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Szanowni Państwo
Listopad to kolejny miesiąc dużej aktywności Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W niniejszym numerze
biuletynu znajdą Państwo wiele ciekawych informacji
o działaniach edukacyjnych naszej instytucji, wyjątkowych projektach konserwatorskich związanych z zabytkami pochodzącymi z wraka parowca „Karlsruhe”, a także
o wydarzeniach naukowych.
Dział Edukacji kolejny raz przygotował ciekawy program na obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada. Pozornie nieczynny „Dar Pomorza” wciąż
jest miejscem wyjątkowych spotkań. Odwiedzają nas
nareszcie goście z zagranicy, którzy w ramach realizacji
projektu rewitalizacji gdańskiego Żurawia mogli zapoznać
się ze specyfiką zbiorów i działań NMM. Czteroosobowy
zespół muzealników i dokumentalistów z Norwegii intensywnie spędził czas w Gdańsku i oddziałach zamiejscowych. Nasze Muzeum włączyło się w nowy cykl konferencji dotyczących nowoczesnego muzealnictwa. Dzięki
zaangażowaniu działów Digitalizacji i Edukacji byliśmy
gospodarzami drugiej debaty z cyklu „Muzea jutra”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Tym razem debata związana była z treściami cyfrowymi dominującymi w wielu sferach przekazu muzealnego.
Coraz zimniejsze dni nie przeszkodziły naszym archeologom podwodnym w badaniach terenowych w Zatoce Puckiej. Ważnym
wydarzeniem naukowym była międzynarodowa konferencja archeologiczna zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim, w której
wziął udział pan Paweł Litwinienko, prezentując referat na temat pracy całego zespołu Działu Badań Podwodnych na Martwej Wiśle
w obrębie umocnień kaszycowych w pobliżu Zakrętu Pięciu Gwizdków w Gdańsku. W czasie wyjazdu do Paryża piszący te słowa miał
okazję odwiedzić światową siedzibę UNESCO, gdzie spotkał się z panią dr Ulrike Guerin, odpowiedzialną za Konwencję o ochronie
podwodnego dziedzictwa kulturowego. Efektem było m.in. zaproszenie naszego muzeum na grudniową konferencję online związaną
z muzealnictwem morskim i tą właśnie konwencją.
O tych i innych wydarzeniach piszemy szczegółowo w listopadowym biuletynie, do którego lektury serdecznie zachęcam!
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dzień 11 listopada świętowaliśmy w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
zarówno stacjonarnie, jak i online, dla każdej z tych aktywności przygotowując osobny program. Do udziału w nich zaprosiły – w swoim niepowtarzalnym stylu – znane
z wielu poprzednich wystąpień panie Milka i Marynia, a cała impreza stanowiła
swoistą podróż do czasów dwudziestolecia międzywojennego na polskim wybrzeżu. Osnową dla wydarzenia była wirtualna wystawa „Polskie wybrzeże w okresie
międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach”, przygotowana przez
kierownika Działu Dokumentacji, Macieja Maksymowicza.
I tak w Spichlerzach na Ołowiance można było rozwiązywać karty zadań o tematyce dwudziestolecia międzywojennego – okresu budowania niepodległej Polski.
