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Szanowni Państwo
Oddajemy w ręce czytelników pierwszy w nowym roku 2022 biuletyn. Za nami trudny
okres wyzwań, jakie wyznaczyła nam pandemia w roku 2021. Udało nam się mimo
przeszkód i ograniczonych przychodów zrealizować wiele ambitnych zadań, w tym
ciekawych ekspozycji, brać udział w konferencjach naukowych, realizować programy
edukacyjne, wydawać nowe publikacje. Ponadto pozyskaliśmy ciekawe eksponaty
i zajmowaliśmy się konserwacją oraz digitalizacją zabytków. Podsumowanie tych
i innych działań w liczbach znajdą Państwo na końcu tego biuletynu. Warto dodać,
że w 2021 roku odwiedziło nasze Muzeum łącznie niemal 255 tysięcy osób, co nie
jest wynikiem złym, zważywszy na ograniczenia i restrykcje towarzyszące pandemii.
Miniony rok przejdzie do historii jako przełomowy pod kątem działań NMM w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki ratyfikowaniu przez Polskę
Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego zwiększyły się
kompetencje naszego Muzeum, pozyskaliśmy też dzięki dotacji celowej nową łódź do
badań podwodnych. „Wodnik-NMM” powinien rozpocząć pierwsze rejsy w marcu tego
roku. Doczekaliśmy się ponadto pełnego otwarcia „Sołdka”, a nowa wystawa stała
jest ukoronowaniem kończącego się międzynarodowego projektu. Te osiągnięcia nie
byłyby możliwe dzięki zaangażowaniu naszych pracowników. Chciałbym w tym miejscu
serdecznie podziękować całemu personelowi Muzeum za poświęcenie i wkład w budowę naszej instytucji w tych bardzo trudnych czasach!
Styczeń zaczęliśmy mocno rozpędzeni dzięki przedsięwzięciom kończącym grudzień.
Musieliśmy logistycznie przygotować się do przyjęcia nowych eksponatów, pozyskanych pod sam koniec roku. Dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego udało nam się pozyskać kolekcję 36 modeli statków ze Stoczni Gdynia
SA, będącej w upadłości likwidacyjnej. Będziemy się starali w kolejnych miesiącach
zaprezentować te obiekty na wystawie czasowej w ładowni dziobowej statku-muzeum
„Sołdek”. Drugim cennym eksponatem nabytym pod koniec ubiegłego roku jest
„Delfin II”. Ten holowany pojazd podwodny służył do obserwacji narzędzi połowowych,
dna morskiego i ryb podczas prac badawczych Morskiego Instytutu Rybackiego. Jego
pozyskanie świetnie się wpisuje w powiększanie wciąż rosnącej kolekcji pojazdów i urządzeń podwodnych Działu Oceanografii. Nie minęło kilka tygodni od pozyskania Delfina
II, a do zbiorów NMM trafiła „Manta 2”. Ten jednoosobowy pojazd podwodny do obserwacji został przekazany przez Pana Michała Janczukowicza, syna zmarłego w 2020 r.
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inżyniera, płetwonurka, instruktora nurkowania Jerzego Janczukowicza, współzałożyciela
i prezesa Gdańskiego Klubu Płetwonurków „Rekin”. Te i inne urządzenia do badań
morza po II wojnie światowej w Polsce chcemy zaprezentować publiczności w 2023 roku.
Przed nami stoi wiele kolejnych zadań. Liczymy na rozpoczęcie drugiej części inwestycji w Łebie oraz prac remontowych w gdańskim Żurawiu. W kolejnych biuletynach
będziemy Państwa na bieżąco informować o tych i innych wydarzeniach.
Życzę Państwu ciekawej lektury i zapraszam na nasze strony internetowe oraz kanały
społecznościowe.
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku,
dzięki dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się
zakupić kolekcję 36 modeli statków, należących do Stoczni Gdynia SA w upadłości
likwidacyjnej. Zbiór ten tworzą modele jednostek zbudowanych w stoczni (do 1991 r.
noszącej imię Komuny Paryskiej) w latach 1963 – 2002. Obejmuje on praktycznie
wszystkie ważniejsze typy statków, jakie budowano w Gdyni, a więc zbiornikowce
przystosowane do transportu m.in. ropy naftowej, chemikaliów lub skroplonego
gazu, drobnicowce, masowce, trawlery-przetwórnie i trawlery-zamrażalnie, samochodowce Ro-Ro, kontenerowce czy też budowane na początku dwudziestego
pierwszego wieku uniwersalne wielozadaniowce. Modele wykonane zostały w skali
1:100 i 1:200 w nieistniejącej już pracowni modelarskiej gdyńskiej stoczni jako modele ofertowe dla przyszłych armatorów.
Większość z zakupionych modeli jest w dobrym stanie zachowania, część wymaga interwencji konserwatorskiej – napraw, podklejenia, oczyszczenia itp. Jako modele redukcyjne, przedstawiające pomniejszone, wierne kopie oryginalnych statków,
mają dużą wartość merytoryczną i posłużą do badań nad historią polskiego przemysłu stoczniowego, stanowić też będą atrakcyjne uzupełnienie organizowanych
przez NMM wystaw. Muzeum jest najbardziej odpowiednim miejscem, w którym
mogą zostać zabezpieczone przedmioty i pamiątki prezentujące dorobek i tradycje
polskich stoczni. W obliczu restrukturyzacji wielu polskich instytucji morskich ważne
jest, aby zabytki tego typu nie uległy rozproszeniu.
Spośród nowo pozyskanych modeli jest kilka, którym warto poświęcić więcej
uwagi.
Model zbiornikowca typu B – 557 w skali 1:100. Łącznie w latach 1983 – 1987
zbudowano cztery statki tego typu, nazwane: „Eagle”, „Pernas Dulang”, „Beryl”
i „Eliane”. Jednostki te przeznaczone były do przewozu ropy naftowej oraz ropopochodnych produktów chemicznych. Długość całkowita statków wynosiła 247,2 m,
szerokość 41,6 m. Napęd stanowił silnik Cegielski-Sulzer 6RND90M o mocy 19.080 kW.
Osiągały prędkość eksploatacyjną 15,4 węzła.
Model masowca B – 541 „Rio Purus”. W 1986 r. zbudowano dwa statki tego
typu. Przystosowane były do przewozu celulozy w pakietach lub też kontenerów
w ładowniach i na pokładzie. Wyposażono je w dwie suwnice bramowe o udźwigu
25 ton i dwa elektrohydrauliczne żurawie. Napęd główny stanowi silnik spalinowy
Cegielski-Man-BW o mocy 9.600 kW, pozwalający osiągać prędkość do 14 węzłów.
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Model samochodowca „Hual Transporter”. Statek zbudowany w 1999 r. dla
armatora Leif Höegh & Co. Shipping AS, Norway. Zaprojektowany z myślą o transporcie samochodów, wyposażony został w 12 pokładów samochodowych o powierzchni
54900 m2, mogących pomieścić ponad 6000 pojazdów osobowych. Długość jednostki
wynosi 199,90 m, nośność – 21 400 ton. Samochodowiec ten wyposażony został w silnik H. Cegielski/Wartsila NSD o mocy 15540 kW; prędkość eksploatacyjna 20 węzłów.
Model wielozadaniowca „Finnfighter”. Jednostka tego typu może pełnić jednocześnie aż cztery funkcje: drobnicowca, ro-ro, kontenerowca i masowca. Może
też transportować papier w belach i na paletach, stąd potocznie nazywana bywa
„papierowcem”. Zbudowany w 2001 r. statek wyposażony jest w cztery ładownie,
mogące razem z pokładem pomieścić 716 kontenerów TEU. Prędkość eksploatacyjna 17,5 węzła.
Model wielozadaniowca „Westwood Rainier”, zbudowanego w 2002 r.
Jednostka ma zamontowane na pokładzie dwie charakterystyczne dźwignice bramowe. Długość całkowita statku wynosi 199,90 m, zanurzenie maksymalne 12,5 m.
Silnik Man B7W o mocy 13.530 kW, prędkość eksploatacyjna 17 węzłów.
Tekst: Jan Tymiński
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
Zadanie: „Zakup muzealiów: 36 sztuk modeli statków” sfinansowano z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie: 120 000 PLN.
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Model zbiornikowca typu B – 557

