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Szanowni Czytelnicy
Zawartość kwietniowego biuletynu NMM mógłbym krótko określić jako
„wielkie wiosenne otwarcie”. Przede wszystkim przypominamy, że minęło
już 10 lat od otwarcia w 2012 roku Ośrodka Kultury Morskiej. Nasza piękny
budynek w ogóle się nie postarzał, a na wspólnym zdjęciu widać, że załoga
NMM jedynie trochę…
Każdego miesiąca otwieramy nowe wystawy – tym razem prezentujemy
ekspozycję czasową w Muzeum Zalewu Wiślanego, poświęconą żeglarstwu
lodowemu na tym akwenie. Po długiej przerwie wznawiamy kontakty
i projekty międzynarodowe. Wracamy między innymi do prac dwóch
grup roboczych pracujących w ramach Komitetu Dziedzictwa Regionu
Bałtyckiego. W biuletynie znalazła się informacja o naradzie Grupy ds.
Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego, która odbyła się w Sztokholmie. Przy
okazji nasi pracownicy po raz pierwszy odwiedzili nowe Muzeum Archeologii
podwodnej VRAK, mieszczące się obok Muzeum Okrętu „Vasa”. Warto
wspomnieć, że braliśmy czynny udział w tworzeniu ekspozycji stałej w tej
nowej placówce. W kwietniu odbyło się też pierwsze w tym roku posiedzenie
Rady Narodowego Muzeum Morskiego. Liczne zajęcia edukacyjne, ku naszej
radości, z miesiąca na miesiąc przybierają na intensywności. W biuletynie
nie zabraknie też informacji na temat nowych wyzwań konserwatorskich oraz
działań na naszym pięknym żaglowcu – „Darze Pomorza”.
Zachęcam do lektury, odwiedzin naszego Muzeum oraz śledzenia strony internetowej i kanałów społecznościowych. Jestem pewien, że oprócz
mnóstwa pracy, nadchodzące miesiące wiosenne i letnie przysporzą nam
wiele satysfakcji, a po otwarciu wszystkich planowanych wystaw będziemy
niecierpliwie oczekiwać na zwiedzających i ich opinie.
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników 10. urodzin OKM
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10-LECIE OŚRODKA KULTURY MORSKIEJ
Minęło dziesięć lat od chwili, gdy drzwi najmłodszego gdańskiego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego: Ośrodka Kultury Morskiej przekroczyli pierwsi zwiedzający.
Nowoczesne centrum wiedzy o morzu, portach, statkach i stoczniach, z interaktywną
wystawą „Ludzie–statki–porty” i ekspozycją tradycyjnych łodzi z różnych kultur świata
od początku cieszyło się ogromnym powodzeniem, także ze względu na organizowane
tu zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne oraz warsztaty konserwatorskie i archeologiczne. Sam budynek OKM doskonale wpisał się w krajobraz historycznej zabudowy Gdańska i zyskał uznanie branży architektoniczno-budowalnej, otrzymując liczne nagrody
i wyróżnienia.
Dziesiąte urodziny Ośrodka Kultury Morskiej świętowaliśmy 24 kwietnia. W ciągu
kilku godzin przybyło na nie ponad pół tysiąca osób, zachęconych interesującym,
różnorodnym programem przygotowanym przez muzealników. Była to jedna z nielicznych okazji, aby zajrzeć do miejsc zazwyczaj niedostępnych, na przykład pracowni
konserwatorskich.
Atrakcje zaplanowane zostały z myślą o mieszkańcach miasta oraz turystach,
którzy tego dnia odwiedzali Gdańsk. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie
z archeologami podwodnymi NMM. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć sprzęt nurkowy
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wykorzystywany w badaniach podwodnych, poznawali tajniki pracy w głębinach. Spora
kolejka chętnych ustawiła się do pracowni konserwatorskiej oraz na kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Łodzie ludów świata”. Na nudę nie narzekali także najmłodsi.
W pracowni plastycznej dzieci wspólnie z rodzicami tworzyły wielkoformatowy, akrylowy
obraz urodzinowy. Z kolei w trakcie przeprowadzanych eksperymentów edukacyjnych
uczestnicy sprawdzali, czy woda może zadziałać jak klej i jak skonstruowany jest termometr Galileusza.
Goście odwiedzający wnętrza Ośrodka Kultury Morskiej podkreślali, że placówka
idealnie łączy historię z nowoczesnością oraz naukę z zabawą. Przykładem tego jest
