia te dotyczą także Gdańska, o czym w wystąpieniu „Wrażliwość
obszarów dziedzictwa nadbrzeżnego w Gdańsku – wyzwania, konflikty i koncepcje”
mówili prof. dr hab. Lucyna Nyka, prof. dr hab. Jakub Szczepański i dr Justyna Borucka
z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, biorącej udział w międzynarodowym
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projekcie „SOS Climate Waterfront”. Jeszcze inny problem wskazał prof. Helge Drange
z Uniwersytetu w Bergen w wykładzie zatytułowanym „Konsekwencje zmian klimatu
dla sektora dziedzictwa”: zwiększona wilgotność powietrza stanie się szczególnie niebezpieczna dla infrastruktury (w tym budynków) wykonanych z drewna, które będzie
znacznie łatwiej podlegać degradacji.
Wskazywano także, jak dziedzictwo kulturowe może być częścią rozwiązania problemu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Wykonane przez norweską niezależną
organizację badawczą SINTEF obliczenia gazów cieplarnianych wskazują, że w większości przypadków studyjnych suma emisja gazów cieplarnianych – w perspektywie pięćdziesięciu lat – jest mniejsza (lub nawet znacznie mniejsza) dla istniejących budynków,
po odpowiedniej renowacji i udoskonaleniu pod kątem efektywności energetycznej, niż
w przypadku zburzenia tych budynków i budowy na tym miejscu nowych.
Jednym z przykładów odpowiedzi na wyzwania klimatyczne stał się Żuraw Gdański.
Dyrektor NMM dr Robert Domżał przedstawił realizowany obecnie projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”, którego istotną
częścią jest zastosowanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną zabytkowego budynku (przewidziane zostały m.in. usprawnienie wszelkiego typu instalacji
oraz hydroizolacja pozioma i pionowa ścian i fundamentów).
W programie 7. Forum znalazło się też kilka filmów dokumentalnych. Na film „Siła
wolontariatu” złożyły się fragmenty pięciu dokumentów, przygotowanych w Grupie
Roboczej Dziedzictwa Nadmorskiego: „Moja podróż na wyspę” (o wolontariuszach
zajmujących się restauracją zabudowań XIX-wiecznej latarni morskiej na bezludnej
wysepce Märket w Alandach), „Powrót na rzekę. Przywracanie tradycji szkutniczych nad
Wisłą” (film zrealizowany przez NMM i Fundację Roku Rzeki Wisły), „Wyścigi łodzi pocztowych” (o corocznym wydarzeniu odtwarzającym pracę na łodziach pocztowych, przez
kilkaset lat kursujących między alandzkimi wyspami Väddö i Eckerö), „Grupa nurkowa
Badewanne” (o współpracy fińskich i estońskich nurków przy dokumentowaniu wraków
zalegających w Zatoce Fińskiej) i „Przyjaciele m.s. Gamle Oksøy” (o grupie norweskich
wolontariuszy pracujących na rzecz zabytkowego latarniowca). Norweskie Muzeum
Morskie w Oslo w filmie „Zmieniające się nabrzeże Oslo – archeologia w Bispekilen”
zaprezentowało efekty badań archeologicznych poprzedzających budowę na terenie
portu z XVI-XVII w. nowej dzielnicy miasta.
Zapis wideo z trzech dni 7. Forum Komitetu Dziedzictwa Morza Bałtyckiego wraz ze
szczegółowym programem znajduje się na stronie:
https://www.joinlive.no/oslo-forum-2021
Tekst: Anna Ciemińska
Zdjęcia: Robert Domżał
Bądź z nami
w kontakcie
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zabytki w 3D
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WOBEC ZMIAN KLIMATU ciąg dalszy

Mapa obszarów zagrożonych w przypadku wzrostu poziomu morza
– kadr z wystąpienia „Wrażliwość obszarów dziedzictwa nadbrzeżnego w Gdańsku – wyzwania, konflikty i koncepcje”

Helge Drange z Uniwersytetu w Bergen – „Konsekwencje
zmian klimatu dla sektora dziedzictwa”

l
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Badania archeologiczne w renesansowym porcie w Oslo – kadr
z filmu „Zmieniające się nabrzeże Oslo – archeologia w Bispekilen”

„Siła wolontariatu” – kadr z filmu
„Moja podróż na wyspę”

Bądź z nami
w kontakcie

Dyrektor NMM dr Robert Domżał przedstawił realizowany
obecnie projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”

