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O D DYR E K TORA NM M
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Tym biuletynem Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku kończy rok 2021, który osobiście mogę określić jako wyjątkowo pomyślny dla naszej instytucji. Mimo że upłynął
pod znakiem pandemii koronawirusa, był udany z powodu projektów z powodzeniem
prowadzonych przez naszą instytucję. W Łebie zakończyliśmy w połowie roku pierwszy etap budowy nowego oddziału – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa
Bałtyckiego. Jeśli wszystko dobrze się potoczy, umowę na realizację drugiego etapu
podpiszemy na początku przyszłego roku. Zakończyliśmy rewitalizację naszej „perełki”,
rudowęglowca „Sołdek”, który możemy zwiedzać, podziwiając nowe przestrzenie wystawiennicze. W zakresie naukowym dominowała tematyka związana z archeologią pod-
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wodną i konserwacją zabytków. Śmiało mogę napisać, że od lat widoczna jest synergia
między podwodnymi badaniami archeologicznymi, z których pochodzą tysiące zabytków prezentowanych w NMM, a pracą konserwatorów, umożliwiającą tym obiektom
ujrzeć światło dzienne. W połowie 2021 r., dwadzieścia lat po uchwaleniu Konwencji
UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, Rzeczpospolita Polska
dołączyła do państw sygnatariuszy tej konwencji, a nasze Muzeum zostało wskazane
jako instytucja odpowiedzialna za jej wdrożenie.
Liczyliśmy na bezpośredni udział zespołu pracowników naszej instytucji w prestiżowym wydarzeniu, które odbyło się w Katowicach – 16. Szczycie Cyfrowym ONZ
– IGF 2021. IGF (Internet Governance Forum, czyli Forum Zarządzania Internetem) to
globalna wielostronna platforma, która umożliwia omawianie kwestii polityki publicznej związanej z Internetem. Hasło „Zjednoczony Internet” towarzyszyło uczestnikom
konferencji, w której NMM wzięło ostatecznie udział w formule online. Internet staje
się w dobie pandemii istotną platformą kontaktu publiczności z dziedzictwem kulturowym, a muzea ewoluują w stronę cyfrową – czy takie mają być nasze instytucje?
Kolejne lata przyniosą zapewne odpowiedź na to pytanie.
Pod koniec roku pojawiły się także dwa nowe wydawnictwa naszego Muzeum:
„Muzeum Wisły w Tczewie” autorstwa Jerzego Litwina i Jadwigi Klim oraz „Statekmuzeum Dar Pomorza” Marka Twardowskiego. Pierwszy oparty został na scenariuszu wystawy stałej „Wisła w dziejach Polski” i wzbogacony o historię XIX-wiecznego
budynku fabrycznego – siedziby Muzeum Wisły.
Muzea nie uciekają przed akcjami społecznymi, jaką jest choćby „Szlachetna
Paczka”, w której wzięliśmy udział w grudniu.
Niestety, nie wszystkie informacje, jakie Państwu w tym biuletynie przekazujemy, są
pozytywne. Wstrząsnęło nami przedwczesne odejście kierownika Działu Dokumentacji
Naukowej, Macieja Maksymowicza, jednego z filarów naszego zespołu. Energiczny
i aktywny, znakomicie wywiązywał się z obowiązków służbowych, a przy tym był oryginalną i niezależną osobowością.
Kończąc, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność szczepienia się. Jeśli
chcemy wrócić do normalnej pracy, przyjmować tysiące gości, prezentować nasze
unikatowe zbiory, robić swoje, to musimy dać szansę sobie i naszemu społeczeństwu.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022 składam wszystkim pracownikom naszego Muzeum oraz naszym Przyjaciołom życzenia zdrowia
i pomyślności!
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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KONFERENCJA Z OKAZJI 20-LECIA KONWENCJI UNESCO
W roku 2001, podczas 31. sesji UNESCO w Paryżu, uchwalona została Konwencja
o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego – pierwszy kompletny akt prawa
międzynarodowego, który wyznacza zasady ochrony tej części naszego dziedzictwa. Z okazji 20-lecia tego wydarzenia 15 grudnia UNESCO, Uniwersytet Malty oraz
Narodowa Agencja Heritage Malta – aby umożliwić archeologom i muzealnikom omówienie dostępu i sposobu prezentacji podwodnego dziedzictwa – zorganizowały konferencję pt. Public Access to Underwater Cultural Heritage. Wśród wielu prelegentów
z całego świata nie zabrakło wystąpienia dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku dr Roberta Domżała, który przy wsparciu dr Anny Rembisz-Lubiejewskiej
zaprezentował działania naszego muzeum w zakresie ochrony i promocji podwodnego
dziedzictwa kulturowego.