Na zwiedzających czekały także ciekawostki i informacje o II RP, zakodowane za
pomocą kodów QR oraz akcja wysyłania pocztówek znad przedwojennego morza
– autorzy najpiękniejszych pozdrowień oczywiście zostali nagrodzeni. W ten specjalny dzień można też było ubrać się (mniej lub bardziej) zgodnie z wymogami mody
dwudziestolecia międzywojennego; za to również czekały nagrody. Dodatkowo na
pokładzie dziobowym statku-muzeum „Sołdek” odbył się tego dnia koncert orkiestry dętej Pstrong, która wykonała patriotyczne utwory.
Dział Edukacji przygotował ponadto, we współpracy z Działem Promocji, specjalny program on-line (na muzealnym profilu Facebook i kanale YouTube). Były to dwa
pakiety edukacyjne, wykonane z pomocą platformy genial.ly: ciekawostki, zagadki
i gry związane z wystawą wirtualną „Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na
archiwalnych zdjęciach i pocztówkach” ( Tu można obejrzeć  ) oraz historie, ciekawostki i zadania na temat życia i pracy słynnych polskich naukowców działających
na obczyźnie ( Tu można obejrzeć  ).
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W tym świątecznym czasie nie mogło oczywiście zabraknąć uroczych pań – Milki
i Maryni! W filmie pt. „Poradnik z wywczasu nad morzem polskim” nasze bohaterki
wspominały swoje wakacyjne przygody na wybrzeżu Bałtyku. W ich dowcipne dialogi wplecione zostały trzy hasła – niewłaściwie podane nazwy miejscowości. Pierwszy
widz, który prawidłowo poprawił błędne nazwy, wpisując je pod postem, otrzymał
nagrodę ( Tu można obejrzeć  ).
Obchody Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce również w Tczewie.
W Muzeum Wisły przygotowaliśmy rodzinne zwiedzanie części wystawy stałej „Wisła
w dziejach Polski”, na której nasze edukatorki opowiadały o życiu w Tczewie w okresie
II RP. Tu również można było rozwiązywać karty zadań, przygotowane na odbitkach
dawnych kartek pocztowych, a także wykonywać magnesy w stylu vintage. Chętni
poszukiwali ukrytej na obrazie maskotki muzealnej – Wisełki, lub też fotografowali
się przebrani za przedwojennych nadwiślańskich plażowiczów, do czego posłużyło
zabawne monidło. Na uczestników czekały oczywiście nagrody.
Dofinansowano ze środków Ministra Ku
Wygląda na to, że bogaty program obchodów 11 listopada w Narodowym
w ramach Programu Wieloletniego NIEP
Muzeum Morskim staje się już tradycją!
Tekst i grafiki: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Program online zrealizowano w ramach zadania „Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym, na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach”
sfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
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SKRZYNIA Z „KARLSRUHE”
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Pochodząca z wraka statku „Karlsruhe”
skrzynia – wydobyta podczas wrześniowej ekspedycji zorganizowanej przez
Stowarzyszenie BALTICTECH, z udziałem przedstawicieli naszego muzeum
– jest przykładem złożonego obiektu, łączonego z różnych materiałów,
m.in. drewno-sklejka-metal-tworzywo
