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Szanowni Państwo

Niezmiernie nam miło przedstawić Czytelnikom paździer-
nikowy numer „Biuletynu Informacyjnego”, zdominowany 
przez wiadomości dotyczące „Sołdka”. Po dwóch latach prac 
rewitalizacyjnych, prowadzonych w ramach projektu „2 statki 
– wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski 
i Rosji”, mogliśmy zaprezentować odmienione wnętrza statku-
-muzeum wraz z nową wystawą stałą, zatytułowaną „Sołdek 
i jego czasy”. 8 października otworzyliśmy „Sołdka” dla ofi-
cjalnych gości, a następnego dnia świętowaliśmy inaugurację 
ekspozycji z mieszkańcami Trójmiasta, których zaprosiliśmy na 
rodzinny festyn.

Cieszy nas też otwarcie nowej przestrzeni wystawienniczej 
w ładowni dziobowej (ładowni nr 2) „Sołdka”. Tam 15 
października odbył się wernisaż wystawy czasowej „Impresje – 
niebieski”, zrealizowanej wspólnie z partnerami z Kaliningradu, 
także w ramach projektu „2 statki – wspólne morze”.

Również w październiku odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”, na którym 
dokonano wyboru prezesa i zarządu. Prezesem Towarzystwa wybrany został – na kolejną kadencję – admirał rezerwy Piotr Stocki. 
Prezesowi i Zarządowi życzymy owocnej pracy w ciągu najbliższych czterech lat.

Uruchomiliśmy ponadto nową stronę internetową, która, jak wierzymy, znajdzie uznanie w oczach użytkowników. Za jej kształtem 
stoi duży zespół pracowników NMM z Radosławem Paternogą na czele – wszystkim składam podziękowanie za pracę włożoną w jej 
powstanie. 

Za pośrednictwem strony NMM oglądać możemy, udostępnioną 1 października, nową wystawę wirtualną, zatytułowaną 
„Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach”, sfinansowaną ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Mam nadzieję, że zarówno te, jak i pozostałe wiadomości przedstawione w najnowszym numerze „Biuletynu” zainteresują naszych 
Czytelników.

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Blask fleszy, znakomici goście i morze zwiedzających – w październiku Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku hucznie świętowało otwarcie nowych przestrzeni 
wewnątrz statku-muzeum „Sołdek”, które powstały w ramach projektu „2 statki – wspól-
ne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”.

Nowa wystawa stała, pt. „Sołdek i jego czasy”, mieszcząca się w wyremontowanych 
ładowniach nr 3 i 4, odkrywa świat historycznego statku o napędzie parowym, z którym 
związane są życiorysy i emocje wielu ludzi morza. Prezentuje realia polityczne, społeczne 
oraz gospodarcze, w jakich powstawał i był eksploatowany „Sołdek”. Nowoczesne środki 
multimedialne urozmaicają zwiedzanie: podnosząc słuchawki telefoniczne, goście słu-
chają opowieści o losach statku, siadając w małej salce kinowej i oglądając historyczne 
filmy dokumentalne – dowiadują się, jak po wojnie odradzał się polski przemysł okrętowy, 
a zapoznając się z obrazami filmowymi emitowanymi na ekranach, poznają charaktery-
stykę pracy spawaczy, niterów i traserów. Umożliwiono bezpośredni kontakt z wybranymi 
eksponatami. Pokazany też został typowy ładunek statku: węgiel i ruda żelaza, a elementy 
konstrukcji „Sołdka” uwydatniono poprzez odpowiednie ich podświetlenie.

Wystawę zaprezentowano po raz pierwszy 7 października, podczas konferencji pra-
sowej dla mediów. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce dzień później, 8 października. 
Ceremonię rozpoczął dyrektor NMM dr Robert Domżał, oficjalnie witając znakomitych 

gości zgromadzonych w ładowni nr 2. Z ramienia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w uroczystości uczestniczyła Anna Maniakowska, która odczytała list 
ministra prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli również 
m.in. dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Buller, dyrektor Departamentu 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Władysław Zawistowski, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” kadm. rez. Piotr Stocki, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół NMM dr Fryderyk Tomala, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski z Urzędu 
Morskiego w Gdyni, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współ-
pracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020 dr Katarzyna Bartnik, konsul Federacji 
Rosyjskiej w Gdańsku Igor Kovalev, autorzy koncepcji wystawy: dr Paweł Gełesz i prof. dr 
hab. Piotr Mikołaczak, przedstawiciele Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, reprezentanci 
zaprzyjaźnionych muzeów, a także uczestniczący w realizacji polsko-rosyjskiego projektu 
pracownicy NMM. Po ekspozycji oprowadził Jakub Adamczak, kierownik Działu Historii 
Budownictwa Okrętowego, a po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia goście udali się 
do Spichlerzy na Ołowiance na poczęstunek przy akompaniamencie muzyki.