Model wielozadaniowca „Finnfighter”

Model wielozadaniowca „Westwood Rainier”

Model masowca B – 541 „Rio Purus”

Model samochodowca „Hual Transporter”
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POJAZD PODWODNY „DELFIN II”
Do Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie trafił nowy nabytek Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku: pojazd podwodny „Delfin II”. Zaprojektowany –
podobnie jak już wcześniej włączony do naszych zbiorów „Delfin I” – przez oficera mechanika i nurka doświadczalnego Antoniego Dębskiego, zbudowany został
w 1973 r., pod patronatem Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Nauki o Ziemi.
„Delfin II” to dwuosobowy pojazd z suchą kabiną, do obserwacji narzędzi połowowych, morskiego dna i ryb. Badacze pod wodą mogli spędzić dwie godziny.
Pojazd nie ma własnego napędu, w czasie pracy był holowany. W części środkowej
znajduje się nadbudówka z hermetycznie zamykanym włazem. Jest też drugi właz,
przewidziany do awaryjnego opuszczania pojazdu. Po obu stronach korpusu znajdują się zbiorniki balastowe napełnione sprężonym powietrzem, którego zapas mieścił
się w dwóch 50-litrowych butlach pod ciśnieniem 150 atmosfer. Dziewięć iluminatorów skierowanych do przodu, na boki, w dół i do tyłu pozwalało na prowadzenie
obserwacji oraz wykonywanie fotografii.
Odpowiednie ustawienie pojazdu w toni wodnej regulowano długością wydanego kabla oraz wychyleniem sterów pionowych i poziomych. Stateczność pojazdu
zapewniały duże płetwy balastowe, mające kształt płóz, umocowane pod spodem
korpusu. Służą one jednocześnie jako stojak pojazdu w czasie jego transportu lub
składowania.
Ważący półtorej tony batyplan eksploatowano na statku badawczym „Profesor
Siedlecki”. W maju 1974 r. uczestniczył w tzw. rejsie afrykańskim pod naukowym kierownictwem dr. Zbigniewa Ziemby. Prace badawcze prowadzono na szelfie północno-zachodniej Afryki, na wysokości Sahary Hiszpańskiej. Podczas rejsu wykonano
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ponad 100 udanych zaciągów „zelektryfikowanym” włokiem, w tym dwa obserwowane z „Delfina II”. W lipcu tego samego roku „Profesor Siedlecki” odbył rejs na
Bałtyku, w czasie którego przeprowadzano na Głębi Gotlandzkiej próbne połowy
tak zwanym włokiem linowym. Kierownikiem ekipy naukowej dokonującej tych prób
był prof. Andrzej Ropelewski.
Pojazd przed wyeksponowaniem przejdzie kilkumiesięczny proces konserwacji. Planowana jest ocena stanu blach pod kątem korozji i ewentualna wymiana
uszkodzonych fragmentów, rozkręcenie iluminatorów w celu dokładnego umycia
szyb, piaskowanie elementów metalowych oraz zabezpieczenie całości farbą, która
pozwoli w przyszłości eksponować obiekt nie tylko pod dachem, ale również na
zewnątrz.
Pierwsza prezentacja „Delfina II” zwiedzającym planowana jest na wiosnę przyszłego roku, na wystawie o badaniach podwodnych w Polsce w latach 1945 – 1989.
Stanie on obok innych pojazdów podwodnych polskiej konstrukcji przeznaczonych
do badań naukowych.
Tekst: Łukasz Grygiel; współpraca: Wojciech Joński, Irena Rodzik
Zdjęcia: Bernadeta Galus
Zadanie: Zakup pojazdu podwodnego „Delfin II” sfinansowano z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie: 95 000 PLN.
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Płetwonurkowie z gdańskiego klubu „Rekin” podczas prób nurkowania z akwaplanem