„Siła wolontariatu” – kadr z filmu „Powrót na rzekę.
Przywracanie tradycji szkutniczych nad Wisłą”

i oglądaj
zabytki w 3D
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1. Fragment konstrukcji wraka W-6 „Solen” po przeniesieniu, tzw. „Mały Solen” (F53.7); autor: Tomasz Bednarz (Wirtualny Skansen Wraków NMM)
2. Fragment konstrukcji wraka W-6 ”Solen” po przeniesieniu , tzw. „Duży Solen” (F53.6); autor: Tomasz Bednarz (Wirtualny Skansen Wraków NMM)
3. Konstrukcja kaszycowa Twierdzy Wisłoujście; dokumentacja terenowa, fotomozaika: Janusz Różycki

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE – BAZA KRÓLEWSKIEJ FLOTY WOJENNEJ
W dniach 16-17 września w reprezentacyjnej siedzibie Muzeum Gdańska, Ratuszu
Głównego Miasta, odbyła się konferencja naukowa „Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku”. Zainaugurowała ona planowany cykl spotkań
poświęconych różnym aspektom historii tego oddziału Muzeum Gdańska, a zorganizowana została w związku z aktualnie prowadzonymi na terenie twierdzy kompleksowymi pracami konserwatorskimi, po zakończeniu których obiekt ma odzyskać dawny
blask, zwiększając tym samym atrakcyjność oferty turystycznej Gdańska.
Głównym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji było funkcjonowanie
fortyfikacji jako bazy floty wojennej, powołanej przez Zygmunta III Wazę w I połowie
XVII stulecia. Prelegenci wygłosili referaty dotyczące architektury twierdzy, jej wyposażenia, a także życia codziennego jej załogi. Jednak szczególnie zaakcentowana
została tematyka starć zbrojnych, które miały miejsce nieopodal twierdzy podczas
tzw. polsko-szwedzkiej wojny o ujście Wisły w latach 1626–1629 – bitwa morska pod
Oliwą z dnia 28 listopada 1627 r. oraz szwedzki atak na polską flotę cumującą na
Wiśle 5-6 lipca 1628 r. (bitwa pod Latarnią).
Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny o przyszłości Twierdzy Wisłoujście jako miejsca pamięci i atrakcji turystycznej, natomiast drugi
dzień spotkania zakończył się zwiedzaniem samej twierdzy.
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Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego przygotowali na konferencję
dwa referaty. Archeolodzy z Działu Badań Podwodnych (Krzysztof Kurzyk, Paweł
Litwinienko, Janusz Różycki) są autorami wygłoszonego przez dra Krzysztofa Kurzyka
referat dotyczący wyników zeszłorocznych podwodnych badań archeologicznych
w Martwej Wiśle w najbliższym sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście, gdzie odkryto drewniane konstrukcje kaszycowe datowane na przełom XVI i XVII wieku, stanowiące fragmenty falochronu osłaniającego najstarsze wejście do portu w Gdańsku.
Kierownik Działu Digitalizacji dr Tomasz Bednarz wygłosił referat o historii badań
podwodnych wraka „Solena” – szwedzkiego okrętu zatopionego podczas bitwy pod
Oliwą w 1627 r.
W konferencji udział wzięła także dr Elżbieta Wróblewska, kierownik zespołu projektowego do realizacji zadania pn. „Monografia okrętu Solen”. Na prośbę mgr. inż. Mariana
Huflejta ze Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy – Oddział Poznań wygłosiła przygotowany przez niego referat na temat najnowszych ustaleń dotyczących przebiegu bitwy
pod Oliwą 1627 r.
Konferencja była transmitowana online, a finalnym efektem będzie publikacja
wystąpień referentów.
Tekst: Paweł Litwinienko
Zdjęcia: Agnieszka Grabowska (Muzeum Gdańska)
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FESTIWAL WISŁY 2021

Między 13 a 15 sierpnia odbył się piąty już Festiwal Wisły. Jest to największy w Polsce
zlot drewnianych, inspirowanych tradycją szkutniczą, łodzi śródlądowych. Paradom
i rejsom po Wiśle towarzyszą liczne atrakcje: stanowiska edukacyjne, jarmark regionalny, pokazy tradycyjnych rzemiosł, koncerty, inscenizacje flisackich zwyczajów. Festiwal rozpoczął się 13 sierpnia we Włocławku, a dzień później przypłynął
do Torunia, gdzie zakotwiczył. Wśród wielu festiwalowych wydarzeń jednym z ważniejszych był bez wątpienia chrzest 13-metrowej repliki średniowiecznej łodzi wiślanej, zbudowanej przez Dominika Wichmana na podstawie polichromii z kościoła
Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Nazwano ją – bo jakżeby inaczej – „Copernicus”.
Jej armatorem jest Nadwiślańska Organizacja Turystyczna – organizator Festiwalu
Wisły. Tuż po zakończeniu Festiwalu Wisły „Copernicus” wyruszył w dziewiczy rejs,
czyli ostatni etap Flisu św. Jakuba, rozpoczętego 25 lipca w Krakowie.

