BIULETYN

INFORMACYJNY
Nr 2 (227) luty 2022

Od Dyrektora NMM

2

Muzeum w Berdyczowie 3
One Ocean Summit

4

Nie tylko Ferie w Muzeum 5
Zaproszenia:
„Dziewczyny na fali”

6

Nowe ekspozycje czasowe

7

Teksty: Hanna Borkowska, Anna Ciemińska, Robert Domżał, Kamila Jezierewska. Zdjęcia: Radosław Garski, Łukasz Grygiel, Muzeum Josepha
Conrada – Józefa Korzeniowskiego i karmel.pl Paweł Jóźwiak. Infografiki: Marek Jankowski, Dział Edukacji NMM. Redakcja, projekt i skład
biuletynu: Dział Wydawnictw NMM

O D DYR E K TORA NM M

Biuletyn NMM • 2 (227) 02.2022

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Dzień 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii współczesnej Europy jako wydarzenie
absolutnie bezprecedensowe.
Wojska Federacji Rosyjskiej wspierane przez Białoruś weszły na Ukrainę i rozpoczęły
wojnę, którą od kilkunastu dni obserwujemy. Jeszcze niedawno nikt nie dałby wiary,
że w środku Europy możemy być świadkami tak strasznych obrazów, apokaliptycznych
scen niszczenia celów cywilnych, zabijania ludności Ukrainy. Ten koszmar rozpoczął się
w momencie, gdy właśnie nabieraliśmy sił po dwuletnim okresie pandemii, która mocno zachwiała branżą turystyczną, w tym gospodarką muzeów na całym świecie.
Stoimy więc w obliczu nieznanego nam kryzysu, w tym migracyjnego, gdy w pierwszym tygodniu marca do Polski dotarł już milion uchodźców wojennych, głównie kobiet
i dzieci. Wszelkimi siłami będziemy się starali wspierać uchodźców. Doraźne zbiórki, pomoc pieniężna to oznaka naszej troski i wspaniałej postawy. Wyzwanie jest jednak dużo
większe. Jak i na jak długo przyjąć do szkół tysiące ukraińskich dzieci? Gdzie zakwaterować setki tysięcy rodzin? Nie wiemy, kiedy skończy się ten kryzys i musimy przyszykować
się na ciężkie miesiące. Sytuacja uderzy bez wątpienia w światową gospodarkę i odbije
się negatywnie na sektorze turystycznym. Tymczasem będziemy w miarę swoich możliwości wspierać uchodźców, pomagać przyjaciołom i muzealnikom na Ukrainie. Nikt nie
powinien zostać obojętny w obliczu tej wojny!
W biuletynie znajdą Państwo najnowsze informacje o zakończonych feriach zimowych, bieżących wydarzeniach naukowych, czekających nas nowych wystawach czasowych.
Łączymy się w trosce o naszych przyjaciół w Berdyczowie i odliczamy dni do
zwycięstwa Ukrainy!

Zapraszam do lektury, na nasze strony internetowe oraz kanały społecznościowe.
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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MUZEUM W BERDYCZOWIE

