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Od setek lat bursztyn, ze względu na swoje unikalne właściwości, wykorzystywany był 
w medycynie ludowej – oraz w zdobnictwie, stając się inspiracją dla wielu artystów. 
W Muzeum Rybołówstwa w Helu 9 lipca otwarta została wystawa retrospektywna 
Mariusza Gliwińskiego, zatytułowana „Moda na bursztyn”. Ten znany i ceniony na całym 
świecie projektant biżuterii prezentuje na niej swój dorobek artystyczny z lat 1982–2022.

Mariusz Gliwiński jest właścicielem firmy Ambermoda, w której tajemnice pracy 
z bursztynem bałtyckim przekazywane są już od trzech pokoleń. Biżuteria z jego pra-
cowni jest wykonywana przy użyciu tradycyjnych metod i naturalnych materiałów, 
takich jak certyfikowany bursztyn bałtycki, diamenty, złoto, srebro i kolorowe kamienie 
z różnych stron świata. Każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i sygnowany przez projek-
tanta. Kolekcje Ambermody można oglądać na wystawach i targach sztuki, biżuterii 
i mody na całym świecie. Dowodem uznania dla artysty jest wieloletni udział w rządo-
wym programie „Design in Poland”, promującym polskie wzornictwo za granicą.

Mariusz Gliwiński przez pięć kadencji pełnił funkcję Prezesa Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Bursztynników, a w 2021 r. został odznaczony nagrodą Bursztynnik 
Roku. Jak sam mówi o bursztynie: „Niespotykana ilość kształtów, bogactwo barw, 
faktur powierzchni, a także różnorodna zawartość organiczna daje mi wielkie możli-
wości i inspiracje. To właśnie sensualny stosunek do bursztynu daje artyście przewagę 
w wyzwalaniu wyobraźni, a jeżeli poparty jest zdobytą wiedzą techniczną i w jakimś 
zakresie naukową, pozwala tę wyobraźnię przekuć w dzieła sztuki”. 

Wystawę w Muzeum Rybołówstwa w Helu zaprojektowała Małgorzata Gliwińska, 
a jej kuratorem z ramienia NMM jest Monika Golenko. Ekspozycja powstała w ramach 
cyklu „Gdańsk – światowa stolica bursztynu prezentuje”, realizowanego przez Związek 
Miast i Gmin Morskich. Zapraszamy do jej oglądania do 2 października.

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Wystawę otworzył dyrektor NMM 
dr Robert Domżał.

O prezentowanych pracach opowiedział ich autor, Mariusz Gliwiński. Fragmenty ekspozycji „Moda na bursztyn”
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24 czerwca udostępniono publiczności nową wystawę czasową, zatytułowaną „Z Gdyni 
w daleki świat. Stocznia Gdynia i jej statki”. Ekspozycja prezentowana jest w ładowni 
nr 2 statku-muzeum „Sołdek”, a zobaczyć na niej można 14 modeli statków, wybranych 
spośród 36, które Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zakupiło w grudniu ubiegłe-
go roku od Stoczni Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej. Zakup ten był możliwy dzięki 
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Modele dokumentują dorobek produkcyjny polskiego przemysłu okrętowego dru-
giej połowy dwudziestego wieku. Są to modele redukcyjne, a więc szczególnie cenne 
dla celów wystawienniczych, przedstawiają bowiem pomniejszone wierne kopie ory-
ginalnych statków. Wystawa pozwala zapoznać się z większością typów statków, jakie 
budowano w Gdyni w latach 1960 – 2002, a były to zbiornikowce przystosowane do 
transportu m.in. ropy naftowej, chemikaliów i skroplonego gazu, drobnicowce i masow-
ce, trawlery-przetwórnie i trawlery-zamrażalnie, nowoczesne samochodowce Ro-Ro, 
pokaźne kontenerowce czy też, budowane już na początku dwudziestego pierwszego 
wieku, uniwersalne wielozadaniowce. 

Zanim trafiły na wystawę, modele poddane zostały konserwacji i oczyszczeniu 
w Pracowni Modelarskiej NMM w Gdańsku. Wyeksponowano je na specjalnie przy-
gotowanych podstawach, tak aby można je było obejrzeć z każdej strony. Z historią 
prezentowanych statków powiązane są częstokroć różne ciekawostki. Zwiedzający mają 
możliwość zobaczyć m.in. model pierwszego w historii polskiego przemysłu okrętowego 
statku zwodowanego w suchym doku. Mogą też dowiedzieć się, dlaczego pewien zbior-
nikowiec gazu pomalowany został na zielono i który ze statków zbudowanych w Gdyni 
otrzymał prestiżową nagrodę „Złotej Kotwicy”. Wystawa wzbogacona została również 
o archiwalne fotografie, które wraz z krótkim chronologicznym opisem przybliżają dzieje 
gdyńskiej stoczni, od jej skromnych początków w latach dwudziestych ubiegłego wieku 
aż po likwidację przedsiębiorstwa na początku dwudziestego pierwszego wieku. 