AKWAPLAN „MANTA 2”
W styczniu do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku trafił akwaplan „Manta
2”, który ma być przedmiotem darowizny dla naszego muzeum od pana Michała
Janczukiewicza, syna zmarłego w 2020 r. inżyniera, płetwonurka, instruktora nurkowania Jerzego Janczukowicza, współzałożyciela i prezesa Gdańskiego Klubu
Płetwonurków „Rekin”, a od 1994 r. właściciela Centrum Badań Podwodnych „Rekin”.
„Manta 2” to pojazd podwodny dla jednego płetwonurka, w kształcie samolotu
o rozpiętości deltowych skrzydeł 2,5 metra, z opływką obudowaną płytami ze szkła
akrylowego (plexi), zakrywającą część tułowia nurka z głową włącznie.
Na rufie znajduje się para sterów poziomych, ustawianych przez prowadzącego
pojazd przy pomocy dwóch dźwigni. „Manta 2” nie miała własnego napędu, była
holowana za statkiem przy pomocy uchylnych „lejców” w kształcie bramy, umocowanych do przedniej części kadłuba. Pojazd pokryty został żółtą farbą, z czarnymi
sylwetkami mant i rekinów i namalowaną na biało nazwą na obu skrzydłach.
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Akwaplan wykonano w Gdańskim Klubie Płetwonurków „Rekin” w 1971 r. Służył
do poszukiwań podwodnych. W 2021 r. został zrekonstruowany przez Wojciecha
Tylaka z firmy Hydronautic, we współpracy z Kariną Kowalską i Joanną Lipską
z Muzeum Nurkowania w Warszawie.
W porównaniu z innym akwaplanem z naszych zbiorów, skonstruowanym przez
Lecha Nowicza, jest to większa, a przede wszystkim szersza konstrukcja. Oba akwaplany, batyplany „Delfin I” i (opisywany na poprzednich stronach) „Delfin II” oraz
pojazd podwodny LTS 7 „Grześ” będą głównymi eksponatami wystawy o badaniach
podwodnych w Polsce, którą planujemy otworzyć na wiosnę 2023 r. w Spichlerzach
na Ołowiance.
Tekst: Wojciech Joński
Zdjęcia z archiwum Jerzego Janczukowicza
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DĄB Z CZASÓW MIESZKA I
Do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku trafiły dwa wyjątkowe eksponaty:
pochodzące z X wieku fragmenty czarnego dębu, znalezionego w 2015 r. w stawie
we wsi Wielkie Walichnowy – miejscowości leżącej na lewym brzegu Wisły, niemal
naprzeciw miejsca, gdzie od głównego nurtu oddziela się Nogat.
Dąb (najprawdopodobniej szypułkowy) wykiełkował ok. 740 r. w gęstym lesie
łęgowym Niziny Walichnowskiej – o czym świadczy wysmukły kształt pnia. Drzewo
przewróciło się między rokiem 940 a 950, przypuszczalnie podczas powodzi i być
może pod naporem kry. Było zagrzebane w mule, w warunkach beztlenowych.
Najstarsze słoje w przesłanym do laboratorium szczytowym fragmencie pnia miały
154 lata, a najmłodszy słój pochodził z roku 933.
Drzewo zostało kupione przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, które szukało
eksponatu związanego z chrztem Polski w 966 r.. Z kolei odłamany podczas wydobycia szczytowy fragment zasilił zbiory Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego.
Dwa kolejne fragmenty drzewa trafiły na pamiątkę do pana Mariusza Śledzia, znanego regionalisty i byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach.
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Ten zdecydował się przekazać je do
zbiorów naszego muzeum. Jeden fragment został już wyeksponowany w holu
głównym Spichlerzy na Ołowiance.
Stanął obok dłubanki z Nowej Cerkwi,
będącej równolatką naszych fragmentów dębu. Towarzyszą mu też m.in.
fragmenty dębowych czółen ze zbiorów NMM.
Docelowo oba eksponaty trafią na
wystawy: jeden do Muzeum Wisły w Tczewie, drugi do będącego obecnie w trakcie
budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie.
Tekst: Łukasz Grygiel; współpraca: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Łukasz Grygiel
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Akwarela „Trałowiec ORP Jaskółka w porcie puckim” autorstwa Antoniego Kamieńskiego, przed i po konserwacji

KONSERWACJA ZABYTKÓW NA PAPIERZE
Wśród dzieł sztuki gromadzonych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku znaczącą grupę stanowią zabytki na papierze, do których należą akwarele, rysunki i grafiki. Pochodzą one z zakupów i wcześniejsze ich losy przeważnie nie są znane. Wiele
przez długie lata było niewłaściwie przechowywanych, np. w miejscach narażonych na
działanie światła słonecznego, niektóre doznały zaplamień lub zalania, czasami dawni
posiadacze próbowali je nieumiejętnie reperować lub oprawiać. Wszystkie te działania
niekorzystnie odbijają się na stanie zachowania i estetyce zabytków, czemu Muzeum
stara się zaradzić w miarę posiadanych możliwości finansowych.
Jednym z większych zagrożeń dla zabytków na podłożu papierowym jest zakwaszanie papieru. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim dzieł powstałych w drugiej połowie
XIX w. W wyniku skomplikowanych procesów chemicznych używany wówczas papier
w przyspieszonym tempie żółknie, staje się sztywny i kruchy, podatny na rozrywanie,
a w skrajnych przypadkach wręcz samoistnie się rozpada. Ten szkodliwy proces może
zostać dodatkowo przyspieszony przez ekspozycję na działanie światła słonecznego
albo fizyczny kontakt z innym kwaśnym papierem.
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Kolejnym wyzwaniem związanym z ratowaniem zabytków na papierze jest konserwacja prac, które podklejono na różnego rodzaju podłoża papierowe lub z tektury.
Obok zagrożenia związanego z zakwaszaniem, potęgowanego przez kontakt z innym
papierem, pojawia się tu problem wynikający z nieznanego składu użytych klejów.
Mogą one być pożywką dla szkodliwych mikroorganizmów, ich skład może też z czasem
powodować powstawanie przebarwień lub plam. Doceniając wagę tych zagadnień,
NMM konsekwentnie zabiega o to, by regularnie powierzać najbardziej zagrożone
zabytki na papierze doświadczonym w tej materii konserwatorom. Owocem tegorocznych prac jest konserwacja dziewięciu zabytków tego typu.
„Trałowiec ORP Jaskółka w porcie puckim” to akwarela autorstwa Antoniego
Kamieńskiego. ORP „Jaskółka” był jednym z pierwszych okrętów powstającej polskiej
floty wojennej, a opisywana akwarela namalowana została zapewne wkrótce po nadaniu okrętowi nazwy, co nastąpiło 7 kwietnia 1921 r. Głównym problemem tego zabytku
było właśnie zakwaszenie papieru i jego zbrązowienie, co z kolei przytłumiło barwy
delikatnej akwareli, znacząco szkodząc jej walorom estetycznym.