sztuczne. 4 listopada, podczas konferencji prasowej poświęconej nowemu
odkryciu, konserwatorki Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku przedstawiły zrealizowane dotychczas działania oraz dalsze plany dotyczące skrzyni.
Po wydobyciu zabytek trafił do Działu Konserwacji Muzealiów NMM w Gdańsku,
gdzie został umieszczony w specjalnie skonstruowanej wannie wypełnionej wodą.
Jest to niezwykle ważne w przypadku drewna, gdyż niewłaściwe przechowywanie
może prowadzić do jego wysychania, a tym samym do nieodwracalnych zmian
w jego strukturze.
We wstępnym etapie prac przeprowadzono badania skrzyni przy użyciu lampy rentgenowskiej o wysokiej mocy, znajdującej się w specjalistycznej pracowni w Centrum
Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Uzyskane zdjęcia rentgenowskie umożliwiają
identyfikację poszczególnych elementów wchodzących w skład skrzyni. Wśród nich
można wyróżnić olejarkę, statyw, przewody elektryczne znajdujące się w obudowie
z tworzywa sztucznego oraz bliżej nieokreślone dwa zamknięte naczynia z charakterystycznym znakiem dwóch przecinających się linii na górnej powierzchni. Obrazy uzyskane w wyniku badań rentgenowskich pozwalają na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia
pojedynczych, najmniejszych elementów, które są ukryte pod warstwą zwartej konkrecji, zarówno otaczającej skrzynię, jak też w jej wnętrzu.
Dużym wyzwaniem podczas prac konserwatorskich będzie przesiąknięte solami
żelaza drewno, widoczne pod postacią rdzawego osadu na powierzchni skrzyni. Jony
żelaza mogą uszkodzić podstawowy składnik drewna, tj. celulozę, a w przypadku obecności siarczków – prowadzić do powstania kwasu siarkowego. Kolejnym etapem będzie
pobranie próbek oraz przeprowadzenie badań mających na celu określenie stopnia
degradacji drewna i zawartości szkodliwych soli żelaza. Usunięcie ich będzie ważnym
etapem procesu konserwacji.
Tekst: Katarzyna Schaeffer
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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W POSZUKIWANIU ZABYTKÓW Z EPOKI KAMIENIA
Ekipa Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku,
w składzie: dr Krzysztof Kurzyk, Janusz Różycki i Paweł Litwinienko, wzmocniona przez
płetwonurka Zbigniewa Jarockiego, przeprowadziła w listopadzie jednodniowe
poszukiwania zatopionych stanowisk z epoki kamienia w Zalewie Puckim, na wysokości Rzucewa. To właśnie tam, podczas realizacji zakończonego w zeszłym roku
projektu BalticRIM, znaleziono pozostałości zatopionego lasu, z którego pnie drzew
datowano radiowęglowo na epokę kamienia.
Celem archeologów było sprawdzenie, czy oprócz podwodnego lasu i dawnych torfów nie ma tam śladów po działalności człowieka, podobnych do tych,
jakie odkryte zostały na lądzie – zwłaszcza że najstarsza faza osadnicza stanowiska
archeologicznego w Rzucewie ma datację podobną do datacji podwodnych pni.
Poszukiwano przede wszystkim krzemiennych narzędzi, które zazwyczaj licznie
występują na terenie dawnych obozowisk z epoki kamienia.