interaktywna wystawa prezentowana na 1. piętrze. Można tam poznać m.in. tajniki
sterowania i dowodzenia morską jednostką.
Dopełnieniem urodzinowych atrakcji było wspólne, pamiątkowe zdjęcie zrobione
z gośćmi, nawiązujące do podobnego, wykonanego dziesięć lat temu.
Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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1. O codziennej pracy opowiada Irena Rodzik – kierownik Działu Konserwacji Muzealiów. 2. Prezentacja współczesnego stroju płetwonurka. Na zdjęciu Paweł Litwinienko z Działu Badań Podwodnych.
3-5. Sprzęt używany przez płetwonurków prezentuje Krzysztof Kurzyk z Działu Badań Podwodnych. 6. Proces skanowania twarzy prezentuje Monika Kuchniewska z Działu Digitalizacji. 7. Barbara
Wojczuk-Krystek z Działu Edukacji prowadzi zajęcia plastyczne.
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ŻEGLARSTWO LODOWE W MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO
Wystawa „Żeglarstwo lodowe. Bojery DN na Zalewie Wiślanym” otwarta została
26 kwietnia w Muzeum Zalewu Wiślanego – oddziale NMM w Kątach Rybackich.
Ekspozycja przybliża historię sportu uważanego za najszybszą dyscyplinę zimową,
a jednocześnie za najbardziej ekstremalną wersję żeglarstwa.
Ślizgi lodowe, inaczej zwane bojerami, to jednostki napędzane wiatrem, poruszające się po lodzie. Skonstruowane są tak, by w jak największym stopniu wyeliminować
tarcie, dzięki czemu z łatwością przekraczają prędkość 100 km/h.
Początki bojerów były jednak zupełnie pragmatyczne. Żeglarstwo lodowe wywodzi
się z Holandii i znane było już w XVII w. Pierwsze ślizgi służyły do transportu ludzi i ładunków po zamarzniętych akwenach. Za sprawą holenderskich osadników ślizg lodowy
pojawił się w połowie XVIII w. także w Ameryce, gdzie pierwszy bojer został zbudowany
najprawdopodobniej w 1790 r. nad rzeką Hudson.
Co kryje się za tytułowym „DN”? W 1936 r. gazeta ,,Detroit News” ogłosiła konkurs
na koncept rekreacyjnego sprzętu do zabaw na lodzie. Konkurs wygrał projekt małego
ślizgu lodowego z nowoczesną przednią płozą sterującą. Nadano mu nazwę DN-60,
od pierwszych liter tytułu gazety oraz powierzchni żagla wyrażonej w stopach kwadratowych. O połowę mniejsze od Monotypów XV, lekkie, łatwe w budowie i transporcie
bojery typu DN w 1966 r. trafiły do Polski.
To właśnie ślizg lodowy tego typu wraz z żaglem stanowi najważniejszy eksponat
na wystawie w Kątach Rybackich. Jest to egzemplarz, który wykorzystywano podczas
bojerowych mistrzostw rozgrywanych w Krynicy Morskiej. Na ekspozycji można poznać
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cechy jego konstrukcji, a także dowiedzieć się, jak wygląda „latanie” – bo tak nazywa
się żeglowanie bojerem – po Zalewie Wiślanym. Towarzyszący bojerowi sprzęt regatowy, w tym oryginalne kaski, kamizelki, a także megafon używany podczas wyścigów,
pozwalają poczuć atmosferę zawodów żeglarstwa lodowego. Eksponaty pochodzą
z Jacht Klubu Krynica Morska, którego działalność sięga 1969 r. To dzięki jego zawodnikom miasto stało się światowym ośrodkiem sportu bojerowego, dwukrotnie goszcząc
mistrzostwa świata i międzynarodowe mistrzostwa Polski w żeglarstwie lodowym oraz
trzykrotnie mistrzostwa Europy.
Na wystawie można również wysłuchać wywiadów z utytułowanymi zawodnikami:
Laurą Banach i Michałem Burczyńskim. Laura Banach jest złotą medalistką bojerowych mistrzostw świata juniorów kobiet w klasie DN, które rozegrano w marcu 2022 r.
w estońskim Haapsalu oraz wielokrotną medalistką mistrzostw Polski, Europy i świata
w klasie DN junior. Michał Burczyński jest z kolei dwukrotnym mistrzem świata w kategorii juniorów, wielokrotnym medalistą mistrzostw świata, Europy i międzynarodowych
mistrzostw Polski.
Wystawa w Muzeum Zalewu Wiślanego będzie dostępna dla zwiedzających do 30
października.
Tekst: Magdalena Woźniak, Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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Prezentacja stanu ochrony podwodnego dziedzictwa w Polsce