l
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Tymczasem na Festiwalu Wisły już po raz drugi pojawiła się Aleja Muzeów, czyli stanowiska edukacyjno-promocyjne przygotowane przez Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku (ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Wisły w Tczewie),
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Na Wiśle kotwiczyła z kolei historyczna barka
„Lemara” z Bydgoszczy wraz z towarzyszącym jej holownikiem „Nur”, zbudowanym
w latach 30. XX w. Stoiska muzealne były różne (jak różne są te placówki), ale razem
tworzyły spójną całość i dobrze się uzupełniały. Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprezentowało model kogi o wymiarach około 8 x 5 m, na który można było wchodzić.
Modelowi towarzyszyły prezentacje na temat żeglugi i handlu w późnym średniowieczu. Muzeum Etnograficzne w Toruniu przygotowało wystawę poświęconą rybołówstwu; duże zainteresowanie (włącznie z ofertami kupna) wzbudzały wyeksponowane wiersze (wiklinowe narzędzia pułapkowe). Bardzo atrakcyjnie prezentowała się
przestrzeń elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego, wypełniona rekwizytami i opowieściami o Wikingach i Truso. Nasze Muzeum zaprezentowało nowość,
czyli wydruki 3D zeskanowanych wcześniej modeli wiślanych statków spławowych.
Budziły one duże zainteresowanie młodszych i starszych gości Festiwalu, okazując
się skutecznym „haczykiem” do opowieści o dawnym szkutnictwie i żegludze wiślanej. Dzieci chętnie zanurzały ręce w „tajemniczych workach”, odgadując, jaki towar
(przedmiot dawnego handlu wiślanego) jest w nich ukryty oraz wypełniały edukacyjne karty pracy. Zabraliśmy ze sobą również wydruki 3D tłoków pieczętnych „Poczty
na statku” z bocznokołowca „Feliks Dzierżyński”, którymi stemplowaliśmy oficjalne
pamiątki festiwalowe – pocztówki z kadrem z filmu „Rejs”, który na „Dzierżyńskim” był
w 1970 r. kręcony.
Stoiska muzealne cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły
się do przekazania głębszej wiedzy o wiślanym dziedzictwie i tradycji, które są istotą
Festiwalu Wisły. A także – niewątpliwie – do promocji naszego Muzeum.
W tym roku, na szczęście, nie było tak upalnie jak w roku ubiegłym. Na stanowisku
NMM gości bawiły, edukowały i zapraszały Ewa Sidor, Monika Golenko i Jadwiga
Klim. Nagrodą za ciężką pracę była możliwość pływania po Wiśle z współczesnymi flisakami, poznania wielu ciekawych ludzi, pogłębienia międzymuzealnych kontaktów
i wysłuchania niekończących się opowieści.
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Klim
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FLIS ŚW. JAKUBA
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W niedzielę 22 sierpnia w Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku miało miejsce niecodzienne wydarzenie:
finał Flisu św. Jakuba, otwierającego po okresie zapomnienia drogę wodną do Santiago de Compostela –
czyli Camino de Vistula.
Rejs galara „Maria” z figurą św. Jakuba na pokładzie
rozpoczął się 25 lipca w Krakowie. Figura jest darem
krakowskich włóczków dla nadwiślańskiego Dobrzynia.
Podczas V Festiwalu Wisły w Toruniu odbył się uroczysty chrzest „Copernicusa” – 13-metrowej łodzi, będącej
próbą rekonstrukcji średniowiecznej wiślanej jednostki
transportowej – nasuty. 16 sierpnia „Copernicus” ze św.
Jakubem na pokładzie wyruszył z Torunia do Gdańska,
by 22 sierpnia kilka minut po godz. 18.00 przybić do nabrzeża pod Żurawiem – symbolem miasta i oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego. Po wyniesieniu z łodzi figury
św. Jakuba nastąpiło uroczyste powitanie. Rozpoczął je dr Marcin Westphal – zastępca