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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Rycina „Wieczór flisaków na Niemnie” wykonana przez Henryka Redlicha, przed i po konserwacji

KONSERWACJA ZABYTKÓW NA PAPIERZE ciąg dalszy
Spektakularnym przykładem rezultatów interwencji konserwatorskiej może być rycina „Wieczór flisaków na Niemnie”, wykonana przez Henryka Redlicha według obrazu
Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego ok. 1866 r., w technice miedziorytu łączonego
z akwafortą. Łatwo dostrzec, że oprócz szkód wynikających z zakwaszenia papieru
egzemplarz ze zbiorów NMM nosił ślady zalania w przeszłości bliżej nieokreślonym
płynem, którego niszczycielskie działanie spowodowało konieczność uzupełnienia
niektórych partii arkusza.
Wśród zakonserwowanych prac znalazła się też urokliwa akwarela „Wejście do
Nowego Portu w Gdańsku” z 1906 r. Oprócz szkód wywołanych wspomnianym
już zakwaszeniem papieru, spotęgowanym przez fakt, że akwarela została całą
powierzchnią podklejona na również kwaśną tekturę, jej estetyka ucierpiała wskutek
działalności owadów.

l
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Zakwaszenie doprowadziło do znacznego pociemnienia i osłabienia papieru stanowiącego podłoże grafiki Ireny Nowakowskiej-Acedańskiej „Port w Helu” oraz pięciu
rysunków autorstwa Antoniego Suchanka. Jeden z nich: „Gdańsk – Długie Pobrzeże,
1947 rok”, należy do prac powstałych tuż po przyjeździe artysty na Wybrzeże po II wojnie światowej z misją dokumentowania zniszczeń wojennych. Kolejne rysunki pochodzą
z cyklu „Nec mercitur”, poprzez który artysta przepracowywał doznaną traumę wojenną, tworząc wizje wraków łodzi miotanych sztormowymi falami i rozbijanych o skały.
Ponieważ Antoni Suchanek posłużył się w tych pracach czarną kredką i węglem, istotnym elementem zabiegów konserwatorskich, obok odkwaszania papieru, było zabezpieczenie powierzchni rysunków przed osypywaniem i przetarciami.
Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

11

KONSERWACJA
ZABYTKÓW
NA PAPIERZE
ciąg dalszy

Akwarela „Wejście do Nowego Portu w Gdańsku” z 1906 r., przed i po konserwacji

Rysunek „Gdańsk – Długie Pobrzeże, 1947 rok” autorstwa
Antoniego Suchanka, po konserwacji

l

Rysunek z cyklu „Nec mercitur” autorstwa Antoniego Suchanka, po konserwacji
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POCZĄTEK ROKU 2022 W DZIALE EDUKACJI

Styczeń w naszym dziale to przede wszystkim zimowe ferie. Opracowaliśmy program
zajęć i stopniowo go realizujemy. Przygotowaliśmy atrakcje dla wszystkich, którzy chcą
wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi z zimowisk interesująco spędzić czas. Zajęcia podczas ferii odbywają się przez cały okres ich trwania w Polsce, a więc od 17 stycznia do