Kuratorami wystawy są: dr Jan Tymiński i Jakub Adamczak. Modele do ekspozycji 
przygotowali: Marek Parczyński, Mirosław Taratuta i Tomasz Poręba. Projekt graficzny 
plansz wykonał Paweł Makowski. Wystawę modeli statków zbudowanych w gdyńskiej 
stoczni oglądać będzie można do końca października.

Tekst: Jan Tymiński
Zdjęcie: Paweł Jóźwiak
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Z GDYNI W DALEKI ŚWIAT
STOCZNIA GDYNIA I JEJ STATKI
FROM GDYNIA TO THE CORNERS OF THE WORLD
THE GDYNIA SHIPYARD AND ITS SHIPS

Ilość i tonaż zbudowanych statków oraz zatrudnienie w stoczni gdyńskiej w poszczególnych latach
Tonnage of ships built and employment in Gdynia Shipyard in particular years

DOROBEK PRODUKCYJNY STOCZNI GDYŃSKIEJ W LICZBACH
GDYNIA SHIPYARD PRODUCTION
Ilość i tonaż statków zbudowanych po 1945 (w tys. ton)
Number and tonnage of ships built after 1945 (in thousand tonnes)
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Rodzaj
Type of ship

Ilość
Amount

Tonaż w tys. ton
Tonnage in thous. tonnes

Masowce / Bulk cargo ships 90 4 097 784

Zbiornikowce / Tankers 39 1 749 444

Kontenerowce / Container ships 82 2 393 929

Drobnicowce / General cargo ships 108 528 741

Trawlery / Trawlers 218 160 800

Jednostki pomocnicze / Auxiliary ships 12 611 300

Prom pasaż.-sam. / Passenger-car ferry 1 45 000

Chemikaliowce / Chemical tankers 6 107 700

Ro-Ro samochodowce / Ro-Ro car carrier 10 118 660

Ro-Lo wielozadaniowce / Ro-Lo Ships 1 447 400

Okręty wojenne / Warships 28 15 400

Chłodniowce / Refrigerated ships 8 15 200

Pasażerskie do obsługi wież wiertniczych / Service platform ships 6 4 500

Suma / Quantity: 605 9 345 795 000

Ilość zbudowanych statków / Amount of ships built Tonaż zbudowanych statków / Tonnage of ships built Zatrudnienie / Employment
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W czerwcu zespół Działu Badań Podwodnych NMM, w składzie: Krzysztof Kurzyk, 
Janusz Różycki, Paweł Litwinienko i Zbigniew Jarocki, przeprowadził archeologiczne 
badania podwodne wraka F33.14, leżącego w Zatoce Puckiej na wysokości Jastarni. 
W trakcie badań odwiedził nas pod wodą dyrektor NMM Robert Domżał. Prace prowa-
dziliśmy z naszej nowej jednostki typu RIB „NMM Wodnik”, która świetnie się sprawdziła 
w przewidzianej dla niej roli.

Wrak oznaczony jako F33.14 został odkryty w 2020 r. podczas skanowania dna mor-
skiego przez Urząd Morski w Gdyni. W trakcie wstępnej podwodnej inwentaryzacji oraz 
dzięki analizie literatury zidentyfikowaliśmy wrak jako pozostałość drewnianego statku 
żaglowego „Leopold”. 

Jednostka, zbudowana w drugiej połowie XIX w., przebudowana została w 1910 r. 
w Rewie. Był to jednomasztowy drewniany jacht o długości 13,3 m i szerokości 4,6 m, 
zaliczany do tzw. szkut rewskich. Służyły one głównie w żegludze kabotażowej, przewo-
żąc pomiędzy portami położonymi nad Zatoką Gdańską i Pucką towary takie, jak torf, 
kamienie, żwir i piasek. Właścicielem żaglowca był Michał Markowc z Rewy. Jednostka 

zatonęła w 1926 r. z ładunkiem głazów w okolicy toru wodnego prowadzącego do 
budowanego portu w Jastarni.

W czasie badań podwodnych oczyściliśmy wrak z porastającej go roślinności 
i z osadu dennego, po czym wykonaliśmy podwodną fotogrametrię zachowanej kon-
strukcji z ładunkiem głazów, która posłuży do stworzenia modelu trójwymiarowego 
wraka. Dzięki badaniom udało się odkryć dobrze zachowany drewniany ster zawiasowy, 
klepki poszycia, stępkę oraz fragment rufy. Pozyskaliśmy też zabytki związane z codzien-
nym funkcjonowaniem jednostki, m.in. bloczek, dwie nawigacyjne lampy naftowe, 
patelnię żelazną oraz narzędzia (klucz i młotek). Zabytki poddane zostaną konserwacji, 
wzbogacając zbiory NMM związane ze szkutami rewskimi.