Konwent pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie
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Od 2016 r. w budynku klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie funkcjonuje Muzeum Josepha Conrada – Józefa Korzeniowskiego. Ekspozycja opowiada
o drodze życiowej słynnego pisarza, od narodzin w 1857 r. w Berdyczowie, przez lata
tułaczki z zaangażowanymi politycznie rodzicami, naukę w Krakowie, wyjazd w 1874 r.
do Marsylii, który zapoczątkował jego karierę jako marynarza i oficera na statkach francuskich i brytyjskich, po działalność literacką w Wielkiej Brytanii. Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku miało udział w ostatecznym kształcie tej wystawy, przeznaczając
na nią istotny eksponat: fragment poszycia burty barku „Otago”, na którym Joseph
Conrad w latach 1888 – 1889 pełnił funkcję kapitana.
Od 24 lutego Muzeum Josepha Conrada – Józefa Korzeniowskiego nie funkcjonuje, a dolny kościół klasztoru został zaadaptowany na schron dla mieszkańców miasta.
Pomimo zagrożenia ojcowie karmelici pozostają na miejscu, dbając nie tylko o bezpieczeństwo klasztoru, ale również organizując pomoc dla potrzebujących. Choć z niepokojem śledzimy doniesienia z Ukrainy, mamy głęboką nadzieję, że nasi przyjaciele
z Berdyczowa, i sam zabytkowy klasztor, pozostaną bezpieczni. Tego samego życzymy
wszystkim tym, którzy w obliczu zagrożenia z poświęceniem chronią zasoby muzealne,
zabytki architektury, sztukę i ukraińskie dziedzictwo kultury.
Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Muzeum Josepha Conrada – Józefa Korzeniowskiego i karmel.pl

Muzealnicy i goście na wystawie w Muzeum Josepha Conrada
– Józefa Korzeniowskiego w Berdyczowie

Fragment barku „Otago” na ekspozycji w Muzeum
Josepha Conrada – Józefa Korzeniowskiego
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Kadr z zapisu wideo szczytu „One
Ocean” – wypowiedź dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay

Panel „Highlighting the treasures of maritime heritage”
z udziałem dyrektora NMM dr. Roberta Domżała

11 lutego odbyło się spotkanie reprezentantów
rządów i najważniejszych międzynarodowych
organizacji. Otwarcia dokonał inicjator wydarzenia, prezydent Francji Emmanuel Macron.