Pierwszych zwiedzających zaprosiliśmy na pokład „Sołdka” w sobotę 9 październi-
ka. Tego dnia odbył się całodniowy festyn rodzinny. Na licznie przybyłych uczestników 
wydarzenia czekała przygotowana przez Dział Edukacji gra muzealna, polegająca na 
odwiedzaniu kolejnych stanowisk i wykonywaniu różnorodnych zadań (trzeba było 
m.in. zagrać w wielkoformatową grę typu „memory”, ułożyć statek z ogromnych kloc-
ków, porozumieć się z drugą osobą przez tubę głosową i krótkofalówkę oraz obejrzeć 
wirtualny świat za pomocą okularów VR). Grający otrzymywali upominki: książeczkę 
o przygodach Myszki Rozalii, która mieszkała na „Sołdku”, słodkie krówki oraz sołdkowe 
gadżety – notesy, magnesy i pocztówki. 

Sięgający bezchmurnego nieba marynarze na szczudłach, muzyka i wata cukrowa 
umilały czas gościom czekającym, aby wejść na statek. Tego dnia zabytkowy parowiec 
odwiedziły aż 803 osoby!

Tekst: Małgorzata Bochenek
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

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 i Dziedzictwa Narodowego.
Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 
2014–2020. Odpowiedzialność za zawartość niniejszego artykułu leży wyłącznie po stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i nie 
może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Rosja 2014–2020.
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WYSTAWA
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W ramach projektu „2 statki – wspólne 
morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo mor-
skie Polski i Rosji” przewidziane zosta-
ły plenery artystyczne, w zamierzeniu 
wspólne dla uczestników z obu krajów, 
z powodu pandemii jednak zorganizowa-
ne osobno w Gdańsku i Kaliningradzie. 

Wernisaż poplenerowej wystawy, zaty-
tułowanej „Impresje – niebieski”, odbył 
się 15 października w nowo udostęp-
nionej przestrzeni ładowni nr 2 statku-
-muzeum „Sołdek”. Uroczystość otworzył 
dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku dr Robert Domżał, a wśród 
zaproszonych gości obecny był także kon-
sul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Igor 
Kovalev. Publiczność mogła zapoznać się 
z oryginalnymi pracami polskich arty-
stów oraz reprodukcjami prac artystów 
rosyjskich. Otwarciu wystawy towarzyszył 
koncert muzyki poważnej. 

Wystawa potrwa co najmniej do 14 listopada br., a została zrealizowana 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 Polska–Rosja 2014–2020 oraz dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: Barbara Wojczuk-Krystek
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021
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Od października do grudnia 2021 r. wszyscy chętni mogą obejrzeć w dowolnym 
miejscu, na ekranach swoich komputerów, wirtualną wystawę zatytułowaną 
„Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach 
i pocztówkach”, która prezentowana jest w formie aplikacji na stronie internetowej 
https://polskiewybrzeze.nmm.pl/. Dostęp do wystawy możliwy jest także poprzez 
odnośnik zamieszczony na głównej stronie internetowej Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku https://nmm.pl/.

Wystawa w całości sfinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. 
Stanowi swego rodzaju kontynuację innej wystawy czasowej, dofinansowanej w ramach 
tego samego programu: „Puck, 10 lutego 1920 oczami świadków”, której towarzyszył 
katalog pt. „Zaślubiny – i co dalej?”. Nawiązując do pytania postawionego w tytule, 
nowa wystawa wirtualna, za pomocą dostępnych w zasobach naszego muzeum mate-
riałów archiwalnych oraz publikacji, stara się w zwarty sposób ukazać, jak wyglądało 
nasze wybrzeże zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. Polska uzyskała dostęp do 
Bałtyku, od ujścia potoku Swelina na granicy z Sopotem do ujścia rzeki Piaśnicy, 
o długości 146 kilometrów (przy czym niemal połowa obejmowała obustronny odcinek 
Półwyspu Helskiego). W okresie międzywojennym wzdłuż uzyskanego niewielkiego 
pasa wybrzeża rozbudowana została infrastruktura gospodarcza, komunikacyjna, mili-
tarna oraz turystyczna. W 1926 r. Gdynia uzyskała prawa miejskie, powstał nowoczesny 
port handlowy i wojenny oraz stocznia. Rozbudowano linie kolejowe łączące Wybrzeże 

z resztą kraju, wybudowano nowe linie z Pucka do samego Helu, na tym ważnym 
odcinku utwardzono drogi. Na Półwyspie ulokowana została silna baza lądowa obrony 
Wybrzeża, a w samym Helu w 1931 r. zakończono budowę strategicznego portu wojen-
nego. W 1938 r. wybudowano także port rybacki Władysławowo. Na całym wybrzeżu, 
szczególnie w Gdyni, masowo osiedlała się ludność napływowa, która wiązała swoje 
życie z pracą na morzu i w nowych portach. W okresie letnim korzystano z plaż, 
powstawały licznie odwiedzane przez mieszkańców całego kraju nowe domy wczaso-
we, budowano prywatne rezydencje letnie. Wszystkie te aspekty nadmorskiego życia 
zostały uwiecznione na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach z omawianego okresu. 