Stanowiska podwodne są położone na dnie oceanów, mórz, rzek i jezior. Z tego
powodu są one niewidoczne z powierzchni, a ich prezentacja publiczności bywa trudna lub – w przypadku wydobytych spod wody zabytków – pozbawiona kontekstu. Na
konferencji zaprezentowano przegląd nowych projektów i wystaw związanych z podwodnym dziedzictwem kulturowym z całego świata.
Niemal nieograniczone możliwości technik wirtualnych umożliwiły prezentację wraków zalegających u wybrzeży Malty, Cypru i Grecji oraz w północnych wodach Morza
Bałtyckiego. Szeroki dostęp do Internetu i mediów społecznościowych pozwala na
oglądanie wirtualnych muzeów wszystkim zainteresowanym.
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Na całym świecie coraz większą popularność zdobywają podwodne muzea i parki,
cieszące się szczególnym zainteresowaniem płetwonurków. Chronione in situ stanowiska jaskiniowe, zatopione miasta i wraki podlegające monitoringowi są udostępniane
do turystyki podwodnej. Wprowadzone w leżącym pod wodą antycznym porcie Baia
we Włoszech akustyczne tablety pozwalają turystom na równoczesne podziwianie ruin
miasta oraz ich wirtualnych rekonstrukcji. Nowatorski sposób prezentacji „odkrywania”
wraku zamkniętego w szklanym doku planują autorzy projektu Amsterdam Shipwreck.
Inwentaryzacja i badanie wraków wymagają nowych ośrodków, pełniących zarówno
funkcje badawcze, jak i muzealne. Takie nowe muzea są w trakcie realizacji m.in. w Polsce
(Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego) i w Turcji (Mediterranean
Underwater Archaeology Museum – Kemer). Kilka miesięcy temu otwarto Muzeum „Vrak”
w Sztokholmie, a inne placówki tego typu powstają od Filipin po Stany Zjednoczone.
Przedstawione w trakcie konferencji projekty ukazały nowatorskie podejście oraz
szeroki wachlarz możliwości technologicznych prezentacji i udostępniania podwodnego dziedzictwa kulturowego szerokiemu gronu odbiorców. Wiele z omówionych pomysłów niewątpliwie będzie inspiracją dla przyszłych wystaw i projektów muzealnych.
Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska
Prezentacja: Robert Domżał, Anna Rembisz-Lubiejewska
Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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FORUM IGF ONZ KATOWICE
W dniach 6-10 grudnia w Katowicach zorganizowano 16. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF
2021. Forum Zarządzania Internetem (Internet Governance Forum – IGF) to globalna
wielostronna platforma, która umożliwia omawianie kwestii polityki publicznej związanej z Internetem. Pod nadrzędnym tytułem „Zjednoczony Internet” podczas szeregu
spotkań, paneli i warsztatów – które odbyły się zarówno stacjonarnie, w Katowicach,
jak i online – omówiono wiele pilnych kwestii związanych z Internetem i polityką cyfrową: dostęp do Internetu i jego powszechność, prawa cyfrowe, cyberbezpieczeństwo,
a także możliwości oferowane przez zaawansowane technologie, takie jak sztuczna
inteligencja i obliczenia kwantowe.
Pierwszego dnia IGF odbyło się półtoragodzinne spotkanie ekspertów, koordynowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Panel zaprezentował doświadczenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Warszawie
i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
W prezentacjach obu muzeów poruszono zagadnienia związane z wpływem pandemii na zasady codziennego funkcjonowania i formy działania instytucji kultury. Przede
wszystkim jednak nowa sytuacja zmieniła sposób postrzegania świata cyfrowego,
zarówno przez muzea, jak i przez odbiorców kultury – z „przedłużenia” tradycyjnych
działań Internet stał się w wielu przypadkach jedyną platformą kontaktu publiczności
z dziedzictwem kulturowym.
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W pandemicznych czasach muzea realizują swoje zadania w różnych dziedzinach:
edukacyjnej, badawczo-naukowej i popularyzatorskiej, w tym upowszechniania informacji w celu ponownego wykorzystania. Mimo szerokiego zakresu i różnorodności
działań prowadzonych w przestrzeni wirtualnej, wszystkie mają wspólny mianownik:
dążą do przezwyciężenia ograniczeń i poszerzania dostępu do zasobów muzealnych
oraz osiągnięcia synergii poprzez współpracę z innymi podmiotami.
Do dyskusji, która nastąpiła po prezentacjach obu muzeów, zaproszeni zostali
przedstawiciele odbiorców cyfrowej oferty muzeów: mediów społecznościowych,
instytucji kreatywnych i organizacji obywatelskich. Omówiona została cyfrowa ewolucja muzeów – sposób, w jaki ich oferta dociera do różnych grup docelowych,
a także potrzeby odbiorców wyznaczające kierunki, w których powinien podążać
rozwój tejże oferty.
