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Drodzy Czytelnicy
Maj był miesiącem intensywnej pracy nad nową ofertą
wystawienniczą, przygotowywaną na tegoroczny sezon letni
w zasadzie w każdym z naszych oddziałów. Szczególnie cieszy
nas dziewiętnasta już edycja wystawy z cyklu „Polscy artyści
o morzu”, tym razem poświęcona Wojciechowi i Irenie Weiss.
W Muzeum Wisły w Tczewie prezentujemy ekspozycję etnograficzną pt. „Człowiek i rzeka. Rybołówstwo na dolnej Wiśle”,
a „Darze Pomorza” pojawiły się kolorowe „Barwy Morza”.
Sukcesem okazała się kolejna Europejska Noc Muzeów,
w czasie której nasze oddziały cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wydarzeniem, które na długo zapadnie w naszej
pamięci, były reaktywowane po dwóch latach przerwy wyścigi Smoczych Łodzi. Ku naszej radości na start stawiło się aż
dziewięć załóg, a instytucji było w sumie dziesięć. To rekord!
Pogoda i nastroje dopisały, walka była fair, a wygrało….
ponownie Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Puchar
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół NMM obroniony i jeśli damy
radę wygrać za rok, zostanie u nas na stałe.
W tym numerze nie mogło też zabraknąć informacji na temat działań międzynarodowych, badań
archeologicznych, projektów edukacyjnych i promocyjnych.
Natomiast Towarzystwo Przyjaciół NMM udostępniło po
remoncie latarnię morską Rozewie II – obiekt ten nie był czynny przez 112 lat.
Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi majowymi nowinami na kolejnych stronach naszego biuletynu
i w mediach społecznościowych.
dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Gratulacje dyrektora NMM Roberta Domżała odbierają współautorki wystawy (od lewej):
Monika Jankiewicz-Brzostowska, Liliana Giełdon, Zuzanna Mikołajek-Kiełb

Wystawie towarzyszy katalog w j. polskim i angielskim, prezentujący wszystkie eksponowane prace

MALARSTWO MARYNISTYCZNE ANERI IRENY WEISSOWEJ I WOJCIECHA WEISSA
W dziewiętnastej edycji cyklu „Polscy artyści o morzu” prezentujemy twórczość
Wojciecha Weissa i jego żony Aneri Ireny Weissowej. Oboje uprawiali malarstwo pejzażowe, a w jego ramach wielokrotnie podejmowali tematy marynistyczne. Inspiracją
były dla obojga podróże. Wojciech Weiss urodził się 4 maja 1875 r. w Leordzie na
Bukowinie w Rumunii, gdzie jego rodzice zmuszeni byli emigrować z powodu udziału
ojca malarza, Stanisława, w powstaniu styczniowym. W 1891 r. jako szesnastolatek
rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, początkowo jako wolny słuchacz
– z uwagi na młody wiek. Dzięki rekomendacji Jana Matejki w roku następnym Weiss
rozpoczął regularne studia pod kierunkiem tegoż Jana Matejki, a także Władysława
Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Ukończył je w 1896 r. ze złotym medalem.
W 1897 i 1900 r. odwiedzał Paryż. Podczas tej drugiej podróży zawitał również do normandzkiego Tréport, gdzie po raz pierwszy próbował sił w marynistyce. W kolejnych
latach dzięki przyznanemu przez hr. Tyszkiewicza stypendium uzupełniał wykształcenie
we Włoszech. Wtedy po raz pierwszy odwiedził Wenecję, do której będzie wielokrotnie
powracał. W 1908 r. poślubił Irenę z domu Silberberg, również malarkę. Swe zawodowe
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życie związał z krakowską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie w 1913 r. otrzymał tytuł
profesora zwyczajnego. W roku 1918 Wojciech Weiss został pierwszym w niepodległej
Polsce rektorem tej uczelni. W tym charakterze przeprowadził reorganizację ASP, umożliwiając kobietom podejmowanie studiów na kierunkach artystycznych. Funkcję rektora
ASP pełnił jeszcze w latach 1933–36.
Aneri Irena Weiss urodziła się w 1888 r. w Łodzi jako córka Wiktora i Balbiny
Silberbergów. W 1906 r. opuściła Łódź, by podjąć studia w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych, m.in. u Konrada Krzyżanowskiego. Naukę kontynuowała w Monachium
w pracowni Simona Hollósy’ego. W 1907 r. przyjechała do Krakowa, gdzie podjęła
naukę na prywatnych kursach u Wojciecha Weissa. Rok później została jego żoną. Jej
domeną były pejzaże, portrety i martwe natury. Inspiracje czerpała z licznych, odbywanych u boku męża, podróży. Wspólnie odwiedzali Wenecję, Lazurowe Wybrzeże, gdzie
mieszkała siostra Ireny – Maria Sperling. W 1935 r. Weissowie po raz pierwszy spędzili
wakacje w Jastrzębiej Górze. W następnych latach powracali tu jeszcze trzykrotnie – po
raz ostatni w 1938 r.

Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

3

MALARSTWO MARYNISTYCZNE ANERI IRENY WEISSOWEJ I WOJCIECHA WEISSA
Na wystawie w Spichlerzach na Ołowiance obejrzeć można obrazy olejne, akwarele
i grafiki będące zapisem wrażeń ze wspomnianych podróży. Obok wczesnych studiów
marynistycznych Wojciecha Weissa z Normandii prezentowane są obrazy obojga artystów z Wenecji, Lazurowego Wybrzeża oraz cała seria prac z pobytów w Jastrzębiej
Górze. Niewątpliwą atrakcją są też barwne monotypie autorstwa Wojciecha Weissa,
które powstawały w jednym egzemplarzu, są więc równie unikalne, co prace malarskie.
Blisko połowa prezentowanych dzieł pochodzi ze zbiorów Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, pozostałe zostały użyczone przez kolekcjonerów prywatnych,
w tym rodzinę obojga artystów oraz przez Muzea Narodowe w Gdańsku i Szczecinie.

l
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Wystawa „Wzrokiem tonę w morzu, niebie... Malarstwo marynistyczne Aneri Ireny
Weissowej i Wojciecha Weissa” otwarta została 27 maja, a gośćmi wernisażu byli m.in.
dyrektor i pracownicy Muzeum Narodowego w Gdańsku, przedstawiciele Sopockiego
Domu Aukcyjnego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Muzeum II Wojny Światowej.
Do zwiedzania ekspozycji zapraszamy do 4 września.
Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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CZŁOWIEK I RZEKA
6 maja w Muzeum Wisły w Tczewie otwarto wystawę czasową pt. „Człowiek i rzeka.
Rybołówstwo na dolnej Wiśle”. Ekspozycja, podzielona na siedem stanowisk, ukazuje
temat tradycyjnego rybołówstwa śródlądowego w ujęciu etnograficznym, poprzez charakterystyczne dla tej dziedziny narzędzia i sprzęty używane na dolnej Wiśle w XX wieku.
Jednak najważniejszy na ekspozycji jest rybak i jego ciężka praca wykonywana dniem
i nocą, niezależnie od zmieniających się pór roku. To on jest bohaterem pierwszego
stanowiska wystawy, gdzie w ubraniu roboczym stoi na tle wiślanego brzegu obok suszących się sieci, zachęcając gości do zwiedzania wystawy.
Kolejne stanowisko to rekonstrukcja wnętrza budy rybackiej, w której znajdują się
sieci i narzędzia używane w sezonie połowów letnich i zimowych, przyrządy służące
do naprawy sprzętu rybackiego oraz przedmioty codziennego użytku. Niegdyś szopy,
będące miejscem przechowywania sprzętu rybackiego i szkutniczego i zapewniające
rybakom schronienie, były częstym widokiem nad brzegami rzek i jezior. Wraz ze spadkiem zainteresowania zawodowym rybołówstwem zaczęły jednak znikać z nadrzecznego krajobrazu.