l
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27 lutego, od poniedziałku do piątku. I tak, w Spichlerzach na Ołowiance organizujemy
warsztaty: „Jak fryc stał się flisakiem” – zajęcia o trudnej, acz ciekawej pracy flisaków
wiślanych, „Archeologiczne ABC” – zadania na temat zabytków wydobytych z morskiego dna oraz „Jak smakują zabytki” – zajęcia w formie teleturnieju o ciekawostkach
związanych z jedzeniem. W Ośrodku Kultury Morskiej zapraszamy na: „Zimowe eksperymenty” – zabawy w tworzenie śniegu, lepienie bałwana i wywoływanie burzy śnieżnej,
„Pływające domy” – grę muzealną z tropami prowadzącymi do zagadek dotyczących
egzotycznych krain oraz warsztaty plastyczne z tworzenia książkowych ilustracji pt.
„Mysz okrętowa i tajemnica pewnej łodzi”. Naszą ofertę kierujemy także do uczestników ferii na żaglowcu „Generał Zaruski”, którzy – jak co roku – część swoich zajęć
odbywać będą również „na pokładzie” Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
W Muzeum Wisły w Tczewie i Centrum Konserwacji Wraków dzieci poznają zagadnienia spławu wiślanego i przyprawy przewożone Wisłą w dawnych czasach, poznają
legendę o toruńskich piernikach oraz przygotowują własne pierniki (!) i opakowania do
nich. Na zajęciach „Z czego łódź zbudowano” uczestnicy szukają materiałów do budowy łodzi, ale – uwaga – innych niż drewno, a także rozwiązują liczne zagadki i rebusy.
Na „Darze Pomorza” w okresie ferii w województwie pomorskim odbędą się specjalne
oprowadzania po zakamarkach Białej Fregaty – będzie to niezapomniana okazja do
odwiedzenia miejsc zwykle niedostępnych dla zwiedzających. W Muzeum Zalewu
Wiślanego każdy, kto pragnie wziąć udział w zajęciach feryjnych, witany jest serdecznie
i zapraszany na warsztaty praktyczno-teoretyczne z zakresu szkutnictwa. Nasi goście
między innymi wykonują drewniany model łodzi i próbują swoich sił w… szlifowaniu.
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POCZĄTEK ROKU 2022 W DZIALE EDUKACJI ciąg dalszy
W styczniu kontynuowaliśmy także nasze działania w ramach projektu
„Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”.
Rozesłaliśmy nagrody (zestawy plastyczne, profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz
gry przygodowe i logiczne) do zwycięzców konkursu „Żuraw – symbol Gdańska”.
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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Zorganizowaliśmy także spotkanie z pracownikami Fundacji „Sprawni inaczej” – drugie z czterech założonych w projekcie – by omówić sposoby prowadzenia i tematykę
zajęć dla podopiecznych Fundacji, a także ustalić wstępny plan warsztatów edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu i stanowiących inspirację do wystawy
prac podopiecznych Fundacji planowanej na październik 2022 r. Część warsztatów,
poświęconych twórczości poetyckiej, będzie również świetną okazją do stworzenia
prac na konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny, który ogłosimy już niebawem.
Cały czas działamy także on-line. Opublikowaliśmy kolejny film z cyklu „Dziewczyny
na fali” – wywiad z panią Martą Sziłajtis-Obiegło: kapitanem jachtowym, najmłodszą
Polką, która samotnie opłynęła świat, wyróżnioną nagrodą Rejs Roku 2009.

Tu można obejrzeć 

Zadanie “Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem
nowej wystawy stałej” dofinansowano ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie: 524 899,26 EUR Całkowita wartość: 4 116 856,93 EUR

l

Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Ferie w Muzeum. Fot. Radosław Garski
Laureaci w konkursie „Żuraw – symbol Gdańska”:
Olga – fot. I. Adamczewska, Wiktor – fot. Justyna Strankowska
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„ŻURAW I TRZY SPICHLERZE” DLA WOŚP
Kwotę ponad 500 zł udało się zebrać podczas licytacji grafiki „Żuraw i trzy Spichlerze”
autorstwa Czesława Tumielewicza, przekazanej przez Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Suchoryt o wymiarach
21 cm na 28 cm, przedstawiający fragment portu gdańskiego z widokiem na Żuraw
i Spichlerze na Ołowiance, pochodzi z limitowanej serii 100 grafik. Zwycięzca aukcji
otrzymał egzemplarz o numerze 31.
Twórca suchorytu, Czesław Tumielewicz (ur. 1942 r.), jest uznanym polskim malarzem i grafikiem oraz profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dotychczas
jego prace eksponowano na ponad 130 wystawach indywidualnych i blisko 400 wystawach zbiorowych. W swoich kolekcjach mają je muzea w Polsce i za granicą. Jest laureatem licznych nagród za dokonania artystyczne, w tym I nagrody na Ogólnopolskiej
Wystawie Młodej Sztuki w Sopocie w 1974 r. i I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie
Malarskim im. Spychalskiego w Poznaniu w 1977 r. W 2012 r. otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

l
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Przeznaczenie na aukcję grafiki przedstawiającej serce dawnego Gdańska miało
dla nas szczególne znaczenie, zważywszy, że celem 30. edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy jest budowanie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci. Widok na Żuraw, Motławę i Spichlerze – główną siedzibę NMM, jest
nie tylko bliski nam jako muzealnikom. Co roku zarówno mieszkańcy miasta, jak i rzesze
turystów podziwiają i fotografują ten wyjątkowy krajobraz, często dzieląc się nim w sieci.
Przekazując w ten symboliczny sposób cenny dla nas widok na aukcję WOŚP, mamy
nadzieję przyczynić się do tego, aby każdy miał możliwość zobaczyć na własne oczy
piękno starego Gdańska.
Tekst: Hanna Borkowska
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FREKWENCJA

„Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku”

„Rybacy Zalewu Wiślanego – ginący fach? Fotografie Grzegorza Klatki”

„Poznaj PRS!”

Kiedy 19 października 2020 r. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku po raz drugi
zamykało swoje podwoje dla zwiedzających z powodu pandemii COVID-19, nie
mieliśmy pojęcia, że lockdown potrwa prawie pół roku. Co prawda 13 lutego 2021 r.
z radością anonsowaliśmy powrót do normalności, ale już 9 marca nastąpiło kolejne
zamknięcie i dopiero 8 maja okazał się datą przełomową. Od tego momentu, nosząc
maseczki i zachowując stosowny dystans, zwiedzający bez przeszkód mogli wchodzić na nasze wystawy. W sumie zdecydowało się nas odwiedzić 254 707 osób – co
prawda ponad dwieście tysięcy mniej niż w przedpandemicznym roku 2019, ale też
o ponad pięćdziesiąt tysięcy więcej niż w roku 2020. Trudno porównywać rok do roku,
bo w 2021 r. NMM czynne było ok. 6 tygodni dłużej niż rok wcześniej, ale można porównać miesiące letnie, od czerwca do września, gdy w obu latach muzeum pozostawało
otwarte. I porównanie to daje wzrost ze 145 422 zwiedzających w 2020 r. do 205 564
w roku 2021, a więc o ponad jedną trzecią, przy nieczynnym z powodu remontu
Żurawiu i zamkniętym do końca czerwca „Sołdku”. Co więcej, frekwencja w najlepszym
miesiącu – sierpniu – wyniosła 92 788 zwiedzających, zaledwie niecałe osiem tysięcy
mniej niż w 2019 r. Właśnie w sierpniu pobity został rekord frekwencji na „Sołdku” – statek-muzeum zwiedziło w tym miesiącu aż 23 955 osób.
Tradycyjnie najwięcej zwiedzających w ciągu roku było na „Darze Pomorza” –
79 284. Za nim uplasował się statek-muzeum „Sołdek” – 53 676, który po raz drugi
miał największą liczbę zwiedzających spośród oddziałów gdańskich. Trzecie miejsce
przypadło Ośrodkowi Kultury Morskiej – 42 889 zwiedzających. Oddziałem NMM spoza
Trójmiasta o najwyższej frekwencji było Muzeum Rybołówstwa w Helu, które odwiedziły
32 924 osoby.