Pokazowa pracownia konserwatorska w Muzeum Wraków VRAK

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
W dniach 21-22 kwietnia w Sztokholmie, w Muzeum Vasa, odbyło się pierwsze po
dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią bezpośrednie spotkanie Grupy
Roboczej ds. Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego, działającej przy Komitecie
Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Szwecji
(Anna Arnberg), Finlandii (Sallamaria Tikkanen), Wysp Alandzkich (Markus Lindholm),
Łotwy (Janis Meinerts), Estonii (Maili Roio), Niemiec (Jens Auer) i Polski, którą reprezentowali Anna Rembisz-Lubiejewska i Krzysztof Kurzyk.
W trakcie spotkania przedstawiono wprowadzane w poszczególnych krajach zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony morskiego dziedzictwa, najnowsze
odkrycia wraków oraz problemy związane z ich ochroną. Wstępnie poruszono też problem grabieży wraków.

l
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Ze strony NMM przedstawiono działania podjęte w ostatnim roku, m.in. ratyfikację
konwencji UNESCO, nowe odkrycia wraków, ostatnie badania podwodne, nową wystawę o Truso oraz kolejny etap budowy oddziału w Łebie.
Przedstawiciele Finlandii poddali do dyskusji temat wprowadzenia „amnestii na
wraki”. Akcja ta miałaby na celu ułatwienie odzyskania zabytków zabranych z wraków
przez płetwonurków-amatorów. Według sondażu przeprowadzonego przez Agencję
Fińską zainteresowanie taką akcją wykazało 100% przedstawicieli środowiska nurkowego, którzy wzięli udział w ankiecie. Mimo to pomysł nie uzyskał poparcia w grupie.
W zakresie dostępu do podwodnego dziedzictwa kulturowego zaprezentowano
nowe sposoby popularyzacji stanowisk morskich w formie parków dla płetwonurków.
Na nurkowanie w parku kulturowym u wybrzeży Helsinek trzeba uzyskać specjalne

Bądź z nami
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Wizualizacja wraku okrętu „Resande Man” w Muzeum Wraków VRAK

Wrak okrętu „Vasa” od strony dziobu

Rufa wraku „Vasy”

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. PODWODNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ciąg dalszy
pozwolenie, natomiast w szwedzkich parkach Dalarö czy Axmar Bruk nurkowanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem lub samodzielnie po ukończeniu specjalnego kursu
organizowanego przez archeologów podwodnych.
Wiele uwagi poświęcono planowanym inwestycjom morskim – farmom wiatrowym
i gazociągom Nord Stream oraz związanymi z ich budową odkryciami i badaniami wraków. Przedstawiciele wszystkich krajów zauważyli małą liczebność archeologów podwodnych oraz firm zajmujących się komercyjnymi badaniami podwodnymi. Sytuacja
ta stwarza możliwości ściślejszej współpracy międzynarodowej, koniecznej zwłaszcza
na obszarach przygranicznych. m.in. na wodach Zalewu Szczecińskiego i Zatoki
Pomorskiej.
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Omówiono też wydaną drukiem, przygotowaną przez Grupę publikację The
Invisible Heritage Beneath the Waves. Exploring the Underwater Landscape in the
Baltic Sea and Along the Coast of Norway, dotyczącą listy najciekawszych wraków
z regionu bałtyckiego oraz możliwości jej udostępnienia i upowszechnienia w krajach
członkowskich.
W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z wystawą czasową w Muzeum Okrętu „Vasa”, a także z wykorzystującą współczesne technologie
cyfrowe wystawą w Muzeum Wraków VRAK, gdzie jedna z wystaw poświęcona jest
wrakowi okrętu „Solen”.
Tekst i zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska, Krzysztof Kurzyk
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SPOTKANIA KONSULTACYJNE W SZCZECINIE
W dniach 13-14 kwietnia w Szczecinie odbyła się seria spotkań konsultacyjnych,
w których udział wzięli przedstawiciele Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
(Robert Domżał, Iwona Pomian, Anna Rembisz-Lubiejewska), Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Tomasz Wolender, Paulina Kubacka), Urzędu
Morskiego (Wojciech Zdanowicz, Katarzyna Pogoda-Błaziak, Katarzyna Szustakiewicz)
oraz Akademii Morskiej (Arkadiusz Tomczak, Marcin Szymczak).