Tekst: Krzysztof Kurzyk
Zdjęcia: Robert Domżał, Paweł Litwinienko
Model 3D: Janusz Różycki
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ARCHEOLOGICZNE BADANIA PODWODNE 
WRAKA „LEOPOLD” ciąg dalszy

Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022
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Na przełomie maja i czerwca gościliśmy w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku 
przedstawicieli Stiftelsen Museum Vest. Była to kolejna wizyta w związku z projektem 
„Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”, finansowa-
nego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem przyjechała do nas „grupa modelarska”, 
więc przygotowany dla niej program wizyty dotyczył głównie zapoznania się z naszy-
mi doświadczeniami w budowaniu i konserwacji modeli i makiet morskich. Wizyta 
w NMM rozpoczęła się 31 maja, w Spichlerzach na Ołowiance, oficjalnym powitaniem 
przez dyrektora dra Roberta Domżała. Nasi goście zostali oprowadzeni po wystawie 
stałej, wystawie czasowej „Truso. Legenda Bałtyku”, a także dwóch pracowniach – 
Modelarskiej i Digitalizacji. Następnie, dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Gdańska, 
zwiedzili także Dwór Artusa. Drugi dzień był dniem wyjazdowym – Norwedzy odwiedzili 
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego 
w Kątach Rybackich. W obiektach tych zapoznali się ze stosowanymi przez naszych 
konserwatorów metodami konserwacji drewna, zwiedzili pracownie: konserwatorską 
i rentgenowską, wysłuchali prezentacji nt. pracy konserwatora drewna, a na zakończe-
nie zapoznali się z kolekcją narzędzi szkutniczych i rybackich oraz łodzi używanych na 
Zalewie Wiślanym. Grupą Norwegów opiekowała się przez cały czas edukatorka Kamila 
Jezierewska, która dzięki świetnej znajomości języka angielskiego pełniła de facto 
funkcję gospodyni we wszystkich odwiedzanych miejscach.

Wizyta szkoleniowa pracowników NMM u partnerów norweskich z Museum Vest 
odbyła się z kolei w dniach 13-17 czerwca. W skład naszej delegacji weszły przedsta-
wicielki Działu Edukacji: Kamila Jezierewska i Weronika Pelc-Garska oraz Małgorzata 
Kowalska z Działu Inwestycji i Remontów. Muzealniczki przywiozły ze sobą do Bergen 
model Gdańskiego Żurawia, który przekazały przedstawicielowi Museum Vest, pełnią-
cemu rolę gospodarza całej wizyty. A jej program był naprawdę bardzo bogaty! Polska 
delegacja zwiedziła m.in. Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Morskie i Muzeum Wybrzeża 
w Øygarden, gdzie nasze koleżanki wizytowały pobliską farmę ryb i miały możliwość, 
w ramach specjalnie przygotowanych dla nich zajęć warsztatowych, wykuć na kowadle 
własne haki do połowu ryb. W trakcie wizyty odbyło się zaplanowane wcześniej otwarte 
wydarzenie edukacyjne, podczas którego dr inż. Weronika Pelc-Garska zaprezentowała 
model Gdańskiego Żurawia oraz opowiedziała uczestniczącym w wydarzeniu dzieciom 
o maszynach prostych. Na wydarzeniu obecny był również dyrektor Museum Vest – 
Oyvind Stang.

Tekst: Kamila Jezierewska, Weronika Pelc-Garska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Weronika Pelc-Garska
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WIZYTA I REWIZYTA W RAMACH 
PROJEKTU ŻURAW ciąg dalszy Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022

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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Do zbiorów naszego Muzeum trafił niezwykły dokument wydarzeń, rozgrywających 
się niemalże na naszych oczach: znaczek pocztowy upamiętniający odmowę ukraiń-
skich żołnierzy stacjonujących na Wyspie Węży poddania się rosyjskiemu krążownikowi 
„Moskwa”. Gest załogi posterunku na Morzu Czarnym stał się symbolem oporu Ukrainy 
wobec agresji sąsiada. Żołnierzy ostatecznie wzięto do niewoli, ale sam krążownik 
został zatopiony zaledwie dzień po emisji znaczka, 14 kwietnia 2022 r.