Prezentowany na tej wystawie materiał archiwalny w całości pochodzi ze zbiorów 
NMM. Zdjęcia w większości zaczerpnięte zostały z dwóch, mających charakter pry-
watny, albumów fotograficznych. Wykorzystane zostały także obrazy uwiecznione na 
kartach pocztowych wydanych w okresie międzywojennym. Pierwszy ze wspomnianych 
albumów zawiera zdjęcia autorstwa Władysława Toczyłowskiego, który udokumentował 
fotograficznie swoją podróż na polskie wybrzeże w latach 1932 – 1934. W przygotowa-
nym przez niego albumie, zatytułowanym „Widoki Polskiego Morza i Półwyspu”, może-
my znaleźć przedstawienia życia codziennego w różnych miejscowościach Półwyspu 
Helskiego. Utrwalone w kadrze zostały też widoki ulic nowo powstałej Gdyni, jak również 
Święto Morza, organizowane w tym mieście w latach 1932 i 1933. Nie jest znany autor 
drugiego albumu, przygotowanego z wykorzystaniem ogólnodostępnych zdjęć pamiąt-
kowych i kart pocztowych pochodzących z lat 30. XX w. Ich tematyka także koncentruje 
się na polskim wybrzeżu, od Gdyni, poprzez Półwysep Helski, aż po Karwię i Żarnowiec.
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Odnośnikiem do prezentowanych zdjęć są trzy mapy, opublikowane w 1921, 1926 
oraz 1929 r. nakładem Księgarni Polskiej rodziny Winnickich w Gdyni. Oglądając te 
mapy możemy zaobserwować, jak już przez te krótkie osiem lat wiele się zmienia: 
powstają nowe miejscowości, zmienia się nazewnictwo już istniejących, rozwijają się 
linie kolejowe, następuje rozbudowa dróg. Widzimy to między innymi na przykładzie 
portu w Gdyni. Możemy zobaczyć, że ten port w 1921 r. jeszcze nie istnieje na mapie, 
w 1926 r. już widać pierwsze falochrony, ale dopiero 1929 r. widzimy zarys portu istnie-
jącego do dzisiaj, kanały i baseny portowe. 

Punktem wyjścia do wystawy jest przede wszystkim mapa z 1926 r., która kore-
sponduje z narracją pochodzącą z przewodnika turystycznego po polskim wybrzeżu 
autorstwa Józefa Staśko, wydanego właśnie w 1926 r. (publikacja pt. „Przewodnik po 
polskiem wybrzeżu”, wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych 
„RUCH” S.A). Cytaty te są czytane przez lektora podczas przeglądania zdjęć. Dla 
podkreślenia atmosfery epoki zachowana została ich oryginalna pisownia, a fragmenty 
opisów z przewodnika zostały przyporządkowane w miarę możliwości do zachowanych 
w naszych zbiorach zdjęć. Ten język z lat dwudziestych, indywidualny sposób opisywa-
nia wybrzeża, w połączeniu z archiwalnymi zdjęciami, mającymi w większości charakter 
prywatnego reportażu, stwarzają możliwość przeniesienia się w omawiane czasy. 

Wystawa jest w całości dostępna także w języku angielskim, który można wybrać po 
wejściu na stronę. Uzupełnieniem wirtualnej ekspozycji jest (także dwujęzyczny) katalog 
wystawy w formie drukowanej, przygotowany przez Dział Wydawnictw NMM. Koncepcja 
i scenariusz wystawy: Maciej Maksymowicz. Realizacja: „T-Media” Marcin Karol. 

Tekst: Maciej Maksymowicz

Polskie wybrzeże
w okresie międzywojennym 
na archiwalnych zdjęciach

i pocztówkach

Polish Coast Between the Wars
in Photographs and Postcards

ISBN 978-83-64150-53-1

Maciej Maksymowicz

Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku

Polskie w
ybrzeże w
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Projekt „Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach” 
sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
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14 października zadebiutowała nowa strona internetowa Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku wraz z Biuletynem Informacji Publicznej. Poprzednia wersja 
służyła naszym odbiorcom przez dziewięć lat i od dłuższego czasu było oczywiste, że 
należy wykonać nowoczesną stronę z przejrzystym designem. Potrzebę zmian wymusiło 
również zakończenie wspierania wtyczki Flash, co bardzo utrudniało administrowanie. 

Nową stronę, na podstawie opracowanego przez Muzeum opisu przedmiotu zamó-
wienia, wykonała firma Actum Lab. Witryna zapewnia całkowicie inny dostęp do infor-
macji, szczególnie widoczny na stronie głównej oraz na stronach oddziałów. Posiada 
również rozbudowane możliwości modyfikacji wyglądu i układów poszczególnych jej 
elementów. 

Warto przypomnieć, że obecna wersja jest już czwartą kolejną odsłoną strony inter-
netowej Muzeum. Zostały na nią przeniesione wszystkie treści publikowane od 2004 r.