Biuletyn NMM • 4 (229) 04.2022

W trakcie spotkań omówiono sposoby współpracy w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego. Każda
ze stron przedstawiła swoje możliwości i potrzeby oraz pomysły związane z ochroną stanowisk podwodnych oraz przybrzeżnych stref osadniczych. Szczecinianie
pochwalili się Dźwigozaurami – zabytkowymi żurawiami portowymi i ich adaptacją
we współczesnym krajobrazie miejskim oraz nowo powstającym Morskim Centrum
Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha.
Tekst i zdjęcie: Anna Rembisz-Lubiejewska
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POSIEDZENIE RADY MUZEUM
11 kwietnia, w Ośrodku Kultury Morskiej, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Zebranie poprowadził
przewodniczący Rady pan Julian Skelnik, a poza członkami Rady wzięli w nim udział
dyrektor NMM dr Robert Domżał oraz zastępca dyrektora ds. merytorycznych NMM
dr Marcin Westphal. Program posiedzenia obejmował między innymi: przedstawienie
sprawozdania merytorycznego i finansowego Muzeum za rok 2021 oraz planu
merytorycznego i finansowego Muzeum na rok przyszły, omówienie aktualnej sytuacji
Muzeum, przewidywał także czas na zgłaszanie wolnych wniosków.
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Członkowie Rady, po zapoznaniu się z dokumentami i uzyskaniu dodatkowych
informacji oraz wyjaśnień ze strony dyrektora NMM, w kolejnych głosowaniach,
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdania i plany Muzeum. W części
posiedzenia poświęconej wolnym wnioskom zajęto się kwestiami związanymi z oceną
pracy dyrektora NMM, stanem technicznym promu „Motława”, rezygnacją przez
Muzeum z zakupu jachtu „Mazurek”, a także konserwatorskimi i archeologicznymi
aspektami remontu gdańskiego Żurawia. Po przedyskutowaniu powyższych zagadnień
i wyczerpaniu wszystkich tematów, przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.
Tekst: Marcin Westphal
Zdjęcie: Paweł Jóźwiak
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Spacer edukacyjny z podopiecznymi
Fundacji „Sprawni Inaczej”

Warsztaty z Fundacją „Sprawni Inaczej”

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy w Muzeum Zalewu Wiślanego

EDUKACJA KWITNIE NA WIOSNĘ
Kwiecień w Dziale Edukacji upłynął pod znakiem lekcji – w ramach naszej stałej oferty oraz Programu Edukacji Morskiej przeprowadziliśmy ponad 100 lekcji muzealnych!
Oprócz tego kontynuujemy ofertę dla seniorów – warsztaty artystyczne, a w pełnym
rozkwicie, włącznie ze spacerami edukacyjnymi po miejskich zabytkach Gdańska, są
warsztaty terapii zajęciowej z podopiecznymi Fundacji „Sprawni Inaczej”.
W Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie gościliśmy
w kwietniu uczestników projektu „Na Zaruskim przez wieki szkutnictwa na Pomorzu”,
realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
„EUREKA” w partnerstwie z NMM. Na wystawie w Muzeum Wisły uczestnicy projektu
zapoznali się ze szkutnictwem ludowym dorzecza Wisły, a w CKWS z tradycyjnymi
łodziami świata prezentowanymi w Magazynie Studyjnym.