Filatelistyczny unikat podarowała naszemu Muzeum dr Ludmiła Rybczenko, 
zastępca dyrektora Muzeum Historii Ukrainy w II Wojnie Światowej w Kijowie, 
jako dowód wdzięczności za wsparcie, jakie NMM udzieliło obywatelom Ukrainy. 
Dr Rybczenko, znalazłszy w Gdańsku schronienie, zajmuje się w Polsce między inny-
mi prowadzeniem cyklu wykładów o sytuacji muzeów, zabytków i działalności kultu-
ralnej w Ukrainie podczas wojny. Jeden z takich wykładów odbył się także w NMM 
21 kwietnia, a prelegentka opowiedziała wówczas m.in. o przygotowanych przez jej 
Muzeum ekspozycjach dotyczących najnowszych konfliktów zbrojnych w Ukrainie, 
w 2014 i 2022 r. 

Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

ROSYJSKI KRĄŻOWNIK NA UKRAIŃSKIM 
ZNACZKU POCZTOWYM Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022

Dr Ludmiła Rybczenko przekazała znaczek na ręce dyrektora dra Roberta Domżała.

Nadruk „F” odpowiada taryfie za wysłanie listu poleconego 
o wadze do 50 g na terenie Ukrainy.
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GDYNIA W MALARSTWIE MIĘDZYWOJNIA Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022

Dr Monika Jankiewicz-Brzostowska wygłosiła 24 czerwca w Muzeum Miasta Gdyni 
wykład na temat: „Sposoby przedstawiania Gdyni w międzywojennym malarstwie pol-
skim ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Od początku istnienia 
NMM jednym z priorytetów polityki gromadzenia zbiorów sztuki było dokumentowanie 
dokonań polskich malarzy w zakresie marynistyki. W tej dziedzinie istotnym wątkiem 
tematycznym są wizerunki Gdyni. Autorami ich są zarówno malarze mieszkający 
w okresie międzywojennym na Wybrzeżu, jak też – w przeważającej większości – artyści 
z innych regionów, zainteresowani zagadnieniami związanymi z powrotem państwa 
polskiego na morze oraz rozwojem Gdyni jako miasta, portu handlowego i bazy 
polskiej marynarki wojennej. Pamiętać przy tym należy, że wyobrażenia te nie funk-
cjonowały autonomicznie, lecz wpisywały się w szerszy kontekst wysiłków propagan-
dowych, związanych z promocją w społeczeństwie idei Polski morskiej. Stąd charakter 
tych wyobrażeń, kojarzących się z takimi pojęciami, jak nowoczesność, optymizm, 
otwarcie na świat, siła, potęga. Wśród autorów podejmujących tę tematykę wymienić 
można Włodzimierza Nałęcza, Wacława Zaboklickiego, Michalinę Krzyżanowską, Jana 
Gasińskiego, Henryka Szczyglińskiego i Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Wachlarz 
podejmowanych przez artystów motywów obejmuje widoki portu handlowego, zarów-
no bardzo syntetyczne, ze znacznej odległości, jak też szczegółowe ujęcia poszczegól-
nych jego fragmentów, z konkretnymi statkami, a także wizerunki jednostek marynarki 
wojennej w porcie na Oksywiu oraz basen jachtowy. Są też prace nawiązujące do 
tematyki wypoczynku nad morzem, przedstawiające plaże i wypoczywających tam 
wczasowiczów, zazwyczaj podpisywane przez autorów nazwami Orłowa i Gdyni. 

Wykład zorganizowany został w związku z prezentowaną w Muzeum Miasta Gdyni 
wystawą „MORZE \ MIASTO \ PORT”, na której znalazły się m.in. obrazy ze zbiorów NMM.

Tekst i prezentacja: Monika Jankiewicz-Brzostowska

Obraz Michaliny Krzyżanowskiej „Port w Gdyni”, 1935 – dziś w zbiorach NMM,
na Wystawie Morskiej w Zachęcie w 1937 r. (fragment prezentacji)

„Gdynia” Feliksa Michała Wygrzywalskiego – wersje ze zbiorów NMM (po lewej)
i Muzeum Miasta Gdyni (fragment prezentacji)
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25 czerwca w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbyła się konferencja zatytułowana 
„Flisacy”. Była ona podsumowaniem i zakończeniem I Flisu Kanałem Elbląskim, zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „Navicula”, Polski Cech 
Flisaków, Szkutników i Sterników oraz Tartak Jagodno. Słuchacze – flisacy, elblążanie, 
przedstawiciele Sejmu i Senatu – z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o nadkana-
łowych bindugach oraz o historii i technikach spławu drewna na Kanale. Jadwiga Klim 
z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które sprawowało patronat honorowy 
nad Flisem, przedstawiła prezentację pt. „Kanał Elbląski – zaczęło się od drewna”.