dyrektora NMM do spraw merytorycznych. Do powitania przyłączyli się również kpt. ż.w.
Andrzej Królikowski – prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz dr Tomasz Sowiński – prezes
Związku Miast Nadwiślańskich. W imieniu pielgrzymów głos zabrał Marcin Karasiński
– dyrektor Festiwalu Wisły i wiceprezes Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej – organizatora Flisu św. Jakuba i armatora „Copernicusa” oraz Wacław Witkowski – jeden
z najbardziej doświadczonych szkutników i żeglarzy wiślanych. Wśród osób witających
rzecznych pielgrzymów byli również załoganci „Marii” i „Copernicusa”, uczestniczący
we wcześniejszych etapach Flisu. Przed uroczystością zwiedzili oni Spichlerz „Błękitny
Baranek” – oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w którym poznali najstarsze
dzieje Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem motywów pielgrzymich. Wszyscy – byli
i obecni – uczestnicy Flisu św. Jakuba otrzymali upominki, wśród których znalazła się
rzecz niezwykła – kopia (model 3D) XV-wiecznej figurki św. Jakuba ze zbiorów MAG,
która w NMM została zeskanowana skanerem 3D i wydrukowana.
Po powitaniu pod Żurawiem pielgrzymi wyruszyli w kierunku Bazyliki Mariackiej. Tu
o godz. 19 nastąpiło uroczyste wprowadzenie figury św. Jakuba do wnętrza świątyni,
w której odprawiona została specjalna msza św. W Bazylice figura pozostanie do końca
tego roku, a w przyszłym popłynie drogą morską do Hiszpanii. Z Santiago de Compostela
powróci do Dobrzynia i zostanie umieszczona w specjalnej kapliczce na nadwiślańskiej
skarpie. Będzie to uwiecznienie projektu przywrócenia Camino de Vistula.
Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Jadwiga Klim, Robert Domżał
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JEDNO MIASTO – TRZY KULTURY
W niedzielę 12 września w Fordonie, obecnie dzielnicy Bydgoszczy, a do lat 70. XX w.
niezależnym mieście, odbyła się piąta edycja imprezy „Jedno miasto – trzy kultury”.
Organizuje ją Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które powstało na bazie
społecznego sprzeciwu wobec zapomnienia i zaniedbania dzielnicy przez władze
Bydgoszczy. Zaczęli z przytupem w 2014 r. – od zablokowania rozpadającej się głównej ulicy, dzięki czemu problemami Fordonu zainteresowały się media, a miejska administracja nie mogła dłużej ignorować problemu. Od tego czasu powoli, z oporami,
ruszyła rewitalizacja tej pięknej, choć zaniedbanej dzielnicy. Jednym z elementów
tego procesu ma być powrót Fordonu nad Wisłę, nad którą niegdyś kwitło życie.
W tym roku rozpoczęto remont nabrzeża wiślanego, co napawa optymizmem.
Tegoroczne „Jedno miasto – trzy kultury” poświęcono więc Wiśle i zorganizowano pod hasłem „Wisła – kultura rzeki”. Główne wydarzenia odbywały się w fordońskiej synagodze, która szczęśliwym zrządzeniem losu przetrwała II wojnę światową. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, którego oddziałem jest Muzeum Wisły
w Tczewie, zostało zaproszone do współpracy. Kontakt z przedstawicielami SMST
został nawiązany znacznie wcześniej, podczas imprez związanych z renesansem wiślanego szkutnictwa. Bezpośrednim impulsem do włączenia się NMM w działania
fordońskich entuzjastów było opisujące ich działanie wystąpienie Hanny RzadkoszFlorkowskiej na czerwcowej XV Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego
i Rzecznego w Pucku.
Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło otwarcie przygotowanej przez nasze Muzeum
wystawy posterowej „Historia i osadnictwo w delcie Wisły na przestrzeni dziejów”.
Prezentujemy na niej szereg zagadnień związanych z zagospodarowaniem dolnej