W debacie i prezentacjach wzięli udział przedstawiciele muzeów: Karolina Tabak
z Muzeum Narodowego w Warszawie i dr Tomasz Bednarz z Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku oraz przedstawicielki odbiorców kultury: dr Aleksandra Janus
z Centrum Cyfrowego i Anna Szałas – popularyzatorka kultury, założycielka profilu
internetowego „Sztuka do kawy”. Całe spotkanie prowadziła i moderowała Aleksandra
Głowacz, pełnomocnik edukacji muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Tekst: Tomasz Bednarz, Monika Kuchniewska
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W WIELICZCE O STANIE MUZEALNICTWA
W dniach 6-8 grudnia w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce miało miejsce doroczne
spotkanie dyrektorów muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez dwa dni zaproszeni goście brali udział w konferencji na temat stanu muzealnictwa w Polsce. Jednym z głównych zagadnień była
dostępność instytucji muzealnych, rozumiana jako szereg rozwiązań skierowanych
do osób wykluczonych, z ograniczeniami ruchowymi bądź problemami mentalnymi.
W pierwszej części konferencji, poświęconej muzeom techniki, referat wygłosił dyrektor
NMM dr Robert Domżał. Tytuł prezentacji nie był przypadkowy: „Ratyfikacja Konwencji
UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego i wynikające z niej nowe
zadania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. W 2021 r. Rzeczpospolita
Polska ratyfikowała tą konwencję, a nasze muzeum zostało wskazane jako instytucja
odpowiedzialna za jej wdrożenie.
Spotkanie połączone zostało z jubileuszem 70-lecia Muzeum Żup Krakowskich
– perły wśród muzeów techniki w Polsce. W jubileuszowych uroczystościach wziął
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udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, który
uhonorował muzeum i jego pracowników wysokimi odznaczeniami. Muzeum Żup Krakowskich otrzymało – na ręce dyrektora Jana Godłowskiego – Złoty Medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”.
Misją założonego w 1951 r. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka jest ochrona i popularyzacja bogatej historii wydobycia soli w Polsce, postrzeganej jako trwałe dziedzictwo
ludzkości. Gromadzone przez wiele lat zbiory pozwoliły na przygotowanie w zabytkowych wyrobiskach, na głębokości 135 m, największej w Europie podziemnej ekspozycji
muzealnej, na którą składa się m.in. jedyna na świecie kolekcja dawnych drewnianych
machin wyciągowych, przodków maszyn parowych i elektrycznych.
Tekst: Robert Domżał
Zdjęcia: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Bądź z nami
w kontakcie
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„SZLACHETNA PACZKA”
OD PRACOWNIKÓW NMM
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W tym roku Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku po raz pierwszy wzięło udział
w ogólnopolskim projekcie społecznym „Szlachetna Paczka”, obejmując pomocą
58-letniego mieszkańca Pruszcza Gdańskiego. Pracownikom NMM udało się zebrać
2150 złotych, dzięki czemu Pan Tomasz będzie mógł spędzić najbliższe święta, nie
martwiąc się o zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Za zebraną kwotę zakupiono
żywność o długiej dacie ważności, odzież na zimę i lato oraz farbę, która posłuży do
odświeżenia domu. Dodatkowo Pan Tomasz otrzyma bon o wartości 400 złotych do
wykorzystania w jednym z dyskontów spożywczych.
Mocno poruszyła nas historia Pana Tomasza: wypadki komunikacyjne, które spowodowały niepełnosprawność w stopniu znacznym, uniemożliwiającą podjęcie pracy,
samotność wskutek śmierci najbliższych, niezwykle skromne warunki życia – a jednocześnie siła charakteru i chęć dzielenia się tym, co ma, z małym czworonożnym przyjacielem. W zbiórkę środków pieniężnych, zakup prezentów, a następnie ich piękne
zapakowanie zaangażowało się wiele osób ze wszystkich oddziałów naszego muzeum.
Prezenty od pracowników NMM trafiły do magazynu „Szlachetnej Paczki”. Stamtąd
przekazano je bezpośrednio Panu Tomaszowi.
Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Bernadeta Galus
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EDUKACJA W GRUDNIU
Ostatni miesiąc 2021 r. rozpoczęliśmy dużym wydarzeniem związanym z projektem
„Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. 10 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursu plastyczno-fotograficznego „Żuraw – symbol Gdańska”. Wśród ponad stu przesłanych do nas prac znalazły się fotografie
przedstawiające Żuraw jako nieodzowny element portu gdańskiego, a także obrazy
wykonane farbami, kredkami, flamastrami, wycinanki, wyklejanki i makiety – w tym...
żurawia stojącego czujnie na dwóch długich nogach. Zwycięskie prace opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej w formie prezentacji, którą można obejrzeć na
kanale Youtube ( Tu można obejrzeć  ).