Przygotowania do I Flisu Kanałem Elbląskim rozpoczęły się mniej więcej dwa lata 
temu. Siłą sprawczą, która doprowadziła całe przedsięwzięcie do szczęśliwego finału, 
jest Sławomir Dylewski, prezes „Naviculi”. Po jego spotkaniu z Markiem Strzelichowskim, 
organizatorem i uczestnikiem licznych flisów oraz z retmanem Mieczysławem Łabędzkim 
z Ulanowa machina ruszyła. Na Kanale Elbląskim od 50 lat nie widziano tratw. Mało jest 
filmów, zdjęć i relacji flisaków. I Flis Kanałem Elbląskim zaplanowano więc jako histo-
ryczną rekonstrukcję flisów odbywających się od początku istnienia tej drogi wodnej 
i jako przypomnienie, że powstała ona do transportu drewna, a nie ludzi. 

Flisową tratwę zbudowano na bindudze Glimy. Utworzyło ją siedem 14-metrowych 
tafli ułożonych z bali sosny taborskiej, o łącznej długości ponad 100 m. 12 czerwca Flis 
ruszył trasą kanałowych tartaków z Iławy do Elbląga. W jego trakcie zaprezentowano 

i wypróbowano wszystkie techniki przemieszczania tratwy przez flisaków: za holowni-
kiem lub przy użyciu wyciągarki ręcznej na bazie kołowrotu na jeziorach, a w kanale 
na pych (5-metrowymi tyczkami, maszerując wzdłuż tratwy), burłaczenie przez ludzi 
i holowanie końmi. Cały czas tratwa i flisacy byli na wyciągnięcie ręki. Można ich było 
obserwować z brzegów, mostów, jachtów, motorówek i kajaków, spotkać na śluzach 
i pochylniach oraz na specjalnych festynach organizowanych na miejscach postoju. 
Wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić tratwę oraz poznać flisacką kulturę – również 
kulinarną. 

Świadomość historycznego charakteru I Flisu Kanałem Elbląskim i jego nieba-
gatelnego znaczenia dla przypomnienia genezy budowy tej drogi wodnej wyraźnie 
wybrzmiała podczas sobotniej konferencji. Jej uczestnicy zgodnie wyrażali nadzieję, że 
I Flis będzie miał swoją kontynuację w latach kolejnych. Był on bowiem dwutygodnio-
wym świętem Kanału Elbląskiego. Radosnym, wyjątkowym, pełnym wrażeń. A jednocze-
śnie okupionym nieopisaną pracą i wysiłkiem organizatorów, ich walką z trudnościami 
finansowymi, organizacyjnymi i mentalnościowymi. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy 
zapomną o swoim „nigdy więcej” i w 2023 r. drewno powróci na Kanał Elbląski. 

Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Marek Strzelichowski, Kazimierz Skrodzki

FLIS KANAŁEM ELBLĄSKIM I KONFERENCJA „FLISACY” Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022
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FLIS KANAŁEM ELBLĄSKIM I KONFERENCJA 
„FLISACY” ciąg dalszy Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022
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Dyrektor NMM dr Robert Domżał 
powołany został w skład Konwen-
tu Morskiego – organu doradczego 
Ministra Infrastruktury, skupiającego 
szeroko pojęte środowisko specjali-
stów morskich różnych branż: gospo-
darki, administracji, nauki i eduka-
cji. Konwent Morski, którego prze-
wodniczącym jest kpt. ż.w. Zbigniew 
Sulatycki, opiniuje kierunki działa-
nia resortu infrastruktury w zakresie 
gospodarki morskiej, rekomenduje 
inicjatywy i zgłasza projekty przedsię-
wzięć w tym obszarze. 

Uroczysty Konwent Morski, zor-
ganizowany w pięciolecie istnienia 
tego ciała doradczego, odbył się 
27 czerwca w sali konferencyjnej 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku. Wzięli w nim udział premier RP 
Mateusz Morawiecki oraz sekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wod-
nej Marek Gróbarczyk.  

Podczas Konwentu zaproszeni specjaliści wygłosili trzy referaty: „Przyszłość floty 
polskiej Marynarki Wojennej”, „Zaawansowanie budowy polskich promów” i „Zabez-
pieczenie kadr dla polskiego przemysłu okrętowego”.

Członkostwo w Konwencie Morskim to wielkie wyróżnienie dyrektora NMM, ale 
przede wszystkim, jak sam mówi dr Domżał, docenienie roli morskiego dziedzictwa 
kulturowego i edukacji morskiej, a także pracy w tym obszarze, wykonywanej przez 
muzealników, edukatorów i archeologów morskich.