WYSTAWY
W 2021 r. zwiedzający NMM, oprócz wystaw stałych, mogli obejrzeć dwanaście
wystaw czasowych, w tym jubileuszową ekspozycję w naszej siedzibie głównej: „Do
DNA. 50 lat archeologicznych badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku”. Zaproponowaliśmy też pięć nowych: „Marian Mokwa. Kolekcja zgromadzona w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” w Spichlerzach na Ołowiance,
„Impresje – niebieski” na „Sołdku”, „Gdynia REALNA &WIRTUALNA” oraz „Poznaj PRS!”
na „Darze Pomorza”, a także „Rybacy Zalewu Wiślanego – ginący fach? Fotografie
Grzegorza Klatki” w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich.
Jedna wystawa udostępniona została przed budynkiem Spichlerzy na Ołowiance,
jako ekspozycja plenerowa: „Żuraw. Od bramy miejskiej do muzeum”.

„Impresje – niebieski”

l

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

16

WYDARZENIA

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Biuletyn NMM • 1 (226) 01.2022

Współorganizowaliśmy ponadto wystawę czasową w Pucku, zatytułowaną „Z wodą
połączeni – zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku. Zobacz artefakty i zanurz
się w 3D”.
Trzy wystawy przygotowane zostały w Internecie i udostępnione na stronie NMM.
Dwie z nich – „Statek DAR DZIECI” i „Moja Wisła” – to plon konkursów zorganizowanych przez Dział Edukacji. Osobnym projektem była, zrealizowana w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA, dostępna on-line wystawa powstała na podstawie zbiorów Działu Dokumentacji Naukowej NMM, pt. „Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach”.

WYDARZENIA

„Sołdek i jego czasy”

Otwarcie 8 października nowej wystawy stałej na statku-muzeum Sołdek”, zatytułowanej „Sołdek i jego czasy”, w połączeniu z festynem rodzinnym, było jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku. Mieszcząca się w wyremontowanych ładowniach
nr 3 i 4 ekspozycja prezentuje realia polityczne, społeczne oraz gospodarcze, w jakich
powstawał i był eksploatowany „Sołdek”, a opowieść o dziejach statku i ludzi z nim
związanych urozmaicona została dzięki nowoczesnym środkom multimedialnym –
w tym dokumentalnym filmom i nagraniom. W całodniowym festynie, w którym można
było uczestniczyć w wielu emocjonujących grach i zabawach i otrzymać różnorodne
upominki, udział wzięło ponad 800 osób.
Przez cały rok 2021 r. trwała budowa naszego najnowszego oddziału: Muzeum
Rybołówstwa Bałtyckiego i Archeologii Podwodnej w Łebie. Wykonano fundamenty,
wzniesiono ściany zewnętrzne i nośne oraz stropy nad kondygnacjami i dachowe.
18 maja odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, na którą przybyło
wielu znakomitych gości, z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim na czele. Niedługo
później udało się przeprowadzić trudną operację przetransportowania z Gdyni i ustawienia na specjalnej płycie fundamentowej superkutra burtowego GDY-18. Równolegle
prowadzone są prace projektowe związane z wystawą stałą i identyfikacją wewnętrzną
i zewnętrzną.
11 czerwca decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu powierzono
bezterminowo Dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku prowadzenie
spraw należących do właściwości ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, związanych z podwodnym dziedzictwem kulturowym znajdującym się na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej. Stało się to możliwe dzięki
ratyfikacji przez Prezydenta RP Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Muzeum Rybołówstwa Bałtyckiego i Archeologii Podwodnej w Łebie
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PROMOCJA

EDUKACJA

Opracowanie scenariusza uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, sporządzenie
aktu erekcyjnego i współpraca z kancelarią MKDNiS, współorganizowanie wernisażu
wystawy stałej na statku-muzeum „Sołdek” i przygotowanie koncepcji festynu rodzinnego z tej okazji, a w obu przypadkach także obsługa mediów i prowadzenie kampanii
medialnych – to przykłady zeszłorocznej aktywności Działu Promocji, związanej z jednorazowymi wydarzeniami. Efektami rutynowej pracy działu natomiast są m.in.: organizacja 50 wywiadów dla mediów z pracownikami NMM i 5 konferencji prasowych, w tym
wymagającej szczególnie precyzyjnych przygotowań konferencji w sprawie zabytków
podniesionych z wraka niemieckiego parowca „Karlsruhe”, realizacja 8 kampanii
reklamujących muzeum oraz blisko 30 projektów wizualnych przeznaczonych do druku,
a także regularne prowadzenie mediów społecznościowych NMM (w tym doskonale
odebrany cykl „Obraz miesiąca”).
Dział Promocji inicjował też akcje charytatywne, integrując pracowników NMM na
rzecz osób potrzebujących. Muzeum wzięło udział w akcji #kawowychallenge – zbiórki
środków na leczenie dotkniętej mukowiscydozą mieszkanki Tczewa oraz w „Szlachetnej
Paczce” – ogólnopolskiej akcji pomocy, w której wsparcie otrzymują osoby ubogie
i potrzebujące.