Laureatom konkursu, a także wszystkim, którzy nadesłali do nas swoje prace,
serdecznie gratulujemy wyobraźni, talentu i pracowitości. Nagrody będziemy przekazywać od początku stycznia.
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.
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Grudzień w Dziale Edukacji to czas wzmożonych przygotowań do zajęć kojarzących się z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. W Muzeum Wisły i Centrum
Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, po rocznej przerwie, zorganizowano przedświąteczne warsztaty pt. „Nadwiślańskie pierniczki”. Uczestniczyli w nich sześcioletni
podopieczni przedszkoli oraz uczniowie klas 0-3 placówek oświatowych z Tczewa i okolic. Wisłą, jako ważną arterią handlową, przewożono nie tylko towary wyprodukowane
na ziemiach polskich, ale też zamorskie przyprawy. W nawiązaniu do wystawy „Wisła
w dziejach Polski” uczestnicy zajęć poznawali – wykorzystując zmysły wzroku i węchu
– przyprawy korzenne dodawane do aromatycznych wypieków, mogli się z nimi zapoznać, dowiedzieli się też, jak i skąd docierały one nad Wisłę. Z wcześniej przygotowanego ciasta (ciasto piernikowe powinno „poleżeć”, aby dojrzeć) wykonywali pierniki
tradycyjną metodą odciskania – powstawały w ten sposób równocześnie ozdoby choinkowe. Profil naszego muzeum zobowiązuje, wobec czego pierniczki miały kształt łodzi
i statków. W oczekiwaniu na wypieki, dzieci wykonywały prace plastyczne i zapoznały
się z legendą o słynnych toruńskich piernikach. Do przedstawienia legendy wykorzystano teatrzyk kamishibai. Z uczniami omawiano także różnice pomiędzy legendą
a bajką. Aby delikatnie ozdoby na choinkę bezpiecznie dotarły do domu, uczestnicy
warsztatów wykonywali dla pierników ozdobne, spersonalizowane opakowania.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
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EDUKACJA W GRUDNIU ciąg dalszy
Dział Edukacji przygotował na okres 28 grudnia – 2 stycznia specjalny program świąteczno-noworoczny dla gości odwiedzających w tym czasie Spichlerze na Ołowiance
i Ośrodek Kultury Morskiej. Będą oni mogli rozwiązać różne zadania, pograć w specjalnie przygotowane gry, lub – zainspirowani naszymi pomysłami – wykonać ciekawe
przedmioty i eksperymenty „zimowe” po powrocie do domu.
W świątecznym nastroju odbyło się także spotkanie z przedstawicielką Fundacji
Sprawni Inaczej, naszym wieloletnim partnerem w organizacji wystaw twórców niepełnosprawnych. W ramach projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia
Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” planujemy szereg spotkań z pracownikami Fundacji –
edukatorami, terapeutami, mających na celu wymianę doświadczeń, zapoznanie się
ze specyfiką naszych oddziałów, a także poznanie profesjonalnej opinii o potrzebach
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osób niepełnosprawnych i możliwościach dostosowania naszej oferty dla odbiorcy
o szczególnych potrzebach. Zajęcia, które planujemy na przyszły rok, mają być inspiracją do tworzenia dzieł na wystawę planowaną na przełomie września i października.
Z cyklu „Wywiad z zabytkiem” tym razem nagraliśmy film o łodzi z połowy X wieku,
odnalezionej na terenie portu w Pucku. Dzięki Pawłowi Litwinienko z Działu Badań
Podwodnych NMM dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o tym unikatowym
zabytku: Tu można obejrzeć 
Dział Edukacji życzy wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku!
Tekst: Kamila Jezierewska, Gabriela Chrzanowiecka
Zdjęcia: Gabriela Chrzanowiecka, Aleksandra Grońska, Paweł Jóźwiak

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

8

OCHRONA ZABYTKÓW NA OBSZARACH MORSKICH
Już 6 miesięcy minęło od momentu powierzenia przez Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu Dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku prowadzenia spraw w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na obszarach morskich
Rzeczypospolitej, opiniowania pozwoleń na wznoszenie konstrukcji, układanie kabli
i rurociągów oraz uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.
Efektem działań przeprowadzonych w ostatnim półroczu jest przygotowanie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu
Wiślanego, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego oraz wód przyległych do brzegu
morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby, a także akwenów portów w Elblągu,
Gdańsku, Gdyni, Helu i Władysławowie.