l
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Wisły i jej delty: charakterystykę rzeki i historię kształtowania delty, powodzie i regulacje, Wisłę jako arterię handlową, znaczenie Gdańska, kolejne fale osadnicze, porty
i ośrodki miejskie nad dolną Wisłą, spław wiślany i statki wykorzystywane do spławu,
rekreację wodną, ludzi morza i rzeki. Po otwarciu i prezentacji wystawy zaproszono
licznie zebranych widzów na wycieczkę po Fordonie i nad Wisłę. Dwugodzinną wyprawę w fenomenalny sposób prowadził Damian Amon Rączka – kopalnia wiedzy
i humoru. Podczas wycieczki poruszono szereg tematów związanych z Wisłą, które
zostały rozwinięte w kolejnym punkcie programu – prezentacji Jadwigi Klim zatytułowanej „Od flisaków do drewniaków. Wiślane flisy dawniej i dzisiaj”. Skupiła się ona
na historii spławu wiślanego ze szczególnym uwzględnieniem jego złotego wieku.
Przedstawiono organizację spławu oraz życie flisaków na statkach. Po wstępie historycznym przedstawiono renesans wiślanego szkutnictwa i żeglugi tradycyjnej – genezę ruchu drewniaków, ich statki, realizowane projekty.
Spędzony w Fordonie dzień był bardzo intensywny, a przede wszystkim satysfakcjonujący. Zorganizowane przez SMST wydarzenie zgromadziło dużą rzeszę odbiorców, co na pewno ma związek zarówno z tematem przewodnim, ale przede wszystkim z dobrą marką, jaką Stowarzyszenie wyrobiło sobie w lokalnej społeczności. Kto
wie? Może za jakiś czas spotkamy się w Fordonie na Festiwalu Wisły?
Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Jadwiga Klim, Marcin Karasiński
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Sierpień w Muzeum
Podczas drugiego miesiąca wakacji Dział Edukacji NMM kontynuował prowadzenie zajęć, które zostały przygotowane specjalnie na ten okres: warsztatów plastycznych, archeologicznych i podróżniczych oraz spacerów edukacyjnych z Żurawiem.
W tczewskich oddziałach dużą popularnością cieszyły się też oprowadzania po obu
obiektach. Dominowały grupy kolonijne i rodzinne.
Braliśmy też czynny udział też w wydarzeniach organizowanych poza NMM.
7 sierpnia, wraz z załogą Muzeum Zalewu Wiślanego, pracownik Działu Edukacji
uczestniczył w wydarzeniu pt. „Wodnostacja”. Było to „Święto wody”, zorganizowane
przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Przygotowano stanowisko edukacyjne, na którym prowadzono warsztaty plastyczne i powroźnicze dla
uczestników wydarzenia.
Pracownicy Działu Edukacji uczestniczyli też w piątej edycji Festiwalu Wisły w Toruniu
(o czym więcej w innym miejscu tego biuletynu). Na stanowisku edukacyjnym NMM
prowadzono pogadanki o dawnej żegludze wiślanej oraz prezentowano wydruki modeli
3D dawnych statków i łodzi wiślanych.
Na „Sołdku” z Rozalią
W sierpniu ujrzała światło dzienne niezwykła mysz – Rozalia. Jest to mysz okrętowa, która oprowadza po statku-muzeum „Sołdek”. Tekst i ilustracje opracował Dział Edukacji
NMM. Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach projektu „2 statki – wspólne
morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Premiera książeczki będzie towarzyszyć festynowi rodzinnemu
z okazji otwarcia nowej wystawy stałej na „Sołdku”. Oprócz książeczki opracowaliśmy
także zestaw różnych gier dla dzieci, poświęconych statkom i morzu; pozyskaliśmy
również bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne do wykorzystania w zajęciach edukacyjnych związanych z „Sołdkiem”.
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.
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Pierwsze miejsce w kategorii fotograficznej – Jagoda, lat 10
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Kobiety na fali – ciąg dalszy
Dział Edukacji we współpracy z Działem Konserwacji Muzealiów kontynuuje produkcję filmów edukacyjnych z cyklu „Kobiety na fali” – wywiadów z kobietami, których
praca zawodowa związana jest z morzem. Naszym kolejnym gościem była pani kapitan marynarki Joanna Sowa – absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
na kierunku nawigacja i uzbrojenie okrętowe. Od 13 lat służy na okrętach, najpierw
na stanowisku nawigatora, a od 10 lat jako nurek. Obecnie dowodzi pionem ratowniczo-nurkowym na okręcie ratowniczym ORP „Lech”, z którym nasze Muzeum kilkakrotnie współpracowało przy okazji podwodnych badań archeologicznych. Jaka
jest specyfika pracy nurka ratowniczego, jakie są największe wyzwania dla kobiety
nurkującej na dużych głębokościach i dowodzącej grupą nurków, jak udało się jej
zintegrować z załogą w czasie, gdy była jedyną kobietą w grupie okrętów ratowniczych, jakie najciekawsze akcje ratownicze pamięta – o tym między innymi kpt. mar.
Joanna Sowa mówiła w wywiadzie przeprowadzonym przez dr Katarzynę Schaefer
i Patryka Herdzika. Tu można obejrzeć 
Moja Wisła – wyniki konkursu
We wrześniu rozstrzygnięty został konkurs skierowany do dzieci, zatytułowany „Moja
Wisła”. Wyłoniliśmy sześciu zwycięzców w dwóch kategoriach: plastycznej i fotograficznej. I miejsce w kategorii „Fotografia” zdobyła Jagoda, lat 10 – jej widoki doliny Wisły to przykład dojrzałego podejścia do sposobu fotografowania pejzażu.
Natomiast w kategorii plastycznej zwyciężyła 10-letnia Noemi – obraz „Roztopy” to
bardzo oryginalne, współczesne ujęcie wiślanej tematyki. Zdjęcia nagrodzonych
prac: Tu można obejrzeć 