l
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Archeologom nie udało się odkryć żadnych cennych zabytków, jednak penetracja Zalewu Puckiego pozwoliła na przetestowanie specjalnie skonstruowanego
zestawu sit. Urządzenie doskonale sprawdziło się jako narzędzie do sondaży i poszukiwań podwodnych.
W trakcie badań wykonano dwa niewielkie wkopy sondażowe przy użyciu eżektora, a wydobyty urobek przesiano na zestawie sit o różnej gęstości oczek, podłączonym do wylotu eżektora. Metoda ta pozwala wykryć nawet niewielkie narzędzia
i odpadki krzemienne, które w czasie eksploracji przez archeologa podwodnego
mogą dostać się do urządzenia.
Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Krzysztof Kurzyk
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4th WARSAW SEMINAR ON UNDERWATER
ARCHAEOLOGY
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W dniach 18-20 listopada na Wydziale Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się czwarta edycja organizowanej od 2014 roku konferencji „Warsaw
Seminar on Underwater Archaeology” (wcześniej znanej jako Warszawskie Forum Archeologii Podwodnej).
Głównym celem konferencji jest integracja środowiska
naukowego zajmującego się archeologią podwodną
oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między badaczami w zakresie wyników badań terenowych, archiwalnych, zastosowania najnowszych metod dokumentacji
czy zagadnień ochrony dziedzictwa. W ciągu czterech
edycji Forum zmieniło się ze spotkania studentów
i doktorantów w międzynarodową konferencję, w której
udział biorą archeolodzy z całej Europy, co jest niewątpliwym sukcesem grona organizatorów. W tym roku do Warszawy przyjechali badacze
z całej Polski, ale także między innymi z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Danii, Szkocji czy Austrii.
Tematyka wygłaszanych referatów była bardzo różnorodna, skupiono się jednak
głównie na archeologii śródlądowej. Poruszano takie zagadnienia, jak podwodne
stanowiska sakralno-rytualne, interdyscyplinarne badania pradziejowych osad nawodnych czy archeologia obiektów znajdujących się w strefie brzegowej. Wygłoszono także
referaty dotyczące najnowszych odkryć, tradycji szkutniczych, metod dokumentacji
czy prób zachowania i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa morskiego.
Najważniejsze sesje zostały podkreślone przez krótkie wykłady, wygłoszone przez specjalnie zaproszonych w tym celu, uznanych na całym świecie specjalistów.
Po pierwszym dniu konferencji zorganizowano wizytę w warszawskim Muzeum
Nurkowania, które gromadzi sprzęt nurkowy używany w Polsce przed 1990 rokiem.
Te niezwykle ciekawe zbiory dokumentują nie tylko historię rozwoju sprzętu nurkowego,
od klasycznych skafandrów z hełmami po akwalungi, lecz także niesamowitą pomysłowość i zaradność polskich nurków, którzy w obliczu niedostępności zagranicznego
sprzętu często musieli różne jego elementy wykonywać samodzielnie.
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku reprezentował na konferencji Paweł
Litwinienko z Działu Badań Podwodnych, który opowiedział o zeszłorocznych badaniach
na Martwej Wiśle w rejonie Zakrętu Pięciu Gwizdków. Odkryte tam konstrukcje kaszycowe, czyli pozostałości falochronów z XVI-XVII wieku, są świadectwem wielusetletniej
walki o utrzymanie żeglowności wejścia do portu w Gdańsku, przez który w czasach
I Rzeczpospolitej przechodził handel zbożem, przyczyniając się do bogactwa samego
miasta i całego kraju.
Tekst i zdjęcia: Paweł Litwinienko
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MUZEUM ANALOGOWE CZY CYFROWE – JAKA CZEKA NAS PRZYSZŁOŚĆ? DEBATA Z CYKLU „MUZEA JUTRA”
24 listopada odbyło się spotkanie ekspertów, realizowane w ramach projektu „Muzea
jutra”, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Przeprowadzona
w formule online debata, współorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku, była drugą w cyklu pięciu paneli, poświęconych aktualnym wyzwaniom
stojącym przed instytucjami kultury.
„Muzea jutra” to przedsięwzięcie czerpiące z doświadczeń oddolnej inicjatywy pod
nazwą „Muzealnicy rozmawiają”, która powstała z potrzeby wymiany informacji i praktyk, związanych ze zmienną sytuacją pandemiczną w marcu 2020 roku i koniecznością
odnalezienia się w niej instytucji muzealnych. Poza stałym funkcjonowaniem grupy
roboczej „Muzealnicy rozmawiają” na Facebook.com, Stowarzyszenie Muzealników