ONE OCEAN SUMMIT
Przedstawiciele krajów wspierających zrównoważone zarządzanie obszarami morskimi
spotkali się na pierwszym światowym szczycie „One Ocean Summit” we francuskim
mieście Brest. Do spotkania doszło z inicjatywy Francji, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, a jego celem była mobilizacja na rzecz zachowania
oceanów jako wspólnego dobra ludzkości.
W dniach 9-11 lutego eksperci z wielu dziedzin związanych z gospodarką morską,
nauką, ekologią i dziedzictwem kulturowym dyskutowali na temat przyszłości naszej
planety w świetle kondycji wszechoceanu. Jak podkreślali organizatorzy, jednym z kluczowych czynników kształtujących postrzeganie zasobów mórz i oceanów jako wspólnej wartości mogą okazać się zagadnienia popularyzacji i udostępniania morskiego
dziedzictwa kulturowego jak najszerszej publiczności.
Pierwszy dzień, poświęcony m.in. sprawom morskiego dziedzictwa kulturowego,
podzielony został na panele dyskusyjne, w których brali udział eksperci z całego świata.
Do uczestnictwa w poświęconym muzealnictwu morskiemu panelu „Highlighting the
treasures of maritime heritage” zaproszono trzech dyrektorów instytucji muzealnych:
Vincenta Campredona, dyrektora generalnego Musée national de la Marine w Paryżu,
Paddy’ego Rodgersa, dyrektora Royal Museums Greenwich i Roberta Domżała, dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ich wystąpienia wraz z dyskusją
moderowane były przez Petera Kellera, dyrektora generalnego ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów.
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Poruszano zagadnienia związane z promowaniem morskiego dziedzictwa w nowoczesnym muzealnictwie. Przedstawiano wyzwania, przed jakimi stają instytucje muzealne w obliczu spadku popularności tradycyjnych muzeów i obostrzeń sanitarnych
w ostatnich latach, a także zastosowane innowacje i koncepcje wykorzystujące najnowsze osiągnięcia digitalizacji.
Do tych ostatnich nawiązał dr Robert Domżał, który połączył się z uczestnikami
panelu on-line. Podzielił się doświadczeniami NMM związanymi z projektami skierowanymi do osób ze szczególnymi potrzebami. Realizowane na „Darze Pomorza”
i „Sołdku” działania (odpowiednio: interaktywny film sferyczny dostępny dzięki goglom
VR, stanowisko multimedialne oferujące wirtualne zwiedzanie) mają za zdanie umożliwić poznanie zabytkowych statków-muzeów odbiorcom niemogącym samodzielnie
zwiedzić trudniej dostępnych przestrzeni muzealnych. Dyrektor NMM przedstawił też
projekty archeologicznej dokumentacji wraków statków metodą fotogrametrii, której
efekty udostępniane są szerokiej publiczności.
Z pewnością tematyka alternatywnych sposobów komunikowania się z odbiorcą
w XXI wieku będzie rozwijana na kolejnych spotkaniach branżowych muzealników
morskich. Zaproszenie do udziału w „One Ocean Summit” to ogromne wyróżnienie dla
NMM i polskiego muzealnictwa morskiego.
Tekst: Robert Domżał, Hanna Borkowska
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NIE TYLKO FERIE W MUZEUM
Luty w Dziale Edukacji upłynął pod znakiem ferii oraz przygotowań do poszerzania
oferty zajęć stacjonarnych.
W ramach wieloletniej współpracy z organizatorami Programu Edukacji Morskiej
opracowaliśmy zajęcia dla gdańskich szkół, także specjalnych – zajęcia będą odbywać się w Spichlerzach na Ołowiance, na statku-muzeum „Sołdek” i w Ośrodku Kultury
Morskiej. Chętnych na zapisy nie brakuje, a to tylko część naszej oferty. Na nowo ruszył
program „Poznaj Polskę”, w ramach którego zapisujemy grupy na zajęcia i zwiedzanie naszych obiektów. Szykujemy także ofertę do wystawy czasowej „Truso – legenda
Bałtyku”. Świat wikingów nie kryje przed nami tajemnic, a ciekawostkami o ich życiu
pragniemy podzielić się z naszymi gośćmi.
A co działo się podczas zimowej przerwy szkolnej w NMM? Tegoroczne Ferie
w Muzeum trwały wyjątkowo długo – od 17 stycznia do 27 lutego. Zajęcia, zarówno dla
grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych, odbywały się się od poniedziałku
do piątku, w oddziałach NMM w Gdańsku, Tczewie i Kątach Rybackich. Na „Darze
Pomorza” przygotowano specjalne oprowadzania, szczególnie po miejscach nieodwiedzanych do tej pory przez naszych gości. W Spichlerzach na Ołowiance zapraszaliśmy na zajęcia o archeologii podwodnej (Archeologiczne ABC), historii zabytków
związanych z pożywieniem (Jak smakują zabytki?) oraz urokach i cieniach pracy flisackiej braci (Jak fryc stał się flisakiem?). W Ośrodku Kultury Morskiej tworzyliśmy śnieżne
światy w miskach i kubkach (Zimowe eksperymenty), szukaliśmy ukrytych zagadek ze
wszystkich stron świata (Pływające domy), tworzyliśmy bajkowe książkowe ilustracje
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(Mysz okrętowa i tajemnica pewnej łodzi). W Muzeum Wisły w Tczewie wybraliśmy
się w podróż rzeczną drogą, Wiślanym szlakiem korzennych przypraw, a w Centrum
Konserwacji Wraków Statków można się było dowiedzieć Z czego łódź zbudowano.
W Muzeum Zalewu Wiślanego nasi goście próbowali swoich sił W warsztacie szkutnika
i zapoznawali się z oryginalnymi narzędziami szkutniczymi.
W ramach projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego
– oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej
wystawy stałej”, odbyło się kolejne, tym razem wyjazdowe, spotkanie z przedstawicielami i podopiecznymi Fundacji Sprawni Inaczej. Poznaliśmy sposoby pracy osób
niepełnosprawnych w ramach warsztatów zajęciowych – zarówno w teorii, jak i praktyce (szkliwiąc wykonane ozdoby z gliny). Wizyta studyjna była wstępem do cyklu
warsztatów, które rozpoczną się w marcu i potrwają do czerwca tego roku, inspirując
podopiecznych Fundacji do dalszej współpracy z Muzeum i wzięcia udziału w wystawach i konkursach.
W lutym pracownicy działów Edukacji i Konserwacji przygotowali dwa filmy z cyklu
„Dziewczyny na fali”. Były to wywiady z Magdaleną Lesiewicz ( Tu można obejrzeć  ),
założycielką i prezeską fundacji OnkoRejs – Wybieram Życie oraz z Agatą Bogusz,
rekordzistką Polski we freedivingu ( Tu można obejrzeć  ). Wywiady stanowią wstęp
do planowanej w Dniu Kobiet IV edycji wydarzenia z tego cyklu.
Tekst: Kamila Jezierewska
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ZAPROSZENIA
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„DZIEWCZYNY NA FALI”