l
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W tczewskich oddziałach przygotowano dla przedszkoli i uczniów klas 0 – 3 warsztaty pt. „Wielkanoc nad Wisłą”. Wielkanocne tradycje przedstawiono przy pomocy
zagadek prezentowanych przy pomocy teatrzyku kamishibai. Uczestnicy przygotowali
też wielkanocne ozdoby.
Dział Edukacji, podobnie jak inni pracownicy NMM, angażuje się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Oferujemy oprowadzania po wystawach (w języku polskim lub rosyjskim),
a dla grup, które mają warsztaty weekendowe w OKM, organizujemy zajęcia plastyczne.
W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych pracownica Działu Edukacji wykonała
świąteczne mazurki – cegiełki na cele dobroczynne.

Bądź z nami
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Finisaż wystawy Jadwigi Sankowskiej-Raftopulos

EDUKACJA KWITNIE NA WIOSNĘ ciąg dalszy
1 kwietnia ogłosiliśmy konkurs związany z projektem „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz
z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Tytuł „Żegnamy, by znów powitać” nawiązuje do
przerwy w dostępności Żurawia na czas jego remontu i tym radośniejszym „powitaniu”
go w nowej odsłonie. Konkurs adresujemy do osób dorosłych, także z orzeczeniem
o niepełnosprawności, a jego trzy kategorie – plastyczna, fotograficzna i literacka
– umożliwiają szerszy zakres formy podzielenia się swoimi wrażeniami czy wspomnieniami związanymi z Żurawiem jako zabytkiem i muzealnym obiektem oraz z samym
Gdańskiem, którego słynny dźwig jest nieodłączną wizytówką. Wspomniane warsztaty
z podopiecznymi Fundacji „Sprawni Inaczej” (część plastyczna i literacka) stanowią
inspiracje do stworzenia prac konkursowych.
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22 kwietnia pożegnaliśmy obrazy i tkaniny artystyczne autorstwa Jadwigi SankowskiejRaftopulos, tworzące wystawę o tematyce morskiej, zatytułowaną „Sea see…si si”.
Finisaż zgromadził blisko setkę gości: przedstawicieli trójmiejskiego środowiska artystycznego, muzealników oraz ludzi morza. Artystka, dziękując naszemu Muzeum za
współpracę, podkreśliła, że wystawa tworzona była w niezwykle miłej atmosferze – za
co serdecznie dziękujemy, podziwiając jej ogromny talent.
Kontynuujemy naszą pracę w mediach społecznościowych. W ramach cyklu
„Wywiad z zabytkiem” zrealizowaliśmy i zamieściliśmy na kanale Youtube film edukacyjny „Log ręczny”. Edukator opowiada w nim, jak działał taki log, z czego się składał
i jak za jego pomocą ustalano prędkość statku. Tu można obejrzeć 
Tekst: Kamila Jezierewska, Gabriela Chrzanowiecka
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Natalia Otręba

l
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UCZYNIĆ „DAR POMORZA” BARDZIEJ DOSTĘPNYM
Jednym z głównych problemów, z jakim mierzy się statek-muzeum „Dar Pomorza”, jest
kwestia dostosowania trasy zwiedzania do oczekiwań osób o szczególnych potrzebach – w tym seniorów i niepełnosprawnych. Statek ze względu na swoją konstrukcję
jest obiektem bardzo trudnym do zwiedzania. Pracownicy merytoryczni Białej Fregaty
już od pewnego czasu uznają kwestię dostępności za jeden z priorytetów. W wyniku
przyjęcia tej perspektywy powstał m.in. – udostępniony rok temu – interaktywny film
sferyczny o „Darze Pomorza”. Jest on jednak tylko jedną z wielu prób uczynienia muzealnego żaglowca bardziej dostępnym.
W mijającym miesiącu, z inicjatywy Działu Edukacji i Działu ds. merytorycznych
„Daru”, na statku miały miejsce dwie szczególne wizyty: delegacji członków i podopiecznych Fundacji „Sprawni Inaczej” oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych

l
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nr 17 w Gdyni. Obie te instytucje od wielu lat współpracują z Narodowym Muzeum
Morskim w Gdańsku i zechciały podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem
w kwestii osób ze szczególnymi potrzebami.
Notatki z obu spotkań posłużą do analizy trasy zwiedzania po „Darze Pomorza” i opracowania kolejnych rozwiązań zwiększających komfort, bezpieczeństwo i wygodę gości,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie dziękujemy Fundacji „Sprawni Inaczej” oraz Zespołowi Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni za ich
nieocenioną pomoc.
Tekst: Marcin Pawelski
Zdjęcia: Arleta Gałązka
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Urządzenie skanujące ustawiano także na
schodach – tu wejście z żagielkoi do holu
oficerskiego.