l
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Rybak był najczęściej wytwórcą używanych przez siebie narzędzi. Niemal każdy sam
wyplatał wiklinowe narzędzia pułapkowe – wiersze. Część ekspozycji poświęcona została temu zagadnieniu, a towarzyszy jej film dokumentalny ze zbiorów Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. „Plotą wiersze bracia Pałkowscy”, odnoszący
się do rybackich tradycji rodziny Pałkowskich z Nowego.
Dwa kolejne stanowiska wystawy ukazują pracę rybaka w sezonie letnim i zimowym.
W każdym z nich używane są odpowiednie narzędzia, dostosowane do określonych
warunków pogodowych. Zimą, na skutych lodem rzekach, używano siekier i pieśni
(pierzchni) do kucia przerębli oraz wideł i chochli do przepychania sieci pod lodem.
Do przemieszczania się po zamarzniętej tafli służyły łyżwy i raki zakładane na buty, a do
przewożenia sieci i rybackiego osprzętu – sanie. Złowione ryby, niezależnie od pory
roku, przechowywane były w sietnych, wiklinowych lub drewnianych sadzach o różnych
kształtach, nawet łódkowatych. Eksponaty te ilustrują zagadnienia dotyczące transportu i przechowywania ryb.
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CZŁOWIEK I RZEKA
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Końcowa część wystawy poświęcona jest rybackim tradycjom Tczewa i postaci
ostatniego tczewskiego rybaka wiślanego, Władysława Latopolskiego.
Eksponaty zgromadzone na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej w Toruniu, Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku oraz od Pana Władysława Latopolskiego.
W wernisażu udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu reprezentowali: dyrektor dr Hubert
Czachowski, zastępca dyrektora ds. administracyjnych Sylwia Stegenta oraz dr Artur
Trapszyc i Dorota Kunicka z Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych, którzy wytypowali i przygotowali zabytki do ekspozycji. Na otwarcie wystawy przybył też dyrektor
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Robert Zydel, obecni byli także pracownicy Zakładu Rybactwa Rzecznego w Piasecznie oraz Instytutu Rybactwa
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Śródlądowego w Olsztynie, przedstawiciele tczewskich instytucji, samorządowcy oraz
liczne grono pracowników i przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Kuratorką wystawy i autorką scenariusza jest Ewa Sidor, projekt plastyczny przygotowała Barbara Wojczuk-Krystek. Rysunki narzędzi rybackich wykonał Piotr Dziewanowski.
Nagranie i montaż filmu z Władysławem Latopolskim i multimedia na wystawie są dziełem Patryka Herdzika. Transkrypcję filmu „Plotą wiersze Bracia Pałkowscy” przygotowała
Gabriela Chrzanowiecka.
Patronat medialny nad wystawą objęły: TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk oraz Trojmiasto.pl
Tekst: Ewa Sidor
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Gości przywitał zastępca dyrektora
dr Marcin Westphal

Nagrody wręczała
Daria Sołtan-Krzyżyńska

Pierwsza z lewej praca Marii Konopackiej –
nagroda Prezydenta Gdyni

„BARWY MORZA” PONOWNIE NA „DARZE POMORZA”
Stowarzyszenie Promocji Artystów
Wybrzeża ERA ART nie boi się przesądów i w piątek 13 maja zorganizowało
na pokładzie „Daru Pomorza” wernisaż pokonkursowej wystawy „Barwy
morza”, przygotowanej po raz szósty
we współpracy z Narodowym Muzeum
Morskim w Gdańsku. Kuratorem ekspozycji jest Daria Sołtan-Krzyżyńska,
ze strony NMM wystawę zrealizowała
Arleta Gałązka. Jak napisano w katalogu: „Zakwalifikowane prace krajowych
artystów profesjonalnych pokazują wielorakie ujęcia i spojrzenia na marynistykę i wykonane zostały w różnych technikach malarskich: olej, akryl, akwarela, gwasz, pastel,
batik, na rozmaitych podłożach”.