Tekst: Hanna Borkowska

KONWENT MORSKI Biuletyn NMM • 6 (231) 06.2022

Fot. Robert Domżał

Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl
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Kilka miesięcy temu rozpoczęłam poszukiwania uczestników regat OpSail’72 na „Darze 
Pomorza”. Udało mi się dotrzeć do ponad trzydziestu osób biorących udział w rejsie – 
to przede wszystkim ówcześni studenci Wyższych Szkół Morskich w Gdyni i Szczecinie. 
Początkowo zakładałam, że na mój apel odpowie kilka osób i wystarczą dwa dni, by 
przeprowadzić z nimi wywiady, jednak odzew wśród uczestników rejsu sprzed 50 lat 
przerósł najśmielsze oczekiwania. Wraz z Patrykiem Herdzikiem z Działu Edukacji przez 
trzy dni nagraliśmy notacje 14 uczestników tego pamiętnego rejsu. Uzupełnieniem 
nagrań jest dokumentacja fotograficzna, wykonana przez Pawła Jóźwiaka. W planach 
mamy jeszcze wywiady online, z osobami, które mieszkają za granicą lub w głębi kraju, 
nie wykluczamy też ponownych spotkań na „Darze Pomorza”.

Część rozmówców zadeklarowało w trakcie umawiania się na nagrania, że przy-
niesie pamiątki związane z rejsem – plakietki, plakaty, książki, wycinki prasowe, a także 
autorskie zdjęcia. Podczas spotkania zdarzało się, że przekazywali je do zbiorów 
NMM. Dzięki temu pozyskaliśmy wiele wyjątkowych eksponatów, związanych nie tylko 
z tym, ale także wcześniejszymi rejsami szkolnymi naszych rozmówców. Zbiory muzeum 
powiększyły się o też o ponad 200 zdjęć, w większości wcześniej niepublikowanych.

Nagrania przeprowadzaliśmy przede wszystkim w salonie kapitańskim na „Darze 
Pomorza”, tylko jednego dnia sprzyjała nam pogoda na tyle, byśmy mogli rozmawiać 
na pokładzie. Wywiady z założenia miały być krótkie, pytania związane były głównie 
z przebiegiem regat, jednak mając ciekawych rozmówców, nie sposób nie zapytać, dla-
czego wybrali pracę na morzu. Relacje dotyczyły krótkiego rejsu, a jednak każda z nich 
wyróżniała się indywidualnymi spostrzeżeniami, innym spojrzeniem na wydarzenia. 

Nagrania trafią do archiwum Działu Dokumentacji Naukowej NMM, ale wcze-
śniej część z nich będzie można zobaczyć na społecznościowych kanałach NMM: 
Facebooku i (w dłuższych wersjach) na YouTube.

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Arleta Gałązka
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W albumie fotografa H. Kabata nasi rozmówcy 
rozpoznawali siebie i kolegów
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1. Eugeniusz Krejza i Arleta 
Gałązka przeglądają 
album Henryka Kabata

2. Adam Boczek z albumem 
„Dar Pomorza” H. Kabata

3. Dariusz Jankowski pokazuje 
Patrykowi Herdzikowi i Sylwii 
Paszko gazetkę ścienną z Daru 
Pomorza z rejsu kandydackiego

4. Paweł Jóźwiak fotografuje 
Mariana Wiśniewskiego 
i Mirosława Rogalewskiego, 
nagrywa Patryk Herdzik

5. Marian Wiśniewski i Mirosław 
Rogalewski z Patrykiem Herdzikiem 
i Arletą Gałązką w trakcie nagrania

6. Eugeniusz Krejza 
i Stanisław Jednaki wraz 
z Patrykiem Herdzikiem

7. Zdzisław Twardowski 
wskazuje swoje nazwisko 
na pamiątkowej tablicy 
z nazwiskami uczestników rejsu

1 2
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„Żuraw – symbol Gdańska”
W Dzień Dziecka miała swą premierę, wyeksponowana na nabrzeżu Wyspy Ołowianki, 
plenerowa wystawa pokonkursowa pt. „Żuraw – symbol Gdańska”, zrealizowana w ramach 
projektu „Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodo-
wego Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Wysta-
wa przygotowana została przez Dział Edukacji we współpracy z pracownikami Warsztatu. 
Wizerunki Żurawia wykonane przez dzieci i młodzież pięknie się prezentują w scenerii 
gdańskiego portu, więc serdecznie zapraszamy do ich oglądania przez całe wakacje!