Pan Michał Płachetka prezentuje ekran, na którym
widać zeskanowane już przestrzenie.

Skanowanie na pokładzie dziobowym.

SKANOWANIE „DARU POMORZA”
W zeszłym roku pracownicy merytoryczni statku-muzeum „Dar Pomorza” wraz z firmą
VR for Business przygotowali – w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości
z zastosowaniem gogli 3D – film sferyczny, obejmujący kilka przestrzeni na żaglowcu.
W tym roku ponownie pomieszczenia były skanowane, ale w nieco innej technologii
i bez rozbudowanej informacji o zabytkach.
Od kilku lat Centrum Żeglarskie w Szczecinie realizuje ambitny i ciekawy projekt,
mający na celu zebranie informacji o żaglowcach na jednym portalu, pod adresem
https://zaglowceonline.pl/. Bardzo ważną częścią tego zadania jest przygotowanie
interaktywnych spacerów po żaglowcach. Centrum Żeglarskie zwróciło się z propozycją, by i „Dar Pomorza” stał się częścią projektu. Planowane na zeszły rok prace zostały
przełożone na wiosnę tego roku i ostatecznie zostały zrealizowane 17 marca.

l

Skanowanie przed szpitalikiem.
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Skany wykonał pan Michał Płachetka z firmy SpacerWeb. Zeskanowany obszar
umożliwia odbycie wirtualnego spaceru od maszynowni, poprzez hol oficerski, do
mesy oficerskiej. Dalej trasa wiedzie przez pomieszczenia w nadbudówce rufowej – hol
oficerski, salon komendanta, a także szpitalik, a następnie pokłady: rufowy i dziobowy. Ostatnim pomieszczeniem zwiedzanym podczas wirtualnego spaceru są świeżo
wyremontowane łazienki studenckie. Aby zachować płynność obrazu, konieczne było
ustawienie urządzenia skanującego co kilka kroków, nawet na schodach.
Tu można obejrzeć całość 

Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka
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KONSERWACJA XVII-WIECZNYCH
DZIAŁ OKRĘTOWYCH
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Na początku kwietnia konserwatorzy zabytków NMM przeprowadzili w arsenale
Spichlerzy na Ołowiance akcję oczyszczania z korozji XVII-wiecznych dział. Odlane
z brązu armaty pochodzą z „Solena”, szwedzkiego okrętu zatopionego podczas bitwy
pod Oliwą w 1627 r. Jego wrak został odkryty w 1969 r. podczas prac przy budowie
Portu Północnego w Gdańsku. Wtedy też wydobyto na powierzchnię lufy armatnie,
stanowiące uzbrojenie żaglowca.
Ponad trzy wieki spędzone na dnie morza sprawiły, że pomimo wieloletniego procesu konserwatorskiego w strukturze dział wciąż znajdują się chlorki pochodzące z wody
morskiej. Z czasem substancje te przedostają się na powierzchnię zabytków, tworząc
zielonkawy nalot.
Tego rodzaju korozję konserwatorzy usuwają przy pomocy mikrowiertarek, przypominających przyrządy dentystyczne. W szczególnych przypadkach stosuje się również
kompresy z wodnego roztworu wersenianu dwusodowego, którymi miejsca skorodowane są przykrywane na kilka dni.
Zawarte w strukturze brązu chlorki z upływem czasu pojawiają się na powierzchni
dział samoistnie. Usuwanie tego rodzaju korozji to proces rozłożony na co najmniej
kilkadziesiąt lat.
Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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KOLEJNY ETAP KONSERWACJI „DELFINA II”
Zabytkowy pojazd podwodny „Delfin II”, nabyty przez Muzeum pod koniec ubiegłego roku, został przygotowany przez konserwatorów do gruntownego czyszczenia.
Przechowywany przez wiele lat przez poprzedniego właściciela na otwartym powietrzu,
batyplan wymaga usunięcia uszkodzonej warstwy farby, rdzy i innych zanieczyszczeń. W
tym celu Eugeniusz Panto i Piotr Felkier z Działu Konserwacji Muzealiów NMM wymontowali wszystkie elementy, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas piaskowania oraz
te, pod którymi może kryć się rdza. Poszczególne elementy „Delfina II” są w dobrym
stanie i po oczyszczeniu zostaną zamontowane z powrotem. Wymienione zostaną
jedynie uszczelnienia i skorodowane śruby, które nie nadają się do ponownego użycia.
Usunięcie części pojazdu tak, aby nie uległy uszkodzeniu, wymagało od konserwatorów szczególnego wyczucia i czasochłonnego, delikatnego demontażu. Szyby
i obręcze iluminatorów, zawory, płetwa sterowa i stery głębokości zostaną osobno oczyszczone i zakonserwowane. Dokumentacja fotograficzna wykonana przez