l

Z lewej strony praca Pawła Kiełpińskiego,
nagroda Marszałka Woj. Pomorskiego,
z prawej – wyróżniona praca Emilii
Domańskiej
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Nagrodę Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka otrzymała Maria Konopacka
z Gliwic za pracę „Wydmy” (akryl na płótnie), a nagrodę Marszałka Województwa
Pomorskiego Mieczysława Struka – Paweł Kiełpiński za pracę „Zdarzenia na horyzoncie” (technika własna: akryl, farba fasadowa, grafit na płycie). Stowarzyszenie ERA
ART przyznało dwa wyróżnienia honorowe, dla Piotra Mastalerza za „Nabrzeże” oraz
Bereniki Podruckiej-Taczały za „Parawan”. Jury przyznało jeszcze trzy wyróżnienia
honorowe, dla Emilii Domańskiej za akwarelę „W cieniu natury”, Joanny BentowskiejHlebowicz za „Przestwory 161” oraz Agaty Dorobek za „Może Morze”.
Wystawę, prezentowaną w pomieszczeniu III wachty, można oglądać na „Darze
Pomorza” do 12 czerwca. Patronami honorowymi wystawy są: Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka
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EUROPEJSKA NOC MUZEÓW – I NIE TYLKO
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Maj to wyjątkowy miesiąc i w Dziale Edukacji, i w całym Muzeum. Od dwóch miesięcy szykowaliśmy się do pewnego wydarzenia, którego kulminacja następuje co
roku w połowie miesiąca. Mowa tu oczywiście o Europejskiej Nocy Muzeów. W tym
roku postanowiliśmy pokazać, że nasza instytucja to muzeum wielooddziałowe
i wypromować te oddziały, których nasi goście być może jeszcze nie widzieli. 14 maja
zaprosiliśmy do zwiedzania aż siedmiu naszych oddziałów: Ośrodka Kultury Morskiej,
Spichlerzy na Ołowiance, Muzeum Wisły w Tczewie, Centrum Konserwacji Wraków
Statków w Tczewie, Muzeum Rybołówstwa w Helu, a także na statki-muzea: „Sołdek”
i „Dar Pomorza”. W każdym oddziale można było dostać „voucher”, uprawniający do
odwiedzania dwóch innych za symboliczną złotówkę, a za zebranie przynajmniej trzech
pieczątek, specjalnie zaprojektowanych na tę okazję, będą do odebrania nagrody-niespodzianki. Obydwie akcje potrwają do końca września. Dodatkowo w Muzeum Wisły
w Tczewie nasze edukatorki zorganizowały gry i zabawy dla najmłodszych. Frekwencja
dopisała – ogółem odwiedziły nas 7702 osoby!
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W ramach projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego
– oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej
wystawy stałej” prowadziliśmy zajęcia „Z walizką pana Żurawia” dla szkół z małych
miejscowości oraz warsztaty dla podopiecznych Fundacji „Sprawni Inaczej”. Uczestnicy
warsztatów coraz mocniej wgłębiają się w tajemnice tworzenia maszyn prostych,
nawiązujących do naszego wielkiego dźwigu, szykują się także do wystawy plastycznej planowanej na przełom września i października; miłośnicy literatury pięknej z kolei
poznają tajemnice gdańskich uliczek i ślady historii Wolnego Miasta Gdańska, mające
być inspiracją do stworzenia utworów literackich w ramach trwającego konkursu pt.
„Żegnamy, by znów powitać”.
W maju, we wszystkich oddziałach NMM, nie licząc Nocy Muzeów, przeprowadziliśmy ponad 200 zajęć edukacyjnych.
Rozszerzyliśmy także naszą doroczną współpracę z przedstawicielami Programu
Edukacji Morskiej – w NMM witamy grupy, które ruszają na wycieczki żaglówkami,
a gdy pogoda na poznawanie tajników żeglarstwa nie sprzyja, zapraszamy ich do
naszych Spichlerzy na zwiedzanie i „pogadanki” o bezpieczeństwie żeglugi.
Dzięki staraniom pracowników Działu Edukacji, w maju miał swoją premierę kolejny
spacer wirtualny po naszym Muzeum – tym razem zrealizowany na wystawie czasowej
„Truso. Legenda Bałtyku” ( Tu można obejrzeć  ).
Tekst: Kamila Jezierewska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Warsztaty dla
podopiecznych Fundacji
„Sprawni Inaczej”
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TRYUMFALNY POWRÓT SMOCZYCH ŁODZI
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20 maja, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyły się XII Regaty
Smoczych Łodzi Instytucji Kultury. Impreza tradycyjnie uświetniła obchody Europejskiego
Dnia Morza oraz Dnia Muzealnika. W zawodach wzięła udział rekordowa w historii tej
imprezy liczba załóg: udział zgłosiło 10 instytucji kultury, przy czym na starcie stanęło