Pierwsze miejsce w kategorii plastycznej – Noemi, lat 10
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Oferta edukacyjna na nowy rok szkolny
Już od pierwszych dni września pełną parą ruszyły zapisy na zajęcia lekcyjne i oprowadzania. Oferta edukacyjna została zmodyfikowana, przede wszystkim pod kątem
możliwych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych – dostosowaliśmy nasze tematy
tak, aby jak najpełniej można było skorzystać z lekcji. Ważną kwestią było także przygotowanie nowych lub przekształcenie istniejących tematów zajęć tak, aby szkoły
biorące udział w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” mogły wybrać właśnie nasze Muzeum jako cel swych odwiedzin. Zaproponowaliśmy tematykę
ukazującą morze przez „polski pryzmat” – znanych naukowców, żeglarzy, podróżników, polskie statki, okręty, jachty, a także odzyskanie dostępu do morza.
Tu można zapoznać się z ofertą 
Przedpremierowe zwiedzanie
W holu Spichlerzy na Ołowiance powstało nowe stanowisko, przygotowane specjalnie dla osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Umożliwia ono
wirtualne zwiedzanie statku-muzeum „Sołdek”. Opracowana trasa daje sposobność
zapoznania się z pokładami i wnętrzem zabytkowego parowca, które ze względu
na wąskie przejścia i liczne, strome schody są niedostępne dla osób korzystających z wózków. Jednymi z pierwszych, którzy mieli okazję odbyć wirtualny spacer
po zabytkowym parowcu, byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 z Gdyni.
Zaprosiliśmy ich, by wypróbowali stanowisko i podzielili się z nami uwagami na temat
jego działania.
Spotkanie Młodzieżowej Rady Muzeum
24 września odbyło się kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Muzeów, której prace
koordynowane są od samego początku przez Dział Edukacji NMM. Spotkanie otworzył i powitał przybyłych członków Rady dyrektor NMM dr Robert Domżał. Następnie
głos zabrał zastępca dyrektora ds. merytorycznych dr Marcin Westphal, który przybliżył Radzie aktualne projekty realizowane w NMM. Druga część spotkania odbyła
się na wystawach i statku-muzeum „Sołdek”. Członkowie MRM zapoznali się z naszymi wystawami czasowymi i otrzymali specjalnie przygotowane dla nich legitymacje,
które ułatwią im poznawanie oddziałów Muzeum. Spotkanie przebiegało w bardzo
sympatycznej atmosferze i co ważne – przy bardzo dużej frekwencji!
Tekst: Dział Edukacji NMM
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Wodowanie książki Macieja Krzeptowskiego „Trzymam się morza”, 22 września