Działania dla osób ze środowisk wykluczonych
W czerwcu zakończyliśmy cykl warsztatów dla podopiecznych Fundacji „Sprawni Ina-
czej”. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kultury Morskiej od 7 marca co dwa tygodnie 
(lub częściej) i skupiały się w głównej mierze na aspektach technicznych, modelar-
skich, a także artystycznych i literackich. Warsztaty stanowiły też preludium do plano-
wanej na jesieni wystawy czasowej przygotowywanej przez Dział Edukacji wraz z Fun-
dacją, a w wymiarze literackim zaowocują powstaniem prac na konkurs pt. „Żegnamy, 
by znów powitać”. Dwa ostatnie wydarzenia organizowane są w ramach Projektu 
„Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”, finansowa-
nego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wakacje w NMM czas zacząć!
Na wakacje zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji. W Spichlerzach na Ołowiance opowie-
my o zatopionych statkach i tajemnicach pracy archeologa podwodnego. Dowiemy się 
także, jakie tajniki nawigacji poznali wikingowie, a jak spędzali czas wolny od żeglugi. 
Na statku-muzeum „Sołdek” rozwiążemy zagadki, do których poprowadzą tajemnicze 
wskazówki w stylu „escape room”. W Ośrodku Kultury Morskiej czekają nas artystyczne 
zabawy… w piasku, a spragnieni „elektryzujących” wrażeń zmienią się w małych Ediso-
nów, badających zjawisko prądu na statkach.

W Tczewie, w Muzeum Wisły poznamy świat dawnych rybaków (i dowiemy się, czy 
pisali wiersze), a w Centrum Konserwacji Wraków Statków, zainspirowani podwodnym 
światem, wykonamy morską akwarelę.

W Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich zapraszamy na grę rodzinną i zaję-
cia dla seniorów. Dawne szkutnictwo i rybołówstwo nie mają przed nami żadnych tajemnic!

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych (od 10 do 30 osób).

Tekst: Kamila Jezierewska, Weronika Pelc-Garska, Przemysław Węgrzyn 
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Przemysław Węgrzyn
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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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W środę 8 czerwca uroczyście obchodziliśmy odejście na emeryturę Liliany Giełdon, 
kierowniczki Działu Sztuki Marynistycznej NMM. Swoją przygodę z muzealnictwem 
rozpoczęła wkrótce po ukończeniu studiów w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Zatrudniła się w Muzeum Wisły w Tczewie, gdzie od razu rzucona została 
na przysłowiową „głęboką wodę”: powierzono jej zadanie zakładania księgi inwenta-
rzowej muzealiów tego oddziału. Niebawem otrzymała propozycję objęcia stanowiska 
kierownika Działu Sztuki Marynistycznej w głównej siedzibie Muzeum. W tym charakte-
rze współpracowała z ówczesnym dyrektorem Przemysławem Smolarkiem w tworzeniu 
pierwszej ekspozycji stałej w Spichlerzach na Ołowiance. Kilka lat później zorganizowa-
ła tam wystawę barokowego malarstwa marynistycznego ze zbiorów muzeów polskich. 
Od roku 1994 pracowała w dziale z Moniką Jankiewicz-Brzostowską, z którą m.in. stwo-
rzyła cykl wystaw „Polscy artyści o morzu” (mający w bieżącym roku swoją dziewięt-
nastą edycję) oraz Galerię Morską, gdzie prezentowane są najwybitniejsze dzieła ze 
zbiorów NMM. Wspólnie opracowały też katalog zbiorów malarstwa i rysunku Muzeum, 
wydany w 2010 r. Ważnym dla niej wyzwaniem była poświęcona Zaślubinom Polski 
z morzem wystawa „Puck 10 lutego 1920 oczami świadków”, zrealizowana w 2020 r. 
w ramach programu „Niepodległa”.

Przez cały okres kariery zawodowej Liliana Giełdon usilnie zabiegała o powiększanie 
zbiorów Muzeum, dbając, by trafiały do nich zabytki znaczące dla kultury narodowej, 
wartościowe artystycznie i historycznie istotne. Dzięki tym zabiegom NMM poszczycić 
się może pracami takich malarzy, jak Jacek Malczewski, Wojciech Weiss, Julian Fałat czy 
Mela Muter. Skrupulatna i zaangażowana w realizację powierzanych zadań, charakte-
ryzowała się niewzruszoną lojalnością wobec macierzystej instytucji. Bardzo poważnie 
traktując zadanie upowszechniania wiedzy o zbiorach muzealnych, napisała szereg 
publikacji poświęconych kolekcjom NMM – obok katalogów zbiorów i wystaw ma na 
koncie także teksty przeznaczone do wydawnictw popularyzatorskich i do prasy bran-
żowej, m.in. miesięcznika „Nasze Morze”.

Koleżankom i kolegom z wszystkich pionów Muzeum znana jest z życzliwości, weso-
łości i poczucia humoru, dzięki którym pokonywała trudności i rozpraszała pojawiającą 
się niekiedy podczas rutynowych zadań nudę.

Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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W dniach 23 i 26-27 maja w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury Morskiej odbyło się 
szkolenie Komunikacja w zespole różnorodnych osobowości. Zajęcia dla 25 pracowni-
ków z różnych oddziałów i działów NMM poprowadziła przewodniczka w komunikacji 
i licencjonowana trenerka Structogram®Polska – Dorota Bury.