9 załóg. Były to: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku i Gdańska Galeria Miejska (załoga łączona), Muzeum Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Hevelianum, Muzeum
II Wojny Światowej, Akwarium Gdyńskie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum
Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. W tej edycji
Regat zadebiutowała załoga Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, która z dużym zaangażowaniem stawała w szranki z bardziej doświadczonymi drużynami.
Puchar przechodni ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum
Morskiego pozostał w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Jesteśmy szczęśliwi
i zaszczyceni, to już dziewiąty raz z rzędu, kiedy triumfujemy w regatach.
Osady mierzyły się na dystansie 200 metrów. Start zlokalizowany był przy Hotelu
Hilton, a meta na wysokości Żurawia. Po raz pierwszy jednocześnie ścigały się trzy
łodzie, co było bardzo widowiskowe i pozwoliło na szybszy przebieg całej imprezy.
Regaty tradycyjnie organizowane były przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Morskiego Robotniczego Klubu
Sportowego w Gdańsku pod przewodnictwem prezesa Włodzimierza Schmidta.
Patronat medialny nad XII Regatami Smoczych Łodzi Trójmiejskich Instytucji Kultury
objęło Radio Gdańsk, TVP Gdańsk oraz portal Trojmiasto.pl.
Wyniki XII edycji Regat Smoczych Łodzi Instytucji Kultury 2022
1. miejsce: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
2. miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku + Gdańska Galeria Miejska
3. miejsce: Muzeum Zamkowe w Malborku
4. miejsce: Akwarium Gdyńskie
5. miejsce: Muzeum II Wojny Światowej
6. miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku
7. miejsce: Hevelianum
8. miejsce: Muzeum Gdańska
9. miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Tekst: Brygida Sonnack
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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DŹWIGI W KRAJOBRAZIE GDAŃSKA
25 maja w sali hotelu Ołowianka na Wyspie Ołowiance odbyła się konferencja naukowa pt. „Dźwigi w krajobrazie Gdańska”, zrealizowana w ramach projektu „Konserwacja,
remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. W konferencji wzięło
udział prawie 50 słuchaczy i prelegentów, reprezentujących NMM oraz Biuro Architekta
Miasta Gdańska, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,
Otwarte Muzeum Techniki z Wrocławia, Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia
Sztuki w Szczecinie. Konferencja stała się okazją do utrwalenia i poszerzenia wiadomości na temat Żurawia Gdańskiego, ale również innych (dawnych i współczesnych)
urządzeń dźwigowych, tak bardzo związanych z krajobrazem naszego miasta.
Pierwszy blok tematyczny konferencji poświęcony był Żurawiowi Gdańskiemu – pracownicy NMM przedstawili jego historię, ikonografię oraz omówili trwające w nim prace
remontowe, które zakończą się powstaniem nowej wystawy stałej. Tę część zakończyło
wystąpienie edukatorki muzealnej, która na przykładzie różnych metod dydaktycznych,
w niezmiernie plastyczny sposób, przedstawiła wielki potencjał edukacyjny Żurawia.
Drugi blok tematyczny składał się z wystąpień prelegentów spoza NMM i poruszał
takie tematy, jak symbolika dźwigów stoczniowych w miejskim krajobrazie Gdańska,
historia kobiet pracujących na dźwigach stoczniowych w Gdańsku, niezwykłe losy pływa-
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jącego po Odrze dźwigu „Wróblin” oraz przegląd urządzeń dźwigowych funkcjonujących
w porcie szczecińskim. Jeden z prelegentów zabrał nas nawet pod… ziemię, do kopalni
soli w Wieliczce, by opowiedzieć o tamtejszych drewnianych maszynach wyciągowych.
Po przedstawieniu referatów, pytania i komentarze wygłaszali zgromadzeni na
sali słuchacze, poruszając wiele różnorodnych wątków i konfrontując przedstawianą
w wystąpieniach rzeczywistość z doskonale znanymi sobie problemami związanymi
z opieką nad różnymi zabytkami techniki w Polsce. Za całość organizacji i przebiegu
konferencji odpowiadał kierownik Działu Edukacji – Przemysław Węgrzyn.
Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
Projekt „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej
wystawy stałej” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Hologramy pokazujące wygląd zabytków zachowanych
fragmentarycznie – wystawa w Muzeum Vrak