Polskich postanowiło wyjść do muzeów z propozycją wspólnego przygotowania cyklu
spotkań panelowych online. Spotkania te są platformą dyskusji i wymiany myśli pomiędzy środowiskiem muzealników a przedstawicielami nauki: socjologami, antropologami, psychologami, wirusologami czy specjalistami w zakresie edukacji.
Punktem wyjścia projektu była próba zastanowienia się i debaty nad tym, jak
będzie wyglądała rzeczywistość postpandemiczna w kulturze. Jaka będzie w niej kondycja człowieka i społeczności, a także czy, a jeśli tak – to na ile zmienią się priorytety,
oczekiwania i potrzeby publiczności muzealnej? Jak radykalizujące się postawy w coraz
liczniejszych sporach, dotyczących zarówno różnych sfer życia publicznego, jak i prywatnego, wpływają na relację między społecznością a instytucjami kultury? Czy muzea
mogą być bierne wobec istotnych zmian i wydarzeń społecznych, czy raczej powinny
przejawiać postawę zaangażowania? Jak owo zaangażowanie miałoby się przejawiać
– i czy muzea będą w stanie odnaleźć się w nowych realiach?
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Podczas debaty „Muzeum analogowe czy cyfrowe – jaka czeka nas przyszłość?”
poruszone zostały zagadnienia digitalizacji w muzeach i jej rozwoju w warunkach pandemii i po niej. Uczestnicy podczas rozmowy doszli do wspólnego wniosku, że zrównoważony rozwój analogowej i cyfrowej formy funkcjonowania muzeum jest możliwy,
a nawet wymagany. Kierunek ten prowadzi do tworzenia „muzeum jutra”, które zapewni
nam więcej doznań i doświadczeń, pogłębi wiedzę i poszerzy horyzonty.
W debacie, prowadzonej przez Dorotę Warakomską, wzięli udział: dr Robert
Domżał – dyrektor NMM, dr Aleksandra Janus – Dyrektorka Centrum Cyfrowego,
Bogdan Kaczmar – wiceprezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie, dr Seweryn Kuter – kurator Muzeum Fryderyka Chopina
w Warszawie, Magdalena Musiał – p.o. wicedyrektora Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz dr Monika Stobiecka
z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
Organizację wydarzenia z ramienia NMM i nadzór techniczny zapewnili pracownicy Działu Digitalizacji: dr Tomasz Bednarz, Karol Treder, Monika Kuchniewska, a także
Patryk Herdzik z Działu Edukacji.
Wydarzenie zostało udostępnione za pośrednictwem portalu Facebook.com. Zapis
debaty można obejrzeć na facebookowej stronie NMM. Tu można obejrzeć 
Tekst: Hanna Borkowska, Monika Kuchniewska
Zdjęcie: Tomasz Bednarz
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NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO
KULTUROWE W TEORII I PRAKTYCE
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8 i 9 listopada w krakowskim pałacu Krzysztofory odbyła się konferencja naukowa pt. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce”,
zorganizowana przez Muzeum Krakowa
oraz Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej głównym celem była wymiana
doświadczeń i informacja o praktykach
związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym (NDK) na gruncie
polskim. Zgromadziła ona wielu depozytariuszy, działaczy lokalnych, samorządowców, ekspertów, etnologów,
antropologów i muzealników. Szeroka
formuła konferencji stanowiła jej dużą
wartość, gdyż umożliwiła spotkanie
i dyskusje praktyków z teoretykami problemu. Obrady zostały podzielone na
następujące sesje tematyczne: Dobre
praktyki w zakresie NDK, Szanse i zagrożenia związane z ochroną NDK, Dziedzictwo
niematerialne: siła lokalnej tożsamości, produkt turystyczny. Konflikt czy harmonia?
(debata), Niematerialne dziedzictwo – między programami ochrony a funkcją społeczną, Wybrane studia przypadków, Trudne niematerialne dziedzictwo. Zwieńczeniem każdego dnia konferencji były aktywności praktyczne, m.in. warsztaty dla depozytariuszy.
Konferencyjnym referatom towarzyszyła ożywiona i ciekawa dyskusja, w której poruszano m.in. kwestie związane z trudnościami, z jakimi borykają się depozytariusze NDK czy
też problem autentyczności dziedzictwa podlegającego oficjalnej ochronie. Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku reprezentowała Jadwiga Klim z Działu Historii Żeglugi
Śródlądowej, która w sesji poświęconej wybranym studiom przypadku zaprezentowała
materiał pt. „Współczesne flisactwo wiślane. Ile tradycji w tradycji?”.
Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Mateusz Niemiec, Jadwiga Klim