W związku z planowanymi licznymi inwestycjami liniowymi wydano 22 opinie
na temat wznoszenia konstrukcji portowych, farm wiatrowych oraz układania kabli
w polskich obszarach morskich. Odkryte w ramach planowanych inwestycji kolejne
dwa zabytkowe wraki zewidencjonowano i objęto strefą ochrony archeologicznej. Na
podstawie informacji przekazanych przez firmę MEWO, która dokonała obu odkryć,
stwierdzono, że na dnie znajdują się pozostałości drewnianych żaglowców. Pomiędzy
rozerwanymi częściami kadłubów widoczne są na zdjęciach wykonanych pojazdem
ROV elementy takielunku oraz fragmenty naczyń. W lipcu przeprowadzono nadzór
archeologiczny nad inwentaryzacją wraku okrętu „Goya”, uznanego za mogiłę wojenną. We wrześniu nadzorowano oględziny wraku parowca Karlsruhe, prowadzone przez
Stowarzyszenie BALTICTECH. W ich trakcie potwierdzono nazwę statku, rozwiewając
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wątpliwości dotyczące jego identyfikacji. Ponieważ na wraku znajdują się szczątki około
tysiąca osób, które zatonęły wraz z jednostką, NMM będzie wnioskować do Urzędu
Morskiego w Gdyni o objęcie go ochroną jako morskiej mogiły wojennej. Postępowanie
takie jest zgodne z IV zasadą Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, według której Państwa-Strony zapewnią, aby szczątkom ludzkim
spoczywającym w wodach morskich okazywano należny szacunek.
Na prośbę ministerstwa podjęto również konsultacje w sprawie planowanej nowelizacji ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz projektu ustawy
„O cmentarzach i chowaniu zmarłych”, obejmującej również ochronę wraków-mogił
wojennych.
W związku z realizacją zapisów Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami na lata 2019 – 2022 Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zorganizował w grudniu szkolenie „Przestępczość przeciwko
zabytkom”, przygotowane dla służb mundurowych. Szkolenie obejmowało prelekcje
w zakresie zagadnień związanych ze zwalczaniem przestępczości przeciwko zabytkom
oraz współpracą w tym zakresie, realizowaną pomiędzy organami ścigania a instytucjami zaangażowanymi w ochronę zabytków. Na zaproszenie DOZ referat pt. „Ochrona
podwodnego dziedzictwa kulturowego w polskich obszarach morskich” wygłosiła
Iwona Pomian.
Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska, Iwona Pomian
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RTG W PRAKTYCE KONSERWATORSKIEJ:
PISTOLETY SKAŁKOWE
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Podczas budowy sztucznej rafy w okolicach Rowów natrafiono w 2015 r. na niezwykłe znalezisko: historyczną broń palną. Została ona wydobyta przez płetwonurków
podczas akcji zorganizowanej przez Urząd Morski w Słupsku. Brali w niej udział
również archeolodzy z Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku oraz przedstawiciel Działu Konserwacji Muzealiów, gdzie trafiła zabytkowa broń. Początkowo nawet nie było wiadomo, ile dokładnie sztuk broni i jej elementów zostało wydobytych, gdyż w wielu przypadkach stanowiły one zbitą bryłę.
Prace konserwatorskie ułatwiła specjalistyczna aparatura RTG, w którą wyposażona
jest pracownia w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.
Prześwietlanie zabytków promieniami rentgenowskimi jest żmudną pracą.
Otrzymanie jednego zdjęcia RTG zajmowało średnio 10 minut, jednak w rzeczywistości czas ten był o wiele dłuższy, gdyż najpierw trzeba było przeprowadzić próbne
pomiary, aby określić optymalne parametry napięcia prądu i czasu naświetlania
w zależności od rodzaju materiału, z którego wykonany jest badany zabytek. Dzięki
temu uzyskano odpowiedni stopień szczegółowości obrazu wnętrza badanej bryły.
Niedawno zakończono prześwietlanie wydobytych z wody brył. Na podstawie
zdjęć rentgenowskich udało się ustalić, że znalezisko składało się z prawie dwustu
sztuk czarnoprochowej broni: pistoletów skałkowych z zamkiem kołowym – tego
typu broń produkowana była od początku XVI aż do XVIII wieku. Przede wszystkim
jednak można było dokładnie określić stan zachowania zabytków, a nawet precyzyjnie wskazać miejsca, w których korozja jest największa.
Badania rentgenowskie stanowią początek niezwykle złożonego i czasochłonnego procesu konserwacji. Ze względu na zły stan zachowania elementów drewnianych, a także trudność konserwacji elementów łączonych drewno-metal, metody
chemiczne zostały zastąpione metodami mechanicznymi przy użyciu bardzo precyzyjnych narzędzi.
Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Pracownia Fotograficzna NMM, Łukasz Grygiel
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KONSERWACJA KOPALNIANYCH ŁODZI
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W Dziale Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku trwają
prace przy dwóch XIX-wiecznych łodziach z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Środowisko, z którego pochodzą łodzie, jest dość nietypowe. Konserwatorzy przywykli
bowiem do obiektów wydobywanych z wody lub ziemi. Tu sytuacja jest nieco inna:
łodzie zostały odnalezione w mule, w sztolni, która służyła jako kanał ściekowy.