EDUKACJA
Nauka dzieci i młodzieży szkolnej przez dużą część roku w trybie online lub hybrydowym
wpłynęła na charakter pracy Działu Edukacji. Znacznie mniej było zajęć w muzeum –
w sumie przeprowadzono 202 lekcje; zaproponowano przy tym nowe oprowadzania
tematyczne z przewodnikiem oraz lekcje poświęcone polskiej kulturze i dziedzictwu
morskiemu w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”.
Przygotowano natomiast wiele różnorodnych propozycji zajęć online oraz filmów
edukacyjnych dostępnych na kanale YouTube. Rozbudowane pakiety edukacyjne
stworzono w ramach Muzealnej Szkoły On-line, inne, łączące ofertę on-line z propozycjami typu „zrób to sam”, zaproponowano z okazji zimowych ferii. Zrealizowano
oprowadzania kuratorskie po wystawach czasowych i stałej wystawie w Żurawiu (tuż
przed jej demontażem) oraz cykle filmów: „Wywiad z zabytkiem”, „Znani naukowcy”
i „Dziewczyny na fali”. Przeprowadzono także dwa konkursy plastyczne: „Moja Wisła”
i „Żuraw – symbol Gdańska”.
Gdy stało się to możliwe, Dział Edukacji organizował także imprezy plenerowe bądź
związane ze zwiedzaniem poszczególnych wystaw i oddziałów: w maju – imprezę

l
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w stylu retro pt. „A morze na zawsze już z nami” na pożegnanie wystawy czasowej
„Puck 10 lutego 1920 oczami świadków”, w październiku – piknik rodzinny z okazji
otwarcia wystawy stałej na „Sołdku”, a w listopadzie – z okazji Święta Niepodległości.
Przeprowadzono także warsztaty dla dzieci (m.in. „Nadwiślańskie pierniczki” w Muzeum
Wisły w Tczewie) oraz dla nauczycieli, promujące nową ofertę edukacyjną na „Sołdku”.
Wakacje w Muzeum z programem edukacyjnym odbyły się w naszych oddziałach
w Gdańsku, Tczewie i Kątach Rybackich.
Kontynuowano także działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. współpracę ze Szkołą Specjalną Nr 17 w Gdyni i Fundacją „Sprawni Inaczej”. Nawiązano też
współpracę z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA w celu opracowania tłumaczeń filmów NMM na język migowy i przygotowania audiodeskrypcji.
Dbano, by filmy udostępniane na muzealnym kanale YouTube miały napisy, ułatwiające
odbiór treści osobom niedosłyszącym.

ZBIORY
Zabytki z jachtu „Spaniel”

„Dar Pomorza przy Nabrzeżu Francuskim portu w Gdyni”

Plakieta z godłem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

l

Pamiątki po kpt. Bolesławie Kowalskim

„ORP Wicher”

„Sen Ariadny II”

W 2021 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 166 szt. muzealiów, w tym 50 w drodze zakupu, 100 jako dary, 15 pochodzących z archeologicznych badań podwodnych i 1 przekazane decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakup 37 szt.
muzealiów zrealizowano z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(piszemy o nich w tym numerze „Biuletynu”), pozostałe zakupy zostały sfinansowane
z budżetu NMM. Spośród darów jeden – obraz Stanisława Teisseyre „Sen Ariadny II”
(1985–1986) został przekazany przez Towarzystwo Przyjaciół NMM.
O wielu nowych nabytkach już pisaliśmy w naszym „Biuletynie”, m.in. o grafice
Eberharda Kiesera (1583 – 1631) „Nemo dicitur dominus, nisi antea servus fuerit”
z panoramą Gdańska, o zabytkach związanych z działalnością żeglarską kpt. Bolesława
Kowalskiego (m.in. ze słynnego rejsu jachtu „Śmiały” wokół Ameryki Południowej) czy
też o plakiecie z godłem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wyprodukowanej
w warsztatach Żeglugi Polskiej w Gdyni w 1930 r.
Oprócz nich warto wymienić też pięć prac Antoniego Suchanka (w tym akwarelę
„Motława z Żurawiem”), model statku „Sołdek” wykonany w skali 1:75, pokazujący jego
wygląd w początkowym okresie służby, pamiątki związane z przedwojennym instruktorem żeglarskim, redaktorem „Żeglarza” i autorem monografii „Morze w literaturze
polskiej” Bronisławem Miazgowskim, a także dwutomowe dzieło Karela Vliermana
„Cogs, small cogs and boats. The thirteenth- until sixteenth- century Dutch and Flemish
archaeological finds from the Hanseatic shipbuilding tradition seen in a broader perspective”, zawierające ok. 70 dużych (niektóre w formacie A0) rysunków technicznych
wszystkich zbadanych kog holenderskich i ich rekonstrukcji.

Czapka Bronisława Miazgowskiego
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KONSERWACJA ZABYTKÓW
W Dziale Konserwacji Muzealiów poddano konserwacji łącznie 1 295 zabytków; w przypadku 377 zabytków była to konserwacja pełna, 701 – konserwacja częściowa (w tym
109 szt. w ramach umowy zlecenia), a 217 poddano konserwacji zabezpieczającej.
M.in. zakończono badania fragmentów butelek szklanych z wraka tzw. Szklanego
we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Interdyscyplinarnym
Laboratorium Badań Archeometrycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach
projektu „Określenie proweniencji wybranych zabytków pochodzących z XVII-wiecznych
wraków z Zatoki Gdańskiej – wybór metody konserwacji dzięki zastosowaniu komplementarnych badań oferowanych przez konsorcjum E-RIHS PL”. Trwają prace przy
konserwacji archeologicznego drewna, w tym (na zlecenie) dwóch łodzi znalezionych
w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu.