l
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Eugeniusza i ewidencja wymontowanych części, której dopilnowała konserwator
Lucyna Szczypior, pozwolą na ponowne złożenie obiektu po zakończeniu prac.
Na czas trwania procesu konserwatorskiego „Delfin II” jest przechowywany w hali
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.
Tekst i zdjęcia: Hanna Borkowska

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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POSZUKIWANIA UCZESTNIKÓW OpSail '72
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Udział „Daru Pomorza” w Operacji
Żagiel w 1972 r. zapisał się w historii
polskiego żeglarstwa – był to debiut
statku w tej dużej międzynarodowej imprezie żeglarskiej, w dodatku zwieńczony sukcesem: żaglowiec
wygrał regaty! Aby przypomnieć
to wydarzenie, pragniemy zaprosić
członków ówczesnej załogi na „Dar
Pomorza” 9 września, a wcześniej
nagrać z nimi krótkie wywiady.
Od kilku miesięcy Arleta Gałązka
„Dar Pomorza” pod pełnymi żaglami podczas
Operacji Żagiel 1972. Ze zbiorów NMM
– kierownik Działu ds. merytorycznych „Daru Pomorza” – prowadzi poszukiwania uczestników regat Operation Sail
z 1972 r., w czym od początku pomagały jej zaprzyjaźnione z NMM organizacje, jak
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej czy Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”. Informacja o tej inicjatywie spotkała się ze sporym zainteresowaniem mediów;
jako pierwszy napisał o tym Jędrzej Szerle na portalu żeglarski.info, a 19 kwietnia
na pokładzie „Daru Pomorza” gościł program „Dzień dobry tu Gdańsk” z TVP3.
Temat podchwyciła także ogólnopolska telewizja TVN. W poniedziałek 25 kwietnia
przez kilka godzin odbywały się nagrania do programu zaplanowanego do emisji
w ramach magazynu „Dzień Dobry TVN”.
W nagraniu wzięło udział trzech uczestników rejsu: Kazimierz Dopke – ówczesny
steward oraz Cezary Zawadzki i Piotr Brzozowski – wówczas studenci, obecnie emerytowani kapitanowie. Było to pierwsze ich spotkanie po latach. Oglądali przyniesione
przez siebie pamiątki, a także materiały przygotowane na potrzeby programu – nagrody
wręczone 50 lat temu załodze, a będące obecnie w zbiorach NMM, książki związane
z wydarzeniem i archiwalia.
Ekipa realizacyjna TVN przez kilka godzin nagrywała ich rozmowy i przeprowadzała wywiady w różnych miejscach statku – od salonu (gdzie zwykle studenci nie mieli
prawa wstępu), przez kabinę nawigacyjną, po miejsca, które znali najlepiej – pokład
i pomieszczenia studenckie. Jeden z byłych studentów pamiętał nawet numery haków,
na których rozciągał swój hamak do spania.
Liczymy na to, że dzięki programowi, emitowanemu w magazynie „Dzień Dobry
TVN” 1 maja, zgłosi się jeszcze więcej uczestników chętnych, by podzielić się wspomnieniami z rejsu.
Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka
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POŻEGNANIE. LECH NOWICZ (15 sierpnia 1931 – 23 kwietnia 2022)
23 kwietnia odszedł od nas Lech Nowicz – nurek, fotograf, konstruktor, świetny organizator i przede wszystkim porządny człowiek. Przez wiele lat wspierał swoją wiedzą