Muzeum Vrak łączy ekspozycje zabytków z licznymi multimediami

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. DZIEDZICTWA PRZYBRZEŻNEGO
10 i 11 maja w Sztokholmie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa
Przybrzeżnego, działającej przy Komitecie Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego. Wzięli
w nim udział przedstawiciele Szwedzkiego Muzeum Morskiego, Fińskiej Rady ds. Kultury,
Estońskiego Muzeum Morskiego w Tallinie, Muzeum Latarni Morskich Lindesnes,
Regionalnego Zarządu Wysp Alandzkich oraz Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku – które reprezentowała Jadwiga Klim.
Majowe spotkanie grupy roboczej odbyło się po dłuższej przerwie spowodowanej
pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z zamysłem organizatorów stało się więc okazją do podsumowania trudnego pandemicznego okresu w nadbałtyckich muzeach
morskich oraz wyznaczenia głównych kierunków działania na najbliższe lata. Uczestnicy
zaprezentowali raporty dotyczące sytuacji muzeów oraz kwestii związanych z ochroną
dziedzictwa nadmorskiego w ich krajach w ostatnich dwóch latach. W toku podsumowań okazało się, że doświadczenia niemal wszystkich instytucji z czasów epidemii są
zbliżone: negatywne (głównie pod względem finansowym) konsekwencje zamknięcia
placówek, spadek ogólnej liczby zwiedzających i znaczący wzrost udziału gości krajowych w stosunku do zagranicznych, opóźnienie realizowanych projektów. Zamknięcie
wymusiło zwiększenie aktywności muzeów w Internecie, a z drugiej strony – umożliwiło
przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych. Kierunki działania zaproponowane na najbliższe lata wynikają bezpośrednio z aktualnych problemów i wydarzeń.
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Muzeum „Vasy” – widok na wrak okrętu z antresoli
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Trwająca od 24 lutego wojna w Ukrainie, nie dające się dłużej ignorować zmiany klimatyczne oraz obawy o stan gospodarek państw europejskich skłoniły grupę roboczą do
przyjęcia zagadnienia „dziedzictwa zagrożonego” jako najważniejszego punktu swych
przyszłych działań. Z kolei niepewna przyszłość latarni morskich m.in. w Finlandii przełoży się w najbliższym czasie na silniejsze zaakcentowanie tej problematyki przez grupę
roboczą i jej popularyzację, np. w formie wystawy posterowej.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzić najmłodszy oddział
Szwedzkiego Muzeum Morskiego – Muzeum Vrak. Jest to zupełnie inna placówka
niż zlokalizowane tuż obok Muzeum „Vasy”. Mało w niej zabytków, dużo multimediów.
Wynika to z pewnej zmiany filozofii podwodnych badań archeologicznych w Szwecji.
Wraki są dokumentowane, opisywane i pozostawiane pod wodą. Nie wydobywa się
wszystkich znalezionych przedmiotów, a jedynie pojedyncze – pozostałe się dokumentuje. Duża część ekspozycji poświęcona została opowieści o pracy archeologów i konserwatorów, co jest zgodne ze skandynawską tendencją do prezentowania ludzi i ich
wysiłków, dzięki którym możliwe było powstanie tej wystawy. Warto również wspomnieć,
że jednym z najbardziej efektownych zabytków prezentowanych w Muzeum Vrak jest
działo z „Solena”, wypożyczone przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Klim
Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D
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Królewskie Archiwum w Sztokholmie