l
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W PARYŻU O TABLICACH SOLIDARNOŚCI,
KONWENCJI UNESCO I ICMM

Pomimo pandemii
paryskie muzea są
licznie odwiedzane
– na zdjęciu Musée
d’Orsay.

30 listopada do Panteonu
– miejsca spoczynku
najbardziej zasłużonych
Francuzów – wprowadzono
pierwszą czarnoskórą
kobietę: Josephine Baker
– piosenkarkę, tancerkę,
aktorkę, podczas II wojny
światowej zaangażowaną
we francuski ruch
oporu jako agentka
kontrwywiadu.

l
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Pod koniec listopada dr Robert
Domżał wyjechał w kilkudniową delegację do Paryża. Jej
głównym celem było wystąpienie na konferencji sieci muzeów
WORKLAB. Organizacja ta skupia
różne instytucje zajmujące się
historią ruchów pracowniczych
na świecie oraz historią najnowszą, w tym zmianami ustrojowymi. Zaprezentowany referat dotyczył historii i zachowania dla
potomnych wyjątkowego zabytku ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Tablic z 21 Postulatami
Solidarności. Tablice wpisane są jako dokument na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO „Pamięć Świata”.
W czasie intensywnego pobytu udało się odwiedzić światową siedzibę UNESCO
i odbyć ważną rozmowę z panią dr Ulrike Guerin, odpowiedzialną za Konwencję
o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Polska od połowy br. jest kolejnym
krajem, który ratyfikował tę konwencję. Efektem spotkania było nie tylko omówienie
nowych wyzwań stojących przed naszą instytucją, ale także zaproszenie do wystąpienia na grudniowej konferencji online, związanej z muzealnictwem morskim i realizacją
wspomnianej konwencji.
Przy okazji delegacji udało się także spotkać z nowym dyrektorem Muzeum
Morskiego w Paryżu, panem Vincentem Campredonem. Kieruje on od niedawna tą
instytucją, której historia i kolekcje sięgają połowy XVIII wieku. Jej główna siedziba
w Paryżu jest obecnie w remoncie. Instytucja ma też cztery oddziały zamiejscowe,
w miejscowościach Port Louis, Brest, Toulon i Rochefort. Muzeum zmienia nie tylko
wygląd siedziby głównej, pracuje obecnie także nad nową wizją i misją, chcąc być
nowoczesną instytucją opowiadającą w holistyczny sposób o współczesnym handlu
morskim, ochronie mórz i oceanów oraz historii żeglugi. Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów wystawienniczych i naukowych oraz działań w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Muzeów Morskich (ICMM), które w przyszłym roku będzie organizowało kolejny światowy kongres.
Tekst i zdjęcia: Robert Domżał
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WIZYTA PARTNERÓW NORWESKICH
W ramach projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego –
oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej
wystawy stałej”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach
funduszy EOG oraz przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do NMM z wizytą
szkoleniową przyjechali w dniach 15-19 listopada partnerzy z Norwegii. W skład norweskiej delegacji weszli przedstawiciele Stiftelsen Museum Vest (grupa budownictwa
historycznego) i Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum (producent filmu edukacyjnego).
Bezpośrednią opiekę nad naszymi gośćmi przez cały czas ich pobytu w Polsce sprawowała edukatorka dr inż. Weronika Pelc-Garska. Program wizyty był bogaty: zwiedzanie
Żurawia, wystawy „Łodzie ludów świata”, Bramy Żuławskiej, Centrum Konserwacji
Wraków Statków w Tczewie, Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Rybołówstwa w Helu oraz
lokalnej, historycznej chaty kaszubskiej.
Wizyta okazała się świetną okazją do wymiany doświadczeń, związanych przede
wszystkim z konserwacją historycznych budynków, w których – jak widać na przykładach Żurawia i Muzeum Rybołówstwa w Helu – mogą znajdować się także wystawy

l
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muzealne. Wydaje się, że nasi partnerzy byli pod dużym wrażeniem naszej działalności
związanej z konserwacją obiektów drewnianych, a także samego Żurawia, który jest
wyjątkowy w skali europejskiej. Różne wątki poruszone podczas wizyty będą kontynuowane także w przyszłym roku, kiedy kolejna grupa muzealników norweskich pojawi się
w NMM, a nasi pracownicy pojadą z rewizytą do Norwegii.
Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
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NA NIECZYNNYM „DARZE POMORZA”

Na pokładzie tworzą się piękne ornamenty… jednak przy wyoblonym pokładzie
zamarznięta woda sprawia, że przejście robi się niebezpieczne.