Structogram® to nowatorski system treningowy, który pomaga odkryć tak zwaną 
biostrukturę mózgu, symbolicznie oznaczając ją trzema wyrazistymi kolorami. Cechy 
osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. 
Structogram® pozwala na poznanie tych cech i świadome ich wykorzystywanie 
w praktyce.

W trakcie pierwszego dnia zajęć wszyscy uczestnicy mieli okazję poznania „kolo-
rów” swojej osobowości, a także swoich mocnych i słabych stron. Seminarium uzmysło-
wiło nam, jak różnymi osobami jesteśmy, jak różne są nasze zachowania i motywacje 
do wykonywania obowiązków. Intensywne ćwiczenia w zakresie wykorzystywania swoich 

naturalnych zasobów pokazały, jak zwiększyć efektywności w planowaniu i realizacji 
celów zarówno służbowych, jak i prywatnych. W ramach warsztatów w zabawny sposób 
doskonaliliśmy trudną sztukę komunikacji opartej na relacjach i zaufaniu.

Nabyta wiedza w zakresie rozpoznawania „kolorów osobowości” niewątpliwie wpły-
nie na umiejętność wykorzystania potencjału własnego, jak i zespołu, w którym już 
pracujemy.

Dziękujemy Januszowi Piwowarczykowi za zorganizowanie szkolenia i umożliwienie 
bliższego poznania ludzi, z którymi pracujemy zarówno na co dzień, jak i tych, z którymi 
widujemy się jedynie przy wyjątkowych okazjach.

Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska
Zdjęcia: Dorota Bury
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Uczestnicy szkolenia Komunikacja w zespole różnorodnych osobowościSeminarium Poznajemy siebie Warsztaty Komunikacja w zespole. Im bardziej 
zgrany zespół, tym większe trudności pokona.
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Coroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum 
Morskiego odbyło się 24 czerwca, tradycyjnie w sali konferencyjnej NMM w Spichlerzach 
na Ołowiance.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja kontradmirała rezerwy dr. inż. Czesława Dyrcza, 
byłego komendanta-rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, zatytułowana: 
„Meteorologia na co dzień w dobie zmian klimatu”. Prelegent, wieloletni wykładowca 
tego przedmiotu w Akademii, z wielką swadą i erudycją zapoznał licznie zebranych 
członków Towarzystwa z historią rozwoju meteorologii oraz ze współczesnymi badania-
mi nad przyczynami zmian klimatu w perspektywie globalnej i europejskiej. Wniosek 
z tych prac jest oczywisty: niekorzystne dla naszej planety zmiany klimatu szybko postę-
pują i są bezpośrednim następstwem szkodliwych działań człowieka wobec otaczają-
cej nas przyrody w ostatnich 200 latach. Odwrócić tę niekorzystną tendencję też może 
tylko człowiek i jego przemyślane, wspólne i szybkie działania!

Po zakończeniu prelekcji, za którą zebrani gorąco podziękowali p. kontradmirałowi, 
wybrano przewodniczącego zebrania oraz jego zastępcę. Zostali nimi dyrektor NMM 
dr Robert Domżał i dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora NMM. Obaj panowie 
sprawnie i szybko przeprowadzili obecnych na sali członków Towarzystwa przez kolejne 
punkty porządku dziennego zebrania, a w tym: uhonorowanie medalem Przyjaciela 
Narodowego Muzeum Morskiego i nadanie godności członka honorowego TP NMM 

kapitanowi żeglugi wielkiej dr. inż. Wiesławowi Piotrzkowskiemu – dyrektorowi Urzędu 
Morskiego w Gdyni, a następnie wysłuchanie sprawozdań merytorycznego i finan-
sowego Prezesa TP NMM oraz sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Ponadto dyrektor NMM poinformował zebranych o bieżącej pracy Muzeum oraz o pla-
nach na kolejne lata.

Po krótkiej dyskusji nad wspomnianymi wcześniej sprawozdaniami i po wysłuchaniu 
propozycji Komisji Uchwał i Wniosków, zebrani podjęli stosowne uchwały, zobowiązują-
ce Zarząd TP NMM do ich realizacji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolu-
torium za 2021 r. prezesowi TP NMM dr. Fryderykowi Tomali oraz pozostałym członkom 
Zarządu Towarzystwa, tj. pp. Teresie Boguszewskiej, Apoloniuszowi Łysejce, Robertowi 
Witkowskiemu i Lucjanowi Borosiowi.

Zebranie zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem, podczas którego można 
było, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, swobodnie porozmawiać 
z zaprzyjaźnionymi członkami Towarzystwa, wymieniając spostrzeżenia oraz uwagi na 
różne, nurtujące wszystkich, tematy.

Relację przygotował: Lucjan Boroś
Zdjęcia: Bernadeta Galus
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TP NMM ciąg dalszy
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