Działo z „Solena” ze zbiorów NMM na wystawie w Muzeum Vrak

W SZTOKHOLMIE O „SOLENIE”
W dniach 8-12 maja Elżbieta Wróblewska – kierownik projektu monografii wraku
szwedzkiego okrętu „Solen” – spotkała się w Sztokholmie z pracownikami otwartego
w ubiegłym roku Muzeum Vrak – Muzeum Wraków. Usytuowana w sąsiedztwie słynnego Muzeum „Vasy” placówka muzealna, z zewnątrz wyglądająca niepozornie, w swoich
wnętrzach otwiera przed zwiedzającym świat morskiego dziedzictwa kulturowego,
zachowanego na dnie Morza Bałtyckiego. W jednej z sal muzealnych dowiadujemy się
o statku „Resande Man” (Podróżnik) z XVII w., który zatonął podczas sztormu w archipelagu sztokholmskim. Nowoczesna technika sprawia, że na wystawie zwiedzający
znajdują się pod powierzchnią morza, tuż przy wraku. Sześć różnych znalezisk archeologicznych wciąga nas w podróż przez wspólną historię krajów nadbałtyckich, poznajemy
dzieje wojen i konfliktów, handlu i kontaktów kulturalnych.
Pokazywane są zdjęcia i materiały archiwalne, zarówno w tradycyjnej formie,
jak i w postaci ekscytujących elementów interaktywnych. Wśród tego wszystkiego
zaprezentowana została historia „Solena”, niebanalnie przedstawiona na tle konfliktu
polsko-szwedzkiego w I poł. XVII w., oraz pochodzące z wraku tego okrętu zabytki. We
współpracy (z przerwami spowodowanymi pandemią) ze szwedzkimi muzealnikami,
m.in. archeolog Susanną Allesson-Nyberg, udało się przewieźć do Sztokholmu kilkanaście starannie dobranych eksponatów ze zbiorów NMM. Dzięki nowoczesnym formom
wystawienniczym w Muzeum Wraków możemy badać „ślady” (artefakty) pozostawione
przez ludzi w morzach i innych zbiornikach wodnych oraz w ich pobliżu. Muzeum Vrak
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Odlewnia luf armatnich – fragment dioramy w Muzeum Armii
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uczy, jak to, co wydarzyło się nad powierzchnią naszego wspólnego morza, można
przeżyć kilkaset lat później, dzięki archeologii podwodnej, która umożliwia takie podróże w czasie.
Bezpośrednie spotkanie z pracownikami Muzeum było też okazją do zaprezentowania archeologicznych badań podwodnych na „Solenie”, a także planu monografii
poświęconej temu wrakowi.
Podczas pobytu w Sztokholmie Elżbieta Wróblewska spotkała się także z pracownikami Muzeum „Vasy”, historyk Anną Marią Forssberg i dyrektorem naukowym Muzeum
Fredem Hockerem. W bezpośredniej rozmowie miała okazję przedstawić pytania i problemy dotyczące przygotowywanej monografii „Solena”.
W odwiedzonym na koniec pobytu w Sztokholmie Armémuseum tematem ekspozycji stałej są wojny i armie. Poznajemy dzieje bitew i konfliktów zbrojnych (w tym
wojny Szwecji z Polską) oczami Szwedów. To fascynujące doświadczenie wzbogacają
wrażenia wywołane sugestywnie wykonanymi dioramami, które obrazują ohydę wojny
i tragizm jednostki ludzkiej.
Jednym z celów tej wyprawy do Szwecji była również wizyta w tamtejszym
Archiwum Narodowym (Riksarkivet), z którego udało się pozyskać materiały źródłowe
z XVII w., niezbędne do przygotowania naukowych opracowań do monografii „Solena”.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Wróblewska
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KONKURS PLASTYCZNY „100-LECIE
PORTU GDYNIA”
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Turniejom Szkół Borchardtowskich,
które od wielu lat odbywały się
na pokładzie statku-muzeum
„Dar Pomorza” w Gdyni, towarzyszył konkurs plastyczny. Pandemia
powstrzymała organizację obu
imprez. Tym bardziej cieszy, że
po dwuletniej przerwie udało się
przynajmniej częściowo powrócić do tradycji współpracy szkół
noszących imię kpt. ż.w. Karola
O. Borchardta i zorganizować dla
nich konkurs plastyczny.
Tegorocznym tematem było stulecie Portu w Gdyni. Ostatecznie
zgłoszone do konkursu prace
zostały wykonane przez dzieci
z dwóch szkół borchardtowskich –
ze Strzebielina i Rumi.
Prace oceniało jury w składzie: Ewa Ostrowska, prof. kpt. ż.w.
Daniel Duda oraz Monika Golenko
i Arleta Gałązka – przedstawicielki
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce
w każdej z nich zdobyły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi.
Wystawa nagrodzonych prac prezentowana jest na pokładzie głównym „Daru
Pomorza”.
Bardzo dziękujemy Portowi Gdynia za patronat nad wystawą i ufundowanie nagród.
Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka
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„SYMBOLE NASZYCH MARZEŃ”
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Pierwsze tegoroczne „wodowanie” na statku-muzeum „Dar Pomorza” za nami. 26
maja odbyło się spotkanie z autorem książki „Symbole naszych marzeń. Stulecie polskich żaglowców 1921 – 2021. Opowieść o statkach i kapitanach”, panem Tomaszem
Maracewiczem, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej.
Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnili Jacek Szaszkiewicz z „Daru Młodzieży” oraz
Jacek Jakubowski z Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny, a całość poprowadził
Krzysztof Romański.
Laudację książki wygłosił komendant „Daru Młodzieży” Rafał Szymański, który podkreślił jej symboliczną wagę: 1852 g (liczba ta nawiązuje do długości mili morskiej),
a także obfitość zamieszczonych w niej zdjęć. Po zaprezentowaniu książki nastąpiło
jej uroczyste „wodowanie”. Matka chrzestna, Zofia Olchowy – III oficer na „Darze
Młodzieży” – po zanurzeniu róży w kieliszku szampana wygłosiła autorską formułę
aktu chrztu książki. Namówiony przez prowadzącego do zwierzeń Tomasz Maracewicz
wyznał, że napisał tę książkę, bo sam chciał taką przeczytać: brakowało mu publikacji
zbiorczo opisującej historię polskich żaglowców, swego rodzaju encyklopedii. Gdy głos
oddano publiczności, wystąpił kpt. ż.w. Antoni Królikowski, chwaląc zarówno stronę
merytoryczną, jak i edytorską publikacji.
Po zakończeniu części oficjalnej można było liczyć na wpis autora do zakupionych
książek.
Tekst i zdjęcia: Arleta Gałązka
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WSPÓŁCZESNE STATKI PASAŻERSKIE
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Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Statku-Muzeum „Sołdek” i Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku 12
maja w Ośrodku Kultury Morskiej odbyła się prelekcja kpt. ż.w. Mieczysława
Amielańczyka pt. „Współczesne statki pasażerskie i najnowsze trendy”.
Program prelekcji objął wiele różnorodnych kwestii, takich jak ilość obecnie
eksploatowanych statków pasażerskich
na świecie, ich wielkość, liczba przewożonych przez nie pasażerów oraz odwiedzane porty. Bliżej omówione zostały:
transatlantyk „Queen Mary 2”, najciekawsze wycieczkowce (w tym „Celebrity
Edge”, znany z „latającego dywanu” –
platformy podnoszącej się na wysokość
13 pięter nad powierzchnię morza), pływający apartamentowiec „The World”,
pasażerskie łodzie podwodne, pasażerskie statki ekspedycyjne (w tym najbardziej luksusowy „Scenic Eclipse”),
pierwszy luksusowy lodołamacz pasażerski „Le Commandant Charcot”, statki z napędem atomowym i żaglowym, promy (w tym „Color Magic” – największy wg pojemności
brutto), statki pasażersko-towarowe, a także pasażerskie statki rzeczne (np. nowoczesny
bocznokołowiec „Loire Princesse”). Prelegent dodał też ciekawostki związane z podróżowaniem wodą (opowiedział np. o specjalnych kamizelkach ratunkowych dla psów
i kotów), a wystąpienie zakończył prezentacją albumu „Wycieczkowce w Gdyni”.
W prelekcji wzięli udział dyrektor NMM dr Robert Domżał, emerytowany dyrektor
NMM dr hab. Jerzy Litwin, prezes Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”
kontradmirał SG (rez.) Piotr Stocki, prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”
kpt. ż.w. Stefan Krella oraz liczni przybyli goście, którzy na zakończenie zadawali kpt.
Amelańczykowi ciekawe pytania dotyczące statków.
Tekst i zdjęcia: Wojciech Nadolski
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Otwarcie latarni Rozewie II im. Jana Kasprowicza.
Prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala, po prawej wiceprezes TP NMM Apoloniusz Łysejko