WODOWANIE ZA WODOWANIEM
Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wszystkich sferach działania naszego
Muzeum. Nie inaczej było z kultywowaną na „Darze Pomorza” tradycją wodowania
nowo wydanych książek marynistycznych. Ostatnia z nich, „Statki z polskich stoczni
1990-2010” autorstwa Przemysława Budzbona i Marka Twardowskiego, została zwodowana 25 lutego 2020 r. Cieszymy się zatem, iż ten piękny obyczaj nie tylko ponownie ożywa, ale również powraca ze zwielokrotnioną siłą: w przedostatnim tygodniu
września swoją podróż do czytelników rozpoczęły aż trzy nowe tytuły.
21 września, po raz pierwszy w historii statku-muzeum, odbyło się wodowanie
książki nieżyjącego już autora. Profesor Jan Kazimierz Sawicki, historyk, jeden z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się dziejami polskiej floty w XX w., zmarł 24
kwietnia. Choć jego śmierć stanowi niepowetowaną stratę dla polskiej nauki, zdążył
jeszcze pozostawić potomnym drugi tom swojego prawdopodobnie największego
działa – książki „Polska Marynarka Handlowa 1939 – 1945”. Na uroczyste wodowanie
licznie przybyli przedstawiciele nauki i polskich środowisk marynistycznych, a także
współpracownicy, przyjaciele i członkowie rodziny zmarłego profesora. Mimo smutnych okoliczności spotkanie odbyło się w atmosferze ciepłych wspomnień o nieobecnym autorze. Rodzina prof. Sawickiego zapowiedziała kontynuację prac nad
trzecim tomem dzieła.
Następnego dnia swoją nową książkę wodował żeglarz, naukowiec i rotarianin
dr Maciej Krzeptowski. „Trzymam się morza”, bo taki tytuł nosi, jest rodzajem gawędy o historii polskiego żeglarstwa, z silnym wątkiem autobiograficznym. Krzeptowski,
który na morzach i oceanach spędził połowę życia, zarówno jako ichtiolog na polskich statkach badawczych, jak i jako żeglarz i podróżnik – m.in. jako kompan legendarnego Ludomira Mączki w jego drugim rejsie dookoła świata – dołożył zresztą
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do owej historii swój niebagatelny wkład. Warto zaznaczyć, iż książka, wydana przez
Rotary Club Szczecin, jest przedsięwzięciem filantropijnym – cały zysk z jej sprzedaży
zostanie przekazany na zakup sprzętu medycznego dla przedłużenia i polepszenia
komfortu życia dzieciom z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
w Szczecinie. Wodowanie było też okazją do wręczenia dr. Krzeptowskiemu Nagrody
im. Leonida Teligi. Redakcja portalu nowezagle.pl wyróżniła autora właśnie za
„Trzymam się morza”.
W sobotę 25 września miało natomiast miejsce wodowanie książki „Żeglarz jachtowy – podręcznik”, autorstwa dwojga znakomitych instruktorów żeglarstwa i kapitanów jachtowych, Małgorzaty Czarnomskiej i Tomasza Michalaka. Książka ma za zadanie przygotować przyszłych adeptów żeglarstwa do egzaminu na stopień żeglarza
jachtowego. Stanowi nowoczesny podręcznik, zawierający wiedzę teoretyczną z zakresu żeglarstwa, zgodną z podstawą programową Polskiego Związku Żeglarskiego.
Ponadto „Żeglarz jachtowy” otrzymał oficjalną rekomendację tej organizacji.
Autorzy „Żeglarza jachtowego” potraktowali temat wodowania swojego dzieła bardzo dosłownie… Klasyczny dla „Daru Pomorza” obyczaj „chrzczenia” książki
z użyciem róży i kieliszka szampana postanowili zastąpić prawdziwą kąpielą w słonej
morskiej wodzie. Ze słowami „Płyń po morzach i oceanach!” zalaminowany egzemplarz podręcznika z dowiązaną linką został – przez burtę „Daru Pomorza” – zanurzony
w chłodnych wodach Bałtyku.
Tekst: Marcin Pawelski
Zdjęcia: Robert Domżał
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NABYTKI DZIAŁU SZTUKI MARYNISTYCZNEJ
Kolekcja polskiego malarstwa marynistycznego tworzona w Dziale Sztuki Marynistycznej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wzbogaciła się ostatnio o cenne prace malarskie.
Towarzystwo Przyjaciół NMM darowało do kolekcji obraz pod intrygującym tytułem „Sen Ariadny II”, datowany na lata 1985–1986. Autor obrazu, Stanisław Teisseyre
(1905–1988), był malarzem i cenionym pedagogiem gdańskiej i poznańskiej PWSSP.
Przed II wojną światową studiował rysunek na Politechnice Lwowskiej. Dzięki stypendiom w latach trzydziestych kontynuował studia na artystycznych uczelniach Francji
i Włoch. W latach 1947–1950 pełnił funkcję rektora PWSSP w Poznaniu. W 1950 r. przybył
do Trójmiasta i do roku 1962 był rektorem gdańskiej PWSSP, a w latach 1962–1965 dziekanem tutejszego Wydziału Malarstwa. W 1965 wyjechał do Poznania, gdzie sprawował
funkcję rektora tamtejszej PWSSP do roku 1978.
Darowany obraz pochodzi z dojrzałego okresu twórczości malarza. Jest jedną z prac
z cyklu „Ziemia”, inspirowanego wrażeniami z licznych wojaży artysty. Tematycznie nawiązuje do cyklu mitów kreteńskich, nierozerwalnie związanych z morzem i żeglugą.
Namalowany w konwencji surrealistycznej obraz przedstawia śpiącą Ariadnę, porzuconą
przez Tezeusza na wyspie Naksos. Otaczają ją senne widziadła. Przygląda jej się stojący nieopodal byk. Drugi unosi się w kierunku okna w półprzezroczystej przegrodzie,
która zdaje się oddzielać śniącą bohaterkę od otaczającego świata. Nieopodal płynie
w powietrzu postać okrytej czarnym welonem kobiety, której twarzy nie widzimy. Świat