Tekst: Radosław Paternoga

NOWA STRONA INTERNETOWA MUZEUM Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021
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Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie gościło V Międzynarodową Konferencję 
„Problemy badania i ochrony morskiego dziedzictwa”, która odbyła się w dniach 
5-9 października w formule mieszanej – częściowo stacjonarnie, częściowo online. 
Zorganizowana została przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Muzeum 
Oceanu Światowego w Kaliningradzie oraz Stowarzyszenie „Dziedzictwo Morskie: 
Odkrywamy i Zachowujemy”, pod auspicjami Kolegium Morskiego przy rządzie 
Federacji Rosyjskiej. Celem konferencji z tego cyklu jest wymiana doświadczeń spe-
cjalistów zajmujących się badaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa morskiego, 
rozszerzenie współpracy muzeów z organizacjami naukowymi i prezentacja wyników 
badań naukowych w muzeach, a także identyfikacja najistotniejszych problemów 
z zakresu ochrony dziedzictwa morskiego i określenie sposobów ich rozwiązania. 

W V Konferencji wzięli udział – za pośrednictwem łącza internetowego – dwaj 
przedstawiciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Dyrektor dr Robert 
Domżał omówił najnowsze inwestycje realizowane przez NMM: remont statku-muzeum 
„Sołdek”, remont Żurawia oraz budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa 
Bałtyckiego w Łebie. Piotr Felkier przedstawił zagadnienia związane z prowadzonymi 
przez nasze muzeum pracami konserwatorskimi: jakie zabytki do nas trafiają i jakie 
metody stosowane są do ich konserwacji, jakie badania wykonujemy, wykorzystując 
aparaturę pozyskaną dzięki funduszom norweskim oraz jaka jest specyfika pracowni 
konserwatorskich w oddziałach NMM.

Tekst: Monika Golenko

O BADANIU I OCHRONIE MORSKIEGO 
DZIEDZICTWA Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021
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wystąpienie Piotra Felkiera w czasie 9.02.00-10.15.00
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W czwartek 21 października odbyło się uroczyste wodowanie książki „Żagle na szta-
lugach” autorstwa kapitana Krzysztofa Baranowskiego, pierwszego Polaka, który 
dwukrotnie samotnie opłynął kulę ziemską, twórcy Szkoły pod Żaglami, dziennikarza 
i popularyzatora żeglarstwa. Jest to wydawnictwo albumowe, które prezentuje dzieła 
malarstwa marynistycznego pochodzące z największych światowych kolekcji muze-
alnych, opatrzone autorskimi komentarzami kapitana Baranowskiego. Komentarze 
mają różnorodny charakter, czasem autor tłumaczy zależność widocznego na obrazie 
ożaglowania od konkretnych warunków pogodowych, innym razem objaśnia ilustrowa-
ne na nim obyczaje żeglarskie albo przytacza fakty historyczne czy fragmenty poezji 
związane z przedstawionymi scenami. 

Zwodowana na „Darze Pomorza” książka jest szczególnie znacząca dla NMM, 
ponieważ wśród omawianych w niej dzieł licznie reprezentowane są obrazy z kolekcji 
naszego Muzeum.

Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Zdjęcia: Kryspin Pluta – www.domfilmowy.com

„ŻAGLE NA SZTALUGACH” Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021
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DLACZEGO MORZE JEST SŁONE?

BITWA POD OLIWĄ
Zapraszamy na lekcję historii z zakresu wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku.Dowiedz się, jak okręty pod polską banderą stoczyły 

zwycięską bitwę na redzie portu gdańskiego w 1627 roku.
Podczas zajęć poznasz dokładny przebieg tego starcia,                                                        

załadujesz działo, obejrzysz broń abordażową, odzież 
i inne przedmioty codziennego użytku wydobyte
z wraka zatopionego okrętu szwedzkiego. 

Kultura i dziedzictwo narodowe

Kultura i dziedzictwo narodowe

Kultura i dziedzictwo narodowe

Czy znasz dobrze nasze polskie morze? Czy wiesz, dlaczego 

ono jest słone? Dlaczego w słonej wodzie nurkowanie jest 
trudniejsze? Czy można pić wodę morską? 
Skąd w morzu wzięła się sól? Zapraszamy na zajęcia, 
które wyjaśnią różne zagadki związane z morzem. 
Podczas warsztatów wykonamy szereg doświadczeń, 
które pozwolą nam lepiej poznać wodę i sól oraz 
oczywiście odpowiedzieć na pytanie, dlaczego morze jest słone.

W MORSKICH ZAKAMARKACH
Co skrywają morskie głębiny? Tego dowiesz się w trakcie 
zwiedzania wystawy czasowej „Do DNA", na której poznamy 
kilka najciekawszych zabytków wydobytych z dna 
Morza Bałtyckiego. Podczas lekcji będziemy rozwiązywać 
zagadki i zadania, dzięki którym poznamy niezwykłe 
historie związane z burzliwymi dziejami Polski na morzu.