Remont łazienki uczniowskiej

Czyszczenie zadaszenia świetlika
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Co się dzieje na statku-muzeum, gdy jest nieczynny? Czy z chwilą zamknięcia „Daru
Pomorza” dla zwiedzających jego załoga udaje się na zasłużony odpoczynek? Otóż
nie. Pomimo niskich temperatur i niesprzyjającej aury na statku wciąż sporo się dzieje.
Kilka tygodni wyłączenia z eksploatacji wykorzystywane jest do przeprowadzenia niezbędnych remontów i przeglądów na statku, a także prac związanych z muzealiami
i wystawami.
W ramach przyznanego przez miasto Gdynia grantu możliwe jest przeprowadzenie
remontu łazienki studenckiej, kuchni i drzwi nadbudówki nawigacyjnej. W łazience
zdjęto prawie centymetrową warstwę farby, oczyszczono zamalowane farbą bulaje
i przeprowadzono szereg innych drobnych napraw. Zabytkowe wyposażenie (umywalki,
prysznice) zostanie oczyszczone i zabezpieczone. Równolegle prowadzone są prace
przy kuchennym świetliku i renowacji drzwi do nadbudówki nawigacyjnej.
Trwają też inne prace na trasie zwiedzania – czyszczone są i zamalowywane waterwejsy w pomieszczeniu III wachty, naprawione zostały drzwi do kabiny morskiej komendanta, poprawiono system zabezpieczenia wejścia do pomieszczenia.
Przeprowadzenie powyższych prac jest praktycznie niemożliwe przy udostępnianiu
statku do zwiedzenia. Efekty nasi zwiedzający będą mogli sprawdzić w przyszłym roku.
Od września zespół: Brygida Sonnack, Natalia Tomasik (Dział Głównego
Inwentaryzatora), Piotr Felkier (Dział Konserwacji Muzealiów) oraz Arleta Gałązka
i Marcin Pawelski (statek-muzeum „Dar Pomorza”) odwiedza kolejne, czasem trudno
dostępne pomieszczenia na statku, sprawdzając stan zachowania zabytków. To pozwoli
nam na przygotowanie listy obiektów, które wymagają konserwacji oraz poprawienia
warunków przechowywania.
Jeszcze w październiku Arleta Gałązka i Piotr Felkier wyselekcjonowali kilkadziesiąt obiektów prezentowanych na trasie zwiedzania, które powinny zostać poddane
konserwacji w najbliższym czasie. Ostatecznie do Pracowni Konserwacji NMM
w Bramie Żuławskiej pojechało kilkanaście muzealiów – od małej figurki Don Kichota,
należącej do kpt. K.O. Borchardta i prezentowanej w jego kabinie, przez kopię bandery
z 1930 roku, po stół i ławę studencką – te trzy ostatnie obiekty z pomieszczenia I/II
wachty. W większości przypadków konieczne jest odkurzenie, doklejenie, wzmocnienie
czy cerowanie. Udało się także przewieźć do Centrum Konserwacji Wraków Statków
w Tczewie kolejne trzy żagle. Do ich transportu, ze względu na wymiary i ciężar, konieczne było wynajęcie specjalnego samochodu z HDS. Pozostałe obiekty będą konserwowane na miejscu.

Po lewej: nowe drzwi przed lakierowaniem, stare drzwi przed remontem; po
prawej: drzwi po wykonanych pracach
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NA NIECZYNNYM „DARZE POMORZA” ciąg dalszy
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Przewożenie żagli do konserwacji: wyjmowanie z żagielkoi i mocowanie do dźwigu samochodowego

Spotkanie Bractwa Kaphornowców na „Darze Pomorza”

Kontrola stanu zachowania zabytków wymagała chodzenia po drabince

Wraz z transportem obiektów do konserwacji kilkanaście innych pojechało do Pracowni
Fotograficznej w Spichlerzach na Ołowiance, ze względu na konieczność uzupełnienia
dokumentacji fotograficznej muzealiów.
Na początku listopada pożegnaliśmy się z przygotowaną przez Polski Rejestr
Statków wystawą czasową o historii tej instytucji. Już wkrótce w tym miejscu będzie
prezentowana inna ekspozycja.
Pomimo tych wszystkich prac na „Darze Pomorza” odbyły się tradycyjne spotkania
Bractwa Kaphornowców i Chóru Zawiszy Czarnego. Od czasu powołania Bractwa
Kaphornowców jego członkowie zbierają się pod koniec roku na pokładzie „Daru
Pomorza” – który jako pierwszy opłynął przylądek Horn. Tegoroczne spotkanie odbyło
się 13 listopada. Podsumowano na nim wydarzenia ostatniego roku, przyjęto do grona
kaphornowców nowego członka i wręczono tytuły honorowe. Dyrektor NMM dr Robert
Domżał przedstawił najważniejsze prace muzeum – m.in. otwarcie „Sołdka” i budowę
nowego oddziału w Łebie.
Z kolei w Dzień Zaduszny spotkali się na „Darze Pomorza” członkowie Chóru Zawiszy
Czarnego, by przy szantach wspominać zmarłych w tym roku członków chóru i osoby
z nim zaprzyjaźnione.
Grudzień zapowiada się równie pracowicie, choć już bez spotkań.
Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka

Kontrola stanu zachowania zabytków
w kotłowni

l

Kopia bandery z 1930 roku przygotowywana do przewiezienia do
konserwacji
Bądź z nami
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LEKCJE I FILMY EDUKACYJNE
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Mimo niezachęcającej aury, listopad był aktywnym okresem dla Działu Edukacji.
Przeprowadziliśmy ponad 40 lekcji i oprowadzań; w tym miesiącu miały także
miejsce premiery kilku filmów. Dwa z nich to opowieści z naszego cyklu „Wywiad
z zabytkiem”.
Film „Obrazy z MS Batory”, zrealizowany we współpracy z dr Moniką Jankiewicz-Brzostowską z Działu Sztuki Marynistycznej, opowiada o trzech eksponowanych
w Spichlerzach na Ołowiance obrazach autorstwa Zofii Stryjeńskiej, nawiązując też do
pozostałych dzieł artystki, stanowiących niegdyś wyposażenie słynnego transatlantyku.
Dr Jankiewicz-Brzostowska z właściwą sobie swadą doskonale opisała charakter stylu
Stryjeńskiej. Tu można obejrzeć 
Drugi film z tego samego cyklu, zatytułowany „Bat wiślany”, nagrany w Muzeum
Wisły w Tczewie, opowiada o popularnej łodzi wiślanej – tytułowym bacie, który
stanowi jedną z głównych atrakcji tczewskiego oddziału. Zabytek, zanim trafił pod
dach muzeum, przechodził różne koleje losu. Edukatorka występująca w filmie opowiadała zarówno o tej konkretnej jednostce, jak i o budowie i zastosowaniu tego
typu łodzi. Tu można obejrzeć 
Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Filmy: Dział Edukacji NMM
Infografiki: Marek Jankowski
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CZERWONE ŚWIATŁO I ZESPÓŁ DELECJI 22Q11
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku – podświetlając 22 listopada na czerwono statek-muzeum „Dar Pomorza”
i tczewskie Centrum Konserwacji Wraków Statków – po raz drugi włączyło się w międzynarodową akcję na rzecz budowania świadomości o zespole delecji 22q11. To jedna z najmniej znanych wad genetycznych. Utrata niewielkiego fragmentu DNA (brak jednej kopii około 40-50 genów) 22 chromosomu powoduje wiele różnorodnych i niespecyficznych
objawów na różnych etapach życia, dlatego tak ważne jest rozpoznanie tej choroby.
Zespół delecji 22q11 występuje o wiele rzadziej niż zespół Downa – w Polsce co roku rodzi się około 200-400 dzieci
z tą poważną wadą genetyczną, z czego mniej niż połowa zostaje odpowiednio zdiagnozowana i może zostać objęta
właściwą opieką. Jedynie poprzez budowanie szerokiej świadomości możemy wpłynąć na zmianę tej niekorzystnej
sytuacji i poprawę jakości życia osób z 22q11.
Mamy nadzieję, że iluminacja w kolorze czerwonym naszych i innych obiektów w całej Polsce (do akcji przyłączyły
się także m.in. Filharmonia w Szczecinie, Stadion Wrocław oraz katowicki Spodek) pomoże zwiększyć świadomość
istnienia tej wady genetycznej, a także podnieść efektywność diagnostyki oraz jakość leczenia chorych.
Tekst: Łukasz Grygiel
Infografiki: Marek Jankowski
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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We współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu powstaje w Spichlerzach
na Ołowiance wystawa czasowa „Truso – wikingowie nadchodzą”. Fot. Bernadeta Galus

DYREKTOR NMM PRZEWODNICZĄCYM RADY MUZEUM W ELBLĄGU
24 listopada odbyło się inauguracyjne spotkanie nowo powołanej Rady Muzeum przy
Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Podczas spotkania ukonstytuował się
zarząd Rady. Z powołanego składu wyłoniono jej przewodniczącego, którą to funkcję
powierzono dr. Robertowi Domżałowi, dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, oraz wiceprzewodniczącego, którym został dr Jarosław Sobieraj, kustosz
Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

l

Biuletyn NMM • 11 (224) 11.2021

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zajmuje się gromadzeniem zbiorów
związanych z historią miasta Elbląga i okolic. Na jego kolekcje składa się spuścizna po
przedwojennym Muzeum Miejskim, które powstało w 1864 roku, a także liczne nabytki i dary powojenne oraz niezwykle interesujące zabytki pochodzące z prowadzonych
przez to muzeum badań archeologicznych, m.in. na terenie elbląskiego Starego Miasta,
wikińskiej osady Truso i cmentarzyska gockiego w Weklicach.
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