i kreatywnością badania podwodne prowadzone przez Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku. Najpierw jako płetwonurek wolontariusz, a potem kierownik techniczny
Działu Poszukiwań i Badań Podwodnych uczestniczył w eksploracji kilkudziesięciu
wraków, zlokalizowanych przede wszystkim w wodach Zatoki Gdańskiej.
Lechu, bo tak się do niego zazwyczaj zwracaliśmy, potrafił zrobić prawie
wszystko z niczego, co w czasach siermiężnej komuny było niezwykle przydatne.
Przykładem jest choćby sławna maska nurkowa, którą własnoręcznie zrobił z menażki. Zaprojektował i wykonał obudowy do aparatów, akwaplany używane podczas
poszukiwań podwodnych, wyposażenie stosowane w prowadzeniu badań archeologicznych (np. eżektory czy wózek do wykonywania pomiarów przekrojów wraków).
Nie może więc dziwić, że jego umiejętności i pomysłowość były doceniane przez
kolejnych dyrektorów naszego Muzeum.
W mojej pamięci Lechu zostanie przede wszystkim jako pierwszy nauczyciel,
pokazujący, czym jest praca na morzu i badanie wraków. Takim nauczycielem był
dla wielu osób, które przez dziesięciolecia brały udział w prowadzonych przez niego
ekspedycjach. Gdy po latach miałam okazję rozmawiać z uczestnikami tych wypraw,
wszyscy podkreślali, że – widząc jego pracowitość i zaangażowanie – sami uczyli się
takiego podejścia. Poza tym potrafił niezwykle barwnie opowiadać. Gdy pogoda
nie pozwalała na pracę w morzu, siadaliśmy w mesie i przejęci słuchaliśmy opowie-
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ści o Morzu Czerwonym i zatopionych wrakach, a tłem były piękne stereoskopowe
przeźrocza autorstwa Lecha Nowicza.
W ciągu kilkudziesięciu lat znajomości z Leszkiem, z którym współpracowałam
od 1983 r., zdarzyło się wiele ciekawych i zabawnych historii, które być może warto
byłoby kiedyś opisać. Jak nietuzinkowym był człowiekiem, niech świadczy ta jedna
anegdota. Marzeniem Lecha było odnalezienie legendarnego Porcelanowca. Przez
kilka sezonów sprawdzaliśmy metr po metrze dno w akwenie, w którym powinien był
się znajdować. Niestety – bez skutku. Natrafialiśmy jedynie na pojedyncze elementy
drewnianego wraku. W końcu zdeterminowany Lech sięgnął po ostateczną broń –
jasnowidza. Nasz nowy „specjalista” musiał się najpierw odpowiednio „nastroić”.
Polegało to na poszukiwaniu fragmentów ceramiki pochodzących z Porcelanowca,
ukrywanych wzdłuż bulwaru w Gdyni. Gdy już był wystarczająco „nastrojony”, wskazał na mapie domniemane miejsce zalegania wraku. Przejęci ruszyliśmy w morze.
Niestety, znów nie udało się znaleźć nic więcej niż pojedyncze deski. Z wody
wyszliśmy przemarznięci i nieco rozczarowani. Lechu, jak zwykle praktyczny, spytał
naszego „maga”, czy coś może jeszcze zrobić. „Rozgrzać was moimi bioprądami” –
odpowiedział, po czym zaprezentował swoją „magię” skutecznie na mnie. Taki właśnie był Lech Nowicz: dbający o zespół przy pomocy wszelkich dostępnych środków,
praktyczny i z fantazją. I będzie mi tego na pewno brakowało.
Tekst: Iwona Pomian

 Unikatowe zdjęcie Lecha Nowicza filmującego pod wodą.
 Lech Nowicz podczas badań Miedziowca w 2011 r.
 Lech Nowicz i Iwona Pomian podczas badań podwodnych w 1984 r.
Z tyłu Ryszard Sucholewski.
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