Tematyka lekcji muzealnych i oprowadzań:morska historia Polski dzieje Gdańska
polskie odkrycia archeologicznesłynni polscy naukowcypolscy maryniści

ratownictwo morskieekologia morza
doświadczenia z wodąsłynne statki i okrętylegendy

LLeekkccjjee  mmuuzzeeaallnnee::

Te i dużo więcej propozycji – na naszej stronie: wwwwww..nnmmmm..ppll//eedduukkaaccjjaa//lleekkccjjee--mmuuzzeeaallnneeRezerwacja mailowa: edukacja@nmm.pl

Lekcje muzealne
Zajęcia dla dzieci i młodzieży ruszyły pełną parą. W ramach rządowego programu „Poznaj 
Polskę” zaproponowaliśmy zwiedzania oraz lekcje o tematyce związanej z polską kulturą 
i dziedzictwem morskim. Oprócz tego pracujemy nad nową ofertą dostosowaną do 
nowych wystaw: stałej na statku-muzeum „Sołdek”, czasowej „Truso – legenda Bałtyku” 
oraz wirtualnej „Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach 
i pocztówkach” (https://polskiewybrzeze.nmm.pl/) – nie rezygnujemy bowiem całkowi-
cie z oferty on-line, okazyjnie wplatając ją w zajęcia, warsztaty stacjonarne lub wydarze-
nia jednorazowe. W październiku zrealizowaliśmy ok. 60 lekcji i muzealnych i 160 opro-
wadzań, do czego walnie przyczyniły się liczne grupy przybywające na statek-muzeum 
„Dar Pomorza”; oprowadzali pracownicy „Daru” – Arleta Gałązka i Marcin Pawelski, ze 
wsparciem Działu Edukacji, przede wszystkim w osobie Moniki Golenko.

Seniorzy w NMM 

Początek października upłynął pod znakiem Weekendu Seniora z Kulturą. Zwiedzającym 
60+ oferowaliśmy bilety wstępu za złotówkę do wszystkich oddziałów NMM, a w sobo-
tę rozpoczęliśmy akcję pt. „Pisanie historii Sołdka”, podczas której seniorzy mogli 
podzielić się okruchami wspomnień związanych z naszym rudowęglowcem. W niedzielę 
dr Monika Jankiewicz-Brzostowska zapewniła seniorom prawdziwie intelektualny spa-
cer artystyczny po wystawie czasowej „Marian Mokwa. Kolekcja zebrana w Narodowym 
Muzeum Morskim w Gdańsku”, a edukatorka Barbara Wojczuk-Krystek poprowadziła 
dla nich specjalne warsztaty malarskie, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa 
w regularnych zajęciach artystycznych, które rozpoczęły się właśnie w październiku.

Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021EDUKACJA W PAŹDZIERNIKU

Zapraszamy na lleekkccjjee  ii  oopprroowwaaddzzaanniiaa  mmuuzzeeaallnnee
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

SPICHLERZE NA OŁOWIANCE, GDAŃSK: 
OŚRODEK KULTURY MORSKIEJ, STATEK-MUZEUM „SOŁDEK”

POLSKA PO ODZYSKANIU 
NIEPODLEGŁOŚCI – oopprroowwaaddzzaanniiee
Kultura i dziedzictwo narodowe
/ Największe osiągnięcia polskiej nauki

Jak wyglądało życie w Polsce po odzyskaniu niepodległości 
i dostępu do morza? Jak rozwinęły się polskie miasta, 
a zwłaszcza - Gdynia? Podczas oprowadzania przypomnimy 
m.in. o ceremonii zaślubin z morzem i przybliżymy dzieje dwóch 
najsłynniejszych polskich statków pasażerskich 
– transatlantyków „Piłsudski" i „Batory".

SŁYNNI POLSCY NAUKOWCY – 
oopprroowwaaddzzaanniiee 

Czy wiesz, że w drugiej połowie XIX wieku, 
pomimo tego, że Rzeczpospolita była pod zaborami, 
polska nauka przeżywała okres sporego ożywienia? 
Zapraszamy na specjalne zwiedzanie Spichlerzy, 
w trakcie którego poznasz historię polskich naukowców 
- zesłańców.

Największe osiągnięcia polskiej nauki

MALI RYBACY NA WIŚLEKultura i dziedzictwo narodowe
Kto to jest rybak i czym się zajmuje? Na wystawie pt. 
„Wisła w dziejach Polski” zapoznasz się z budową 
tradycyjnych łodzi. Dowiesz się, jak wyglądają sieci 
i pułapki na ryby stosowane w tradycyjnym rybołówstwie 
oraz z czego je wykonywano.

Kultura i dziedzictwo narodowe

KRÓLOWA POLSKICH RZEK
W trakcie zajęć dowiesz się, gdzie Wisła ma swoje źródła
i gdzie uchodzi do morza, jakie są jej dopływy oraz przez 
jakie miasta przepływa. Zapoznasz się z rolą Wisły 
w dawnych wiekach i dowiesz się, jak wyglądał 
spław towarów Wisłą do Gdańska.