Zabytkowe jednostki zostały prześwietlone promieniami RTG. Ze względu na
wymiary nie zmieściły się w specjalistycznej pracowni w Centrum Konserwacji Wraków
Statków w Tczewie, ale udało się uzyskać zgodę na prace lampą rentgenowską w tzw.
terenie. Badaniom prowadzonym w otwartej przestrzeni konserwatorskiej CKWS towarzyszyły odpowiednie środki ostrożności: zachowanie bezpiecznej odległości i częsta
kontrola dozymetrów.
Obie łodzie musiały zostać rozłożone na części. Okazało się bowiem, że posiadają
zbyt wiele metalowych elementów. To spory problem, gdyż konserwacja drewna i metalu niemal się wykluczają. Metody, którymi konserwuje się metal, działają niszcząco na
drewno. Ponadto produkty korozji metalu przyśpieszają degradację celulozy w drewnie
i powodują rozkład PEG-u (glikolu polietylenowego), stosowanego do wzmacniania
drewna. Drewniane łodzie były obite blachą, miały mnóstwo gwoździ, śrub i gwintów.
Z dużym trudem i starannością rozdzielono elementy metalowe od drewnianych.
Części drewniane będą konserwowane w wodnym roztworze PEG-u, który wzmocni
jego strukturę. Proces ten potrwa kilka lat, po czym nastąpi ostatni etap – rekonstrukcja,
czyli składanie elementów drewnianych i metalowych w całość.
Tekst i zdjęcia: Łukasz Grygiel
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DOCENIONY FLIS WIŚLANY
3 sierpnia 2020 r. „Flis wiślany – tradycja budowy łodzi drewnianych oraz żeglugi wiślanej” został wpisany do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK), prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. 19 października 2021 r., podczas IV Gali NDK w Nowym Sączu, reprezentanci Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wręczyli ozdobną plakietę z tekstem wpisu inicjatorom przedsięwzięcia.
Są nimi przedstawiciele krakowskiego ośrodka wiślanych drewniaków: Królewskiego
Flisu na Wiśle oraz Fundacji „Osada”.
Dla wszystkich mieszkańców najdłuższej wsi w Polsce – Wisły – było to ważne wydarzenie, stanowiące prestiżowe potwierdzenie wartości i sensowności podejmowanych działań w zakresie ochrony i promocji tradycyjnego szkutnictwa i żeglugi wiślanej.
Plakieta z wpisem rozpoczęła więc podróż po Wiśle. Po pobycie w Toruniu i Fordonie
zawitała do Warszawy. 6 grudnia w Porcie Czerniakowskim Fundacja Szerokie Wody
(www.krypa.pl) i Fundacja Szlakiem Wisły (www.szlakiemwisly.pl) zorganizowały
uroczystość związaną z wpisaniem flisu wiślanego do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK. W sali konferencyjnej bosmanatu licznie zebrani goście: szkutnicy
i armatorzy łodzi drewnianych, przedstawiciele wiślanych stowarzyszeń, samorządowcy i urzędnicy, wysłuchali krótkich wystąpień przedstawicieli MKiDN, Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego, pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw Wisły,
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Wód Polskich, a następnie dwóch prezentacji. Pierwszą, poświęconą współczesnemu
flisactwu wiślanemu, przedstawiła Jadwiga Klim z Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, a drugą, zatytułowaną „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Wisły jako fundament nowoczesnych produktów turystycznych” – Marcin Karasiński z Nadwiślańskiej
Organizacji Turystycznej (organizator Festiwalu Wisły).
Zasadnicza część uroczystości odbyła się na pomoście Portu Czerniakowskiego.
Zaproszeni goście dokonali symbolicznego przybicia kopii plakiet z wpisem na galarach
„Św. Barbara”, „Św. Elżbieta” i na krypie „Basonia”. Przedstawicielka NMM byłą jedną
z osób przybijających kopię plakiety do pierwszej z wymienionych łodzi. Zwieńczeniem
uroczystości był „Mikołajkowy flis po Warszawie” między Portem Czerniakowskim a warszawską Syrenką. Mimo siarczystego mrozu humory dopisywały.
Teraz przed mieszkańcami wiślanej wioski kolejny krok – działania na rzecz wpisania flisu wiślanego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tworzoną
zgodnie z przepisami i dyrektywami operacyjnymi Konwencji UNESCO w sprawie ochrony NDK z 2003 r.
Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Marcin Karasiński, Marcin Strych, Lidia Żochowska
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PRZEWODNIKI PO
ODDZIAŁACH NMM

Marek Twardowski

statek-muzeum

„Dar

Pomorza”

Jerzy Litwin, Jadwiga Klim

Wisła
w dziejach Polski
przewodnik po wystawie
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wydało ostatnio dwa
przewodniki: „Muzeum Wisły w Tczewie” autorstwa Jerzego
Litwina i Jadwigi Klim oraz „Statek-muzeum Dar Pomorza”
Marka Twardowskiego. Pierwszy oparty został na scenariuszu
wystawy stałej „Wisła w dziejach Polski” i wzbogacony o historię XIX-wiecznego budynku fabrycznego – siedziby Muzeum
Wisły oraz powstania tej placówki jako oddziału NMM. Każda
osoba zainteresowana historią Wisły znajdzie tu interesujący
dla siebie temat, gdyż głównym założeniem ekspozycji jest
prezentacja dziejów zagospodarowania Wisły w jak najszerszym kontekście od czasów najdawniejszych po współczesne.
Stałym punktem odniesienia do opowieści o Wiśle jest historia naszego kraju. Prezentujemy m.in. charakterystykę rzeki
i jej dorzecza, przyrodę, osadnictwo nadwiślańskie, ewolucję
żeglugi wiślanej, wiślane rzemiosła i zawody, historię budowy
mostów, działania wojenne, plany regulacji Wisły i współczesny renesans tradycyjnego szkutnictwa.
Przewodnik po „Darze Pomorza” to drugie wydanie tej
publikacji (pierwsze ukazało się w 2009 r.), zaktualizowane tak
w warstwie faktograficznej, jak i zdjęciowej. W ostatnich latach
statek-muzeum odbył bowiem remont w suchym doku, odnowione zostały też jego pomieszczenia na trasie zwiedzania,
w nowym wydaniu książki znajdziemy więc fotografie oddające obecny stan wnętrz.
Poręczny format i duża liczba zdjęć sprawiają, że przewodniki są przyjazne dla czytelnika. Można je zakupić w muzealnych sklepikach, dostępne są także za pośrednictwem naszej
strony internetowej.
Tekst: Jadwiga Klim, Anna Ciemińska
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Wystawa „Do DNA”

Marian Mokwa, Prace przy budowie statku, II poł. XX w.

DWIE WYSTAWY W SPICHLERZACH
Już ponad 27 tysięcy osób zwiedziło wystawę „Do DNA. 50 lat archeologicznych
badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, prezentowaną
w Spichlerzach na Ołowiance. Z uwagi na duże zainteresowanie postanowiliśmy przedłużyć możliwość oglądania tej ekspozycji do końca 2022 r.
Niezwykle klimatyczna sceneria wprowadza zwiedzających w świat opowieści
o niebezpieczeństwach związanych z pracą na morzu, walką ze sztormem, a także
o morskich tragediach z okresu II wojny światowej. Eksponowane zabytki w znakomitej
większości dotyczą pokładowej codzienności: marynarskich obowiązków, ubioru, pożywienia, rozrywek.
Uwagę przykuwa słój z masłem, który został wydobyty z wraku drewnianego żaglowca z XVIII w., spoczywającego 82 m pod powierzchnią Bałtyku. Na takiej głębokości
panują warunki beztlenowe, idealne do zachowania w dobrym stanie wszelkiej materii
organicznej. To jedna z bardzo rzadkich sytuacji, aby przedmiot wydobyty z głębin trafił
na wystawę – i leżał w lodówce. Drugim niewątpliwie zaskakującym znaleziskiem jest
własność oficera ze statku „General Carleton”: flet poprzeczny, który przeleżał 235 lat
na dnie morza. Nadal wydaje dźwięki, a gry na nim można posłuchać na stanowisku
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multimedialnym. Tam też znajduje się replika fletu, którą można wziąć do ręki. Innymi
niezwykle interesującymi obiektami wydobytymi z morskich głębin są elementy ubioru
marynarzy z XVIII w., butelka z resztkami alkoholu, miedziany czajnik oraz… torebka
herbaty.
Druga z prezentowanych w Spichlerzach na Ołowiance wystaw czasowych to
„Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”.
Wśród 36 eksponowanych na niej dzieł tego wybitnego polskiego marynisty znajduje
się m.in. monumentalna „Bitwa pod Oliwą w 1627 roku” z przedwojennego cyklu
„Apoteoza Polski Morskiej” oraz dwa obrazy przedstawiające jednostki będące obecnie pod opieką NMM: „Wodowanie Sołdka” i „Pod pełnymi żaglami”, na którym ukazany jest „Dar Pomorza” wychodzący z portu w Gdyni. Ta wystawa czynna będzie tylko
do 9 stycznia. Świąteczno-noworoczny czas warto więc wykorzystać na odwiedziny
w Spichlerzach na Ołowiance.
Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Dariusz Kula, Bernadeta Galus
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POŻEGNANIE. MACIEJ MAKSYMOWICZ
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Fot. Paweł Jóźwiak, 9.02.2020

Wpadałeś do biura zdyszany. Rano odwoziłeś do przedszkola albo do mamy
Janka, który – odkąd pojawił się na świecie – był Twoim oczkiem w głowie. Potem
szybkie śniadanko, bo apetyt to miałeś. Z zasady nie odmawiałeś, gdy ktoś częstował Cię czymś smacznym. Albo sam się częstowałeś. Apetyt miałeś też na
sport i aktywne spędzanie czasu. Nie usiedziałeś w domu, ciągle Cię gdzieś nosiło. Choć przecież swój dom kochałeś – pamiętam, jak z nieskrywaną dumą opowiadałeś o samodzielnym zaprojektowaniu kuchni z IKEI w nowym mieszkaniu.
Dla mnie to było wyzwanie na poziomie zrozumienia fizyki kwantowej. Ale zwykle
wygrywało z domu wybywanie. Często rozmawiałeś z Moniką o tym, gdzie się
wybierzecie po południu lub w weekend. Deska surfingowa, rower, biegówki – do
wyboru, do koloru. Po weekendzie zawsze pokazywałeś mi filmiki nakręcone podczas tych sportowych aktywności. W ostatnich latach ich głównym bohaterem był
Janek, bez strachu mknący rowerem po leśnych ścieżkach. Byłeś zdegustowany
moją gnuśnością. Z nieskrywanym brakiem zrozumienia pytałeś, dlaczego nie
jeżdżę rowerem lub nie śmigam na biegówkach. A ja opadałam z sił od samego
słuchania o tym, co robiłeś. Do szczęścia potrzebne Ci były wyjazdy – te krótkie
w ukochane od dzieciństwa Bory Tucholskie, i te dłuższe, w Alpy. Zawsze z rodziną. Nie raz wracałeś z sentymentem do wybryków lat szczenięcych i wędrówek
szlakiem sopockich knajp, ale oczywiste było, że priorytetem w Twoim życiu była
Monika i Jasiek. Nigdy nie zapomnę tego Twojego „Synu, ojciec mówi” i cierpliwego wysłuchiwania dziecięcych relacji z arcyważnych wydarzeń.
Troska o rodzinę nie kolidowała z zaangażowaniem w pracę. Szybko i sprawMaciej Maksymowicz 4 lipca 1975 – 3 grudnia 2021
nie pracowałeś nad wystawami czy publikacjami. Zakładałeś na uszy słuchawki,
z których w przestrzeń naszego biura przesączał się muzyczny jazgot, i odpowiadałeś na setki kwerend. Cierpliwie udzielałeś informacji, choć gdy trafił się „oryginalny” rozmówca, to widziałam, że lont Ci się skraca. Byłeś niezwykle pomocny
podczas prac nad wystawami czy artykułami. Bez problemów udostępniałeś zbiory Działu Dokumentacji. Skany zdjęć dostawało się od Ciebie niemal od ręki.
To było bardzo ważne, bo często pracowaliśmy pod dużą presją czasu. Twoja życzliwość nie ograniczała się tylko do koleżeństwa z pracy. W uprzejmy, umiejętny
i bezpośredni sposób rozmawiałeś z ludźmi „z zewnątrz”. Może dlatego pozyskiwałeś masę cennych dokumentów? Na komisjach zakupów zawsze miałeś coś
ciekawego do zaprezentowania. Opowiadałeś nie tylko o archiwaliach, ale również o kulisach ich pozyskania, które czasami były zabawne, a czasami skomplikowane. Zupełnie jak Ty.
Pod powłoką zabawnego i wyluzowanego gościa kryła się wcale nie taka prosta osobowość. Jakby coś w środku cały czas bulgotało. Wesoły, ironiczny, sarkastyczny, introwertyczny, cyniczny, wrażliwy, gadatliwy, milczący. Wszystko robiłeś po swojemu. Nie byłeś skłonny do pytania o rady. Niespecjalnie też przejmowałeś
się cudzymi opiniami. Z uwagą śledziłeś wydarzenia na świecie. Wyciągane z tej obserwacji wnioski były „najtwojsze” – niezależne od oficjalnego przekazu czy
dominującej narracji. Twoje poglądy na rzeczywistość często były oryginalne i najczęściej odmienne od moich. Będzie mi brakowało naszych czasami gorących
dyskusji, bo zmuszałeś mnie do operowania konkretami, a nie pustymi frazesami.
Żyłeś zachłannie, jakbyś wiedział, że masz mało czasu. Jeszcze wczoraj myśleliśmy, że najgorsze już za Tobą. Odetchnęliśmy z ulgą. A dziś rano… Maciek,
tego się ludziom nie robi. Nie robi się Monice, nie robi się Jankowi. I nam.
Jadwiga Klim, 3.12.2021
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