Kolejka po autograf Apoloniusza Łysejki w jego publikacji
„Ponowne narodziny latarni morskiej Rozewie II”

LATARNIA MORSKA ROZEWIE II UDOSTĘPNIONA DO ZWIEDZANIA PO 112 LATACH
1 maja odbyła się niezwykła uroczystość: udostępnienie do zwiedzania latarni morskiej Rozewie II. Do tej pory odwiedzający Rozewie mieli możliwość wejścia do jednej
z najbardziej rozpoznawalnych polskich latarni: Rozewie I. To z jej galerii można oglądać
okolicę oraz stojącą 200 metrów obok inną latarnię – Rozewie II. Niezmiennie budziła
ona ciekawość, na której zaspokojenie trzeba było czekać wiele lat. Goście „Blizarium
Rozewskiego” często zadawali pytanie: „Kiedy druga latarnia będzie otwarta?”. I oto
nadszedł ten dzień, już nie trzeba pytać.
Uroczystość otwarcia latarni Rozewie II rozpoczęła się w samo południe. Sporą
grupę przybyłych gości przywitał w imieniu gospodarza obiektu – Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego – prezes dr Fryderyk Tomala, który w krótkich słowach
przybliżył intencje udostępnienia latarni. Początkowo planowano przygotowanie jej, jako
jedynej w kraju, do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Jednak mimo zaawansowanych prac projektowych nie udało się wybudować zewnętrznej windy. Na przeszkodzie
stanęła natura: ze względu na niestabilny brzeg klifu nie uzyskano zgody na budowę.
Największą atrakcją dla zwiedzających jest jednak możliwość wyjścia na galerię latarni
i podziwiania rozciągających się z niej widoków na okolicę. Zadbaliśmy o to, aby osoby
z ograniczoną sprawnością ruchową mogły je zobaczyć, w tym celu przed wejściem do
obiektu stanął monitor przekazujący widok z tarasu, natomiast dla gorzej widzących
mamy sporej wielkości makietę dotykową latarni.
Jako kolejny głos zabrał wiceprezes TP NMM Apoloniusz Łysejko. Przedstawił historię
stosunkowo krótkiej eksploatacji latarni od planu jej budowy do wyłączenia z eksploatacji w roku 1910, a także dzieje budowli w okresie między- i powojennym. Opowiedział
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o pracach remontowych wieży, rekonstrukcji laterny oraz rewitalizacji aparatu Fresnela
w 2014 r. Zapowiedział też, że TP NMM przygotowało specjalne prezenty dla zwiedzających tego dnia: publikację „Ponowne narodziny latarni morskiej Rozewie II” oraz plakat
autorstwa Michała Adamczyka, przedstawiający latarnię Rozewie II.
Przyszła kolej na symboliczne otwarcie obiektu. Biało-czerwoną szarfę ozdabiającą
wejście do latarni zdjęła, poproszona przez Apoloniusza Łysejkę, jedna z uczestniczek
uroczystości, gdynianka Lidia Czuper. Uczestnicy uroczystości ruszyli do wejścia i wąskimi, stromymi schodami wolno przemieszczali się wewnątrz wieży do góry. Po wejściu
na taras otaczający laternę zobaczyli latarnię Rozewie I, a z drugiej strony zabudowania
Rozewia i Jastrzębiej Góry.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz
gminy Władysławowo Roman Kużel, sołtys Rozewia Renata Ostrowska-Łojek i sołtys
Jastrzębiej Góry Szymon Redlin, którzy od wielu lat zainteresowani byli udostępnieniem
tego miejsca turystom i okolicznym mieszkańcom.
Zwiedzenie latarni morskiej Rozewie II daje możliwość uzyskania czternastego
stempla w paszporcie odznaki turystycznej miłośnika latarń morskich „Bliza”. Zdobycie
odpowiedniej liczby stempli potwierdzających zwiedzenie latarni oznacza uzyskanie
brązowej, srebrnej lub złotej odznaki „Blizy”.
Tekst: Apoloniusz Łysejko – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum
Morskiego
Zdjęcia: Cezary Spigarski – Oficyna Morska; Konrad Kądzior – Gmina Władysławowo
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