Kultura i dziedzictwo narodowe

WILKIEM MORSKIM BYĆ

Co wspólnego z morzem mają… wilki i szczury, a bandera 
z… jaskółką? Czy bicie szklanek dotyczy tylko szkła, 
a ósemka wiąże się tylko z matematyką? Na kanwie 
dziejów pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej w Tczewie 
zapraszamy na zajęcia, które przybliżą Wam historię 
polskiego szkolnictwa morskiego, morskie słownictwo 
oraz budowę i typy statków morskich. 

LLeekkccjjee  mmuuzzeeaallnnee::

Tematyka lekcji muzealnych i oprowadzań:żegluga wiślana
świat flisaków wiślanychSzkoła Morska w Tczewiepolscy podróżnicyrejsy dookoła świata
Te i dużo więcej propozycji – na naszej stronie: wwwwww..nnmmmm..ppll//eedduukkaaccjjaa//lleekkccjjee--mmuuzzeeaallnneeRezerwacja mailowa: edukacja.ckws@nmm.pl

NUDZIE!

TCZEW: MUZEUM WISŁY, 
CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW

Te i dużo więcej propozycji 
– na naszej stronie: 
wwwwww..nnmmmm..ppll//eedduukkaaccjjaa//lleekkccjjee--mmuuzzeeaallnnee
Rezerwacja mailowa: edukacja.ckws@nmm.pl

Zapraszamy na lleekkccjjee  ii  oopprroowwaaddzzaanniiaa  mmuuzzeeaallnnee
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

SZKOŁA MORSKA W TCZEWIE
I JEJ SŁAWNI ABSOLWENCI
 – oopprroowwaaddzzaanniiee

Kultura i dziedzictwo narodowe
/ Największe osiągnięcia polskiej nauki

Opowiemy o historii szkolnictwa morskiego w Polsce, 
przedstawimy genezę powołania szkoły w Tczewie, 
przybliżymy sylwetki założycieli, wykładowców i absolwentów 
Szkoły Morskiej w Tczewie. Przedstawimy dzieje dwóch, 
ważnych dla historii polskiego żeglarstwa, jachtów
 i ich związek z absolwentami Szkoły Morskiej.

13Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

https://polskiewybrzeze.nmm.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCvm2su4XUKO5t5QCgUpGIvg/videos
https://view.genial.ly/5ffd9997c217200ce77d409d/presentation-konkursmojawisla
https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumMorskie/
https://www.nmm.pl
https://sketchfab.com/nmm
https://www.instagram.com/narodowemuzeummorskie/


Biuletyn NMM • 10 (223) 10.2021EDUKACJA  ciąg dalszy

Warsztaty dla nauczycieli
23 października odbyły się, zorganizowane przez Dział Edukacji NMM, 3-godzinne 
warsztaty dla nauczycieli pt. „Nowa wystawa na statku-muzeum Sołdek przykła-
dem wykorzystania technik multimedialnych w procesie nauczania”. W spotkaniu 
uczestniczyli nauczyciele ze szkół trójmiejskich oraz zespół naszych edukatorów. 
Program obejmował m.in. zajęcia warsztatowe z panią Magdaleną Budą z Kreatywnej 
Pedagogiki, podczas których analizowano, jak zindywidualizować wizytę w muzeum 
(w oparciu o zwiedzanie statku-muzeum „Sołdek”) i stworzyć projekt dopasowany do 
wykładanego przedmiotu przy wykorzystaniu – istniejących na nowej wystawie stałej 
oraz w ofercie edukacyjnej Muzeum – różnych technik multimedialnych. Uczestników 
zapoznano z nową ofertą edukacyjną Muzeum (w tym tematyką wystawy na „Sołdku”) 
oraz możliwościami wirtualnego zwiedzania statku przez osoby niesprawne ruchowo. 
W drugiej części warsztatów nasi goście udali się na statek, gdzie zaznajomiono ich 
z wystawą czasową pt. „Impresje – niebieski”, a następnie oprowadzono po wystawie 
stałej. Nauczycielom zaprezentowano także metody i materiały edukacyjne, które 
będą stosowane podczas zajęć na statku. Warsztaty zostały zrealizowane 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 Polska–Rosja 2014–2020 oraz dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst: Kamila Jezierewska, Barbara Wojczuk-Krystek, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Patryk Herdzik, Barbara Wojczuk-Krystek, Przemysław Węgrzyn
Druki ulotne: Marek Jankowski
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Zbiory Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego wzbogaciły się niedawno o cie-
kawy zabytek. Jest to plakieta naścienna, przedstawiająca godło Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, wraz z tabliczką znamionową wskazującą, że została ona 
wyprodukowana w warsztatach Żeglugi Polskiej w Gdyni w 1930 r. 

Tablica została wykonana z drewnianej sklejki, natomiast godło Towarzystwa, 
czyli wizerunek sokoła z rozpostartymi skrzydłami, który trzyma w szponach ciężarek, 
został wykonany ze staliwa. Wybór sokoła na logo Towarzystwa nie był przypadkowy. 
Symbolizuje on odwagę, szlachetność i rycerskość, a głównymi cechami ptaka są zna-
komity wzrok, wiedza oraz mądrość.