Międzynarodowe warsztaty konserwatorskie

DIGITALIZACJA
Skrzynia z „Karlsruhe”

DIGITALIZACJA

l

Konserwacja łodzi kopalnianych

W 2021 r. do bazy danych NMM wprowadzono 862 rekordy, w tym 415 z dokumentacją wizualną i 447 bez dokumentacji wizualnej. Dział Digitalizacji wykonał 100 modeli
3D zabytków ze zbiorów NMM. 53 modele wraz z teksturami umieszczono na portalu
sketchfab.com. Modele 3D stworzono dla dużej grupy zabytków z wraków badanych
przez NMM, przede wszystkim z „Solena”, a także dla wielu innych eksponatów, tak
różnorodnych, jak fajeczka z wraka „General Carleton” z XVIII w. i tarcza spawalnicza z drugiej połowy XX w. czy też największy eksponat powstającego Muzeum
Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie: kuter GDY-18.
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ARCHEOLOGIA
Najważniejszym działaniem naukowym Działu Badań Podwodnych w roku 2021 były
3-tygodniowe archeologiczne badania podwodne na stanowisku Średniowieczny port
w Pucku. Przy pomocy eżektora odsłonięty został niemal w całości wrak łodzi klepkowej
z XIII wieku, oznaczonej jako wrak P5. Wrak ten, odkryty na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, nie został w pełni zadokumentowany. W czasie tegorocznych prac udało
się go odsłonić na długości ok. 10 metrów i zadokumentować przy pomocy fotogrametrii,
co pozwoli po dokończeniu badań w sezonie 2022 stworzyć trójwymiarowy model wraka.
W styczniu, gdy (przynajmniej częściowo) zanika roślinność podwodna pokrywająca dno i drewniane konstrukcje dawnego portu, wykonana została dokumentacja
podwodna, wykorzystana na wystawie czasowej „Z wodą połączeni – zatopiony wczesnośredniowieczny port w Pucku. Zobacz artefakty i zanurz się w 3D”, przygotowanej
we współpracy z miastem Puck.
Kontynuowano poszukiwania zatopionych stanowisk z epoki kamienia na dnie
Zalewu Puckiego, który bardzo długo po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia był obszarem lądowym. W rejonie Jastarni udało się odkryć i wydatować dendrochronologicznie
zatopione pozostałości lasu z epoki kamienia, a w okolicy Rzucewa wykonać sondaże
przy użyciu eżektora i specjalnie skonstruowanego zestawu sit do selekcji urobku.
Prowadzono także bieżące inwentaryzacje nowo zgłaszanych obiektów, które weryfikowano w trakcie inspekcji podwodnych, m.in. w rzece Elbląg oraz na dnie Martwej
Wisły, a także na stanowisku lądowym w Gdańsku przy ul. Wałowej, gdzie odkryto dwa
nowe wraki łodzi klepkowych.
Dział Badań Podwodnych intensywnie uczestniczył też w procesie budowy nowej
jednostki NMM typu RIB, która znacząco poprawi możliwości prowadzenia badań podwodnych i ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego.

Stanowisko Średniowieczny port w Pucku

Stanowiska z epoki kamienia w rejonie Rzucewa

Zadanie: Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zadań związanych z koniecznością dokumentacji i badań
podwodnych stanowisk archeologicznych na polskich obszarach morskich 1b) Zakup jednostki pływającej typu RIB wraz z przyczepą transportową sfinansowano
z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie:
670 000 PLN.

Rzeka Elbąg

l

Martwa Wisła
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA

XV Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego

ISBSA 16

7. Forum Komitetu Dziedzictwa Morza Bałtyckiego

Pracownicy merytoryczni NMM uczestniczyli w 2021 r. w ponad 30 konferencjach i warsztatach, krajowych i zagranicznych, które odbyły się zarówno stacjonarnie, jak i online.
Przedstawili na nich 29 referatów i prezentacji – najwięcej na ISBSA16 (XVI Międzynarodowym Sympozjum Łodzie i Statki w Archeologii) w chorwackim Zadarze (pięć) i na XV
Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego w Pucku (cztery).
Z pięciu nowych książek wydanych przez NMM dwie poświęcone zostały naszym
oddziałom, a dwie – wystawom czasowym. „Wisła w dziejach Polski” to długo oczekiwany i bardzo dobrze przyjęty, sądząc po wpisach na muzealnym Facebooku, przewodnik
po Muzeum Wisły w Tczewie, autorstwa Jerzego Litwina i Jadwigi Klim. Ze względu na
wyprzedanie nakładu postanowiliśmy też wznowić „Dar Pomorza. Przewodnik” Marka
Twardowskiego, uaktualniając warstwę treściową i fotograficzną. „Marian Mokwa.
Kolekcja zebrana w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku” Moniki JankiewiczBrzostowskiej i Liliany Giełdon kontynuuje w nowym formacie katalogi wystaw z cyklu
„Polscy artyści o morzu”. Katalog wystawy internetowej „Polskie wybrzeże w okresie
międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach” jest ostatnią pracą naszego przedwcześnie zmarłego kolegi Macieja Maksymowicza.

„Dar

Pomorza”

Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon

MARIAN MOKWA
KOLEKCJA ZEBRANA W NARODOWYM
MUZEUM MORSKIM W GDAŃSKU

Jerzy Litwin, Jadwiga Klim

Wisła
w dziejach Polski
przewodnik po wystawie

„Twierdza Wisłoujście – baza królewskiej floty wojennej w XVII wieku”

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku

ISBN 978-83-64150-53-1

Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach

Marek Twardowski

statek-muzeum

Maciej Maksymowicz

Polskie wybrzeże
w okresie międzywojennym
na archiwalnych zdjęciach
i pocztówkach

Polish Coast Between the Wars
in Photographs and Postcards
Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku

Pracownicy NMM opublikowali też 21 artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach wydanych poza muzeum – m.in. w pokłosiu ISBSA15 „Open Sea, Closed
Sea. Local Traditions and Inter-Regional Traditions in Shipbuilding. Proceedings of
the Fifteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology” oraz w roczniku „Pomorania Antiqua” i miesięczniku „Okręty Wojenne”.
Tekst: Anna Ciemińska; współpraca: Hanna Borkowska, Kamila Jezierewska,
Krzysztof Kurzyk, Krystyna Stubińska, Przemysław Węgrzyn
Konferencja z okazji 20-lecia konwencji UNESCO

l

Konferencja w Wieliczce
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