l

Biuletyn NMM • 8-9 (221-222) 08-09.2021

rzeczywisty reprezentuje ograniczone skalistym wybrzeżem morze. Obraz jest pierwszym
w zbiorach Muzeum dziełem Stanisława Teisseyre – twórcy o ustalonej renomie, związanego z gdańskim środowiskiem artystycznym. Interesująca z punktu widzenia rozwoju kolekcji naszego Muzeum jest też jego tematyka, inspirowana wątkami antycznej mitologii.
W sezonie letnim NMM dokonało też dwóch interesujących zakupów. Pierwszym
z nich jest pastel pt. „Dar Pomorza przy Nabrzeżu Francuskim portu w Gdyni” z roku
1932, autorstwa Wacława Zaboklickiego (1879–1959). Artysta uczył się w warszawskiej
Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona, a później w Monachium i w Paryżu. Podczas
pobytu we Francji zaprzyjaźnił się z Władysławem Ślewińskim, członkiem grupy Pont
Aven. Z tego powodu krytycy zaliczali Zaboklickiego do szkoły Ślewińskiego i wskazywali
na francuski, impresjonistyczny rodowód jego sztuki. Od 1922 r. malarz był członkiem
Koła Marynistów Polskich przy Polskim Towarzystwie Artystycznym. W dwudziestoleciu
międzywojennym był bardzo wysoko ceniony jako marynista.
Nabyty obraz przedstawia „Dar Pomorza” zacumowany przy Nabrzeżu Francuskim
w porcie w Gdyni. Na drugim planie widnieje fragment charakterystycznej fasady
Magazynu Tranzytowego, przy którym rok później powstał Dworzec Morski. Fakt, że
ukazano Białą Fregatę przy Nabrzeżu Francuskim, jest interesujący sam w sobie, gdyż
zazwyczaj statek cumował w Basenie Prezydenta, czyli tu, gdzie zacumowany jest obecnie jako oddział Narodowego Muzeum Morskiego.
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Kolejny nabytek również związany jest z dziejami polskiej floty – tym razem wojennej.
Na aukcji w Sopockim Domu Aukcyjnym zakupiony został obraz Mariana Mokwy „ORP
Wicher”. Osoby autora nie trzeba nikomu chyba przedstawiać, ale gwoli kronikarskiej
dokładności przypomnieć warto, że uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy marynistów. Studiował w Norymberdze, Monachium i Berlinie. W 1918
osiadł w Sopocie i wkrótce rozpoczął prace nad malowanym od 1920 r. cyklem 44 monumentalnych płócien historycznych z cyklu „Apoteoza Polski Morskiej”. Niestrudzenie
działał na rzecz propagowania marynistyki i umacniania polskości na Pomorzu. W 1934
otworzył własną Galerię Morską przy ul. 3 Maja w Gdyni, gdzie eksponowano „Apoteozę
Polski Morskiej”, jego własne mariny, a także wystawy prac innych marynistów. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy spalili cykl historyczny, a wiele innych prac wywieźli.
Po wojnie artysta malował dużo na zamówienia firm związanych z gospodarką morską.
W naszym Muzeum odbyły się dwie wystawy monograficzne artysty: w 2003 r. wystawa
„Mokwa mniej znany” zainaugurowała cykl „Polscy artyści o morzu”, druga, prezentowana do końca bieżącego roku, w ramach tego samego cyklu, nosi tytuł „Marian Mokwa.
Kolekcja zebrana w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”.
Zakupiony obraz przedstawia ukazaną od dziobu i lewej burty sylwetę okrętu
„Wicher” na morzu. Obraz namalowany został w charakterystycznym dla Mokwy swobodnym stylu i utrzymany w stonowanej, chłodnej kolorystyce. Sylweta okrętu, ujęta
nieco od dołu, zapewne dla uzyskania bardziej monumentalnego efektu, potraktowana została szkicowo, bez uwzględnienia szczegółów. Morze, namalowane z właściwą
artyście biegłością, efektownie piętrzy fale przed dziobem płynącego okrętu.
ORP „Wicher” został zbudowany we francuskiej stoczni Chantiers Naval Français
w Blainville-sur-Orne na zamówienie rządu II RP. Wszedł do służby w polskiej Marynarce
Wojennej w 1930 r. Po napaści Niemiec na Polskę brał udział w obronie Wybrzeża.
3 września 1939 r. został zatopiony przez lotnictwo niemieckie w porcie helskim.
Opisany obraz jest nabytkiem ważnym ze względu na nazwisko autora, wybitnego
polskiego marynisty, kolekcję prac którego Muzeum sukcesywnie rozbudowuje, czyniąc
ją reprezentatywną w skali kraju. Niewątpliwym atutem jest również temat obrazu, przedstawienie ORP „Wicher”, pierwszego nowoczesnego okrętu polskiej floty wojennej.
Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Zdjęcia: Bernadeta Galus
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ZAPROSZENIE: OTWARCIE WYSTAWY
„SOŁDEK” I JEGO CZASY
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Nowa wystawa stała na statku-muzeum „Sołdek”, mieszcząca się w wyremontowanych ładowniach nr 3 i 4, jest już gotowa na przyjęcie pierwszych gości. Jej otwarcie
to dla nas duże wydarzenie, dlatego z tej okazji zapraszamy na całodniowy festyn
rodzinny.
Nasi goście, powitani przez sięgających nieba marynarzy na szczudłach, zwiedzą
rudowęglowiec za symboliczną złotówkę. Przygotowaliśmy moc atrakcji: grę z nagrodami, muzykę, balony oraz słodycze, które umilą ten wyjątkowy dzień.
Wystawa „Sołdek” i jego czasy przedstawia historię budowy i eksploatacji statku,
ukazując je na tle politycznych, ekonomicznych i społecznych realiów ówczesnych
lat, nie zapominając jednak o konkretnych ludziach z nim związanych. Zwiedzanie
urozmaicają nowoczesne środki multimedialne, a klimat wystawy współtworzą ścieżki dźwiękowe z odgłosami morza, maszyny parowej i pracy stoczni. Elementy konstrukcyjne zabytkowego parowca uwydatnione zostały przez specjalne oświetlenie.
Zapraszamy w sobotę, 8 października, od 12:00 do 18:00.

Patronat medialny nad wystawą objęły TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl.
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.
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