Zapraszamy na Dzień Kobiet z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, który już po
raz czwarty będziemy świętować w znakomitym towarzystwie. Konferencja „Dziewczyny
na fali” każdego roku skupia grono kobiet, których życie zawodowe, naukowe i prywatne jest związane z morzem. Tegoroczny panel będzie poświęcony nurkowaniu – i to
w jego szczególnie niszowych odsłonach, a wystąpią w nim:
Martyna Skura – instruktorka nurkowania, podróżniczka, autorka książki „Podróże na
własnej skórze” oraz bloga Life in 20 kg;
Irena Kosowska – instruktorka nurkowania oraz szeroko rozumianej pierwszej pomocy
dla nurków w Divers Alert Network;
Iwona Pomian – archeolog podwodny, wieloletnia kierowniczka Działu Badań Podwodnych NMM; wzięła udział w badaniach wielu wraków na Bałtyku i Morzu Północnym;
Katarzyna Turzańska – z wykształcenia lekarz-anestezjolog, z zamiłowania – pasjonatka sportów wodnych i górskich, w tym zwłaszcza nurkowania w jaskiniach.
Konferencja odbędzie się w formule online za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
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ZAPROSZENIA
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NOWE EKSPOZYCJE CZASOWE
W Spichlerzach na Ołowiance od 4 marca oglądać będzie można wystawę
„Truso. Legenda Bałtyku”, która przygotowana została we współpracy z Muzeum
Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Złożą się na nią zabytki z IX i X w. odkryte
na terenach dawnego Truso – osady z epoki wikingów, zamieszkiwanej głównie przez
przybyszów ze Skandynawii, ale także Prusów i Słowian. W centrum ekspozycji znajdzie
się mierzący 18 m długości wrak łodzi bojowej z X w., znaleziony podczas podwodnych
badań archeologicznych w średniowiecznym porcie w Pucku.
9 marca, także w Spichlerzach na Ołowiance, otwarta zostanie wystawa twórczości gdańskiej artystki Jadwigi Sankowskiej-Raftopulos. Prezentowane na niej obrazy
olejne i akrylowe oraz tkaniny łączy tematyka, którą ujawnia żartobliwy tytuł ekspozycji: „Sea see… si si”.

l

„Śmiało naprzód. Historia i przyszłość jachtu Śmiały” to wystawa przygotowywana na statku-muzeum „Dar Pomorza”, której otwarcie odbędzie się 12 marca. Na
„Śmiałym” odbyły się najważniejsze w historii polskiego żeglarstwa rejsy oceaniczne:
wokół Ameryki Południowej (1965 – 1966), wokół Islandii (1970) i na Spitsbergen (1972).
Od kilku lat jacht jest remontowany przez Fundację Klasyczne Jachty – współorganizatora wystawy. Plakatom prezentującym dzieje jachtu towarzyszyć będą zabytki z nim
związane, w tym pamiątki ze słynnych rejsów.
Projekty plakatów: Marek Jankowski, Barbara Wojczuk-Krystek, Paweł Makowski
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