Plakieta trafiła do Muzeum w złym stanie zachowania, tablica została niedbale poma-
lowana brązową farbą, a godło srebrną. Nasze obawy budził również sposób mocowania 
godła do tablicy za pomocą dwóch fragmentów metalowego drutu. W kilku miejscach 
plakieta została przebita gwoździami, miała też liczne przetarcia na całej powierzchni. 
Było oczywiste, że zabytek musi zostać przekazany w ręce Działu Konserwacji. Mimo 
stanu zachowania nie mieliśmy wątpliwości, że jest to artefakt, który powinien uzupełnić 
kolekcję Działu, tak ze względu na swoje pochodzenie, jak i historię Towarzystwa. 

Najstarsze towarzystwo gimnastyczne w Polsce powstało 7 lutego 1867 r., kiedy to 
we Lwowie, na terenie zaboru austriackiego, zawiązało się pierwsze gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. 

Od początku istnienia Towarzystwo, zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”, zajmowało się upowszechnianiem kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród 
Polaków. Ponadto, szczególnie w czasach zaborów, budziło ducha narodowego oraz roz-
wijało postawy obywatelskie. Spośród sportów promowało przede wszystkim gimnastykę 
i szermierkę – a ponadto skauting, z którego u progu odzyskania niepodległości w listo-
padzie 1918 r. zrodził się Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerze przejęli od Sokołów 
wykorzystywane do dzisiaj zawołanie „Czuwaj!”. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości organizacje sokole z ziem byłych zaborów 
zjednoczyły się i powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. W wolnej Polsce 
„Sokół” stał się ośrodkiem życia kulturalnego i sportowego, prowadził również zajęcia 
z przysposobienia wojskowego, przygotowując młodych ludzi do służby wojskowej. 

Po zakończeniu II wojny światowej, w diametralnie zmienionej sytuacji politycznej, 
nie było warunków pozwalających na niezależną działalność. Już w lipcu 1947 r. ówcze-
sne władze doprowadziły do likwidacji organizacji oraz przejęcia jej majątku. Dopiero 
w 1989 r., w nowych realiach powstającego państwa demokratycznego, zaistniała moż-
liwość reaktywacji wielu organizacji oraz stowarzyszeń o charakterze niepodległościo-
wym. Dzisiaj „Sokół” zrzesza ponad 8 tys. członków w około 80 gniazdach w całej Polsce.

Tekst: Patryk Klein

Ten niezwykle interesujący zaby-
tek został dostarczony do Działu 
Konserwacji w stanie wymagają-
cym naszej interwencji. Wszystkie 
jego części – sokół, płyta i tablicz-
ka znamionowa – zostały wtór-
nie pokryte farbą: w przypadku 
tabliczki i sokoła srebrną, z wyjąt-
kiem dziobu i szponów, które 
pomalowano, podobnie jak płytę, 
na brązowo. Zabiegi te wykonane 

zostały niedbale. Na powierzchni widoczne były liczne nierówności i zacieki. W związku 
z tym celem konserwacji stało się przywrócenie zabytkowi wyglądu możliwie zbliżonego 
do pierwotnego.

Pierwszym etapem konserwacji zabytków była udana próba rozłączenia jego ele-
mentów. Wobec każdego z nich użyto nieco innych metod konserwacji. 

Największym wyzwaniem okazało się przywrócenie pierwotnego wyglądu płycie 
drewnianej. Po serii prób, przeprowadzonych w mało widocznych miejscach, ustalono, 
że pod warstwą brązowej farby znajduje się pierwotna – lakieru (lakierobejcy) w kolorze 
brązowo-wiśniowym. Niestety, okazało się przy tym, że obie warstwy podatne są na 
rozpuszczanie tymi samymi rozpuszczalnikami. Wobec powyższego zastosowano mozol-
ną, ale dającą dobre efekty metodę ekspozycji wierzchniej warstwy na rozpuszczalniki 
przez bardzo krótki czas, w celu jej zmiękczenia, po czym używano skalpeli i narzędzi 
dentystycznych, aby ją usunąć. Dzięki tym zabiegom zdjęto całą, wtórnie nałożoną 
powierzchnię. Po tym etapie nałożono cienką, zabezpieczającą warstwę lakieru.

W przypadku metalowej rzeźby sokoła i tabliczki także przeprowadzono próby 
z rozpuszczalnikami. Okazało się, że pod warstwą srebrnej farby nie ma już innej. 
Pierwotnie zatem ani sokół, ani tabliczka nie były pokryte żadną warstwą kolorystyczną. 
Użyto wobec tego żeli oraz rozpuszczalników w celu zdjęcia wtórnie nałożonej warstwy. 
Pewnym wyzwaniem było oczyszczenie z niej sokoła. Liczne rycia na powierzchni tułowia 
i skrzydeł wymagały czasochłonnego oczyszczania niewielkimi narzędziami. 

Przy okazji okazało się, że inskrypcja wyryta na tabliczce pierwotnie była wypełniona 
czarną farbą. Utrzymano więc taki jej wygląd.

Po zakończeniu tych prac oba metalowe obiekty zabezpieczono, a następnie zamo-
cowano na drewnianej płycie.

Tekst: Piotr Dziewanowski
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” 
odbyło się 28 października (zostało z powodu pandemii COVID-19 formalnie przeło-
żone z maja, kiedy to upłynęły cztery lata od poprzedniego zgromadzenia). Obradom 
przewodniczył dyrektor NMM dr Robert Domżał, a ich sekretarzem został Wojciech 
Nadolski – dotychczasowy sekretarz Towarzystwa. Sprawozdania: merytoryczne i finan-
sowe przedstawione zostały zebranym w formie prezentacji wideo, a sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej odczytał Mirosław Brucki. 

Do wybuchu pandemii Zarząd zbierał się regularnie, co miesiąc. Tematyka prac 
Zarządu była zgodna z zadaniami wymienionymi w Statucie Towarzystwa; w szczegól-
ności wymienić należy działania podjęte wspólnie z Narodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku, m.in. organizację wykładów, przygotowanie uroczystości z okazji 70-lecia 
„Sołdka” czy też współpracę przy realizacji projektu „Dwa statki, wspólne morze. Sołdek 
i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji”.  Na podstawie złożonych sprawozdań 
Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po części sprawozdawczej przystąpiono do wyborów. Na prezesa Towarzystwa 
ponownie został wybrany Piotr Stocki. Nowy Zarząd w składzie: Marek Dzida, Ryszard 
Fryska, Witold Kuszewski, Jerzy Litwin, Wojciech Nadolski, Beata Samoraj, Leonard 
Wieliczko, ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu, zaplanowanym na 25 listopada – 
podobnie jak Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: Mirosław Brucki, Władysław 
Bublewicz, Maria Dyrka i Ryszard Grablis.

Z wolnym wnioskiem wystąpił Tadeusz Deptała, który zaproponował zamieszczenie 
na stronie internetowej Towarzystwa widocznego i łatwo dostępnego sposobu opłaca-
nia składek członkowskich. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

W okresie poprzedniej kadencji do Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” 
przyjęto 19 osób. Na wieczną wachtę odeszli: honorowy prezes prof. dr hab. inż. 
Bolesław Mazurkiewicz i kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Obecnie Towarzystwo 
zrzesza 85 osób.

Tekst: Wojciech Nadolski
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” podczas uroczystości otwarcia nowej 
stałej wystawy „Sołdek i jego czasy”:

1. Prezes Towarzystwa kadm. rez. Piotr Stocki przemawia podczas wernisażu.
2. Wojciech Nadolski, sekretarz Zarządu Towarzystwa i kierownik Biura Okrętowego NMM udziela 

wypowiedzi Portalowi Morskiemu.
3. Nową wystawę zwiedzają, od lewej: Władysław Bublewicz, członek Komisji Rewizyjnej, kadm. 

Piotr Stocki, prezes i Witold Kuszewski, wiceprezes.

WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 
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Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu – gminnej wsi sąsiadującej 
z Bielsko-Białą, oddalonej prawie 600 kilometrów od morza – powstało dzięki społecz-
nej pracy, entuzjazmowi i zapobiegliwości wielu osób, ale dwie z nich odegrały w tym 
procesie zasadniczą rolę. Bosman Erwin Pasterny podczas swojej służby na statkach 
Polskich Linii Oceanicznych hobbystycznie preparował okazy flory i fauny morskiej 

i przekazywał je szkole podstawowej w Jaworzu, której był absolwentem. Kpt. ż.w. 
Zdzisław Bylok po zakończeniu pracy na morzu powrócił w strony rodzinne i osiedlił się 
w Jaworzu, zostając wójtem gminy i inicjując powstanie w 2014 r. – w miejsce szkolnego 
muzeum mieszczącego się w dwóch salach lekcyjnych – nowego budynku Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, pozwalającego na właściwe wyeksponowanie 
zbiorów. Podczas realizacji tego projektu kpt. Bylok zyskał pomoc, tak w fazie projek-
towania i budowy nowej siedziby, jak i w aranżacji ekspozycji i wnętrz, Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum 
Morskiego. Ich przedstawiciele weszli w skład Rady Muzeum nowo powstałej placówki. 
Zebranie Rady ostatnio odbyło się w październiku, a wzięli w nim udział dyrektor NMM 
dr Robert Domżał i prezes Towarzystwa Przyjaciół NMM dr Fryderyk Tomala.

15 października uroczyście odsłonięto – powstałą z inicjatywy Towarzystwa Przyja-
ciół NMM – tablicę upamiętniającą bosmana Erwina Pasternego, którego imię od tego 
roku nosi Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. W wydarzeniu wzięło 
udział wielu gości z całego kraju, w tym rodzina bosmana, a jego córka Iwona Pasek, 
prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala i dyrektor muzeum Barbara Szermańska dokonali 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Tego samego dnia sali audytoryjnej muzeum nadano 
imię – zmarłego w 2019 r. – kapitana żeglugi wielkiej Zdzisława Byloka.

Tekst: Anna Ciemińska
Zdjęcia: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
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