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Szanowni Czytelnicy

Bieżący numer biuletynu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ma typo-
wo morski i wakacyjny charakter. Dużo wody, słońca, łodzi żaglowych i motorowych, 
uśmiechnięte, opalone twarze świadczą o tym, że jesteśmy w środku sezonu letniego. 
Lato to nie tylko archeologiczne badania podwodne, ale także wiele działań edukacyj-
nych i promocyjnych. 

W lipcu mieliśmy okazję gościć zespół archeologów morskich z chorwackiego 
Centrum UNESCO w Zadarze. Ta wizyta to zwiastun dwuletniego, ciekawego projektu, 
w którym będziemy promować polskie dziedzictwo kulturowe w Chorwacji. Oprócz wy-
staw, jakie zaprezentujemy u naszych partnerów w tym i kolejnym roku, będziemy też 
dzielić się doświadczeniami w zakresie metodyki archeologicznych badań podwodnych 
i konserwacji zabytków. Szczegóły tego projektu omawiamy na kolejnych stronach.

Partnerzy z Chorwacji to niejedyni goście z zagranicy w naszym Muzeum. W lipcu 
odwiedził nas zespół konserwatorek z Ukrainy, które w ramach specjalnego stypendium 
poznawały polskie instytucje muzealne. 

Trudno uwierzyć, że nasz oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 
otworzyliśmy 20 lat temu. Czas płynie szybko, a my na chwilę zatrzymaliśmy go w tym 
oddziale, proponując turystom i mieszkańcom specjalne zajęcia plenerowe, połączone 
z obchodami „Dni Rybaka” w Gminie Sztutowo. 

Szczególnie dumni jesteśmy z zakończonego projektu warsztatowego kierowanego 
do wymagających odbiorców – podopiecznych Fundacji „Sprawni Inaczej”. Cieszymy 
się, mogąc kolejny raz pracować z osobami o specjalnych potrzebach. 

Na koniec zwrócę uwagę na nowy projekt dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 
który w ramach studiów podyplomowych oferuje ciekawy program związany z muzeal-
nictwem i dziedzictwem kulturowym naszego regionu. NMM jest jednym z partnerów 
tego przedsięwzięcia. 

Urlopowiczów i wszystkich zmęczonych opalaniem zapraszam do odwiedzenia 
naszych stron internetowych oraz kanałów społecznościowych.

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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W lipcu zespół Działu Badań Podwodnych w składzie: dr Krzysztof Kurzyk, Zbigniew 
Jarocki, Janusz Różycki i Paweł Litwinienko, z gościnnym udziałem dr Anny Rembisz-
Lubiejewskiej z Sekcji ds. Ochrony Morskiego Dziedzictwa Kulturowego, przeprowadził 
podwodne badania archeologiczne na wraku P5 w zatopionym średniowiecznym 
porcie w Zatoce Puckiej. Wrak został odkryty w 1990 r. podczas wydobywania łodzi P3, 
jednak nie został wtedy w pełni zadokumentowany. Archeolodzy NMM powrócili na 
stanowisko w ubiegłym roku, jednak nie udało się wówczas odsłonić całego obiektu. 

Tym razem praca zakończyła się sukcesem: odkryta została całość konstrukcji 
wraka, mierzącego 11,5 m długości i zagłębionego na ponad dwa metry w morskie 
dno. Są to dobrze zachowane pozostałości łodzi klepkowej z XIII stulecia o całkowitej 
długości ok. 12 metrów i szerokości ok. 3 metrów. Prawdopodobnie spoczywa ona na 
dawnej linii brzegowej przy dawnym ujściu rzeki Płutnicy, co tłumaczyłoby dużą różnicę 
w zarejestrowanych głębokościach zalegania rufy i dziobu wraka. 

Tegoroczne badania wymagały usunięcia gęstej warstwy mułu i roślinności pokry-
wających wrak oraz poszerzenia wykopu o dalsze dwa metry. Po oczyszczeniu kon-
strukcji wykonana została dokumentacja fotogrametryczna wraka, która w przyszłości 
umożliwi stworzenie cyfrowej rekonstrukcji łodzi. Z konstrukcji pobrano próby do dato-

wania dendrochronologicznego w celu uściślenia datowania dokonanego podczas 
pierwszych badań z roku 1990. Dodatkowo pobrano także próby osadów dennych 
na całej dwumetrowej wysokości wykopu. Ich analiza pozwoli odpowiedzieć na wiele 
pytań dotyczących formowania się badanego stanowiska archeologicznego. 

Po zakończonych pracach wrak został zabezpieczony na dnie za pomocą 
geowłókniny, obciążonej workami z piaskiem. W ciągu kilku lat leżący w głębokim 
wykopie obiekt zostanie dokładnie zasypany przez osady denne oraz rzeczne, 
co dobrze osłoni go przed niszczycielską działalnością lodu i fal oraz umożliwi 
zachowanie in situ dla przyszłych pokoleń.

Podczas prac na stanowisku ekipę NMM odwiedzili goście z International Centre 
for Underwater Archaeology z Zadaru, którzy przyjechali do Polski w ramach realizacji 
projektu „Polsko-chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO 
o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego”.

Tekst: Paweł Litwinienko
Zdjęcia: Krzysztof Kurzyk
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W lutym br. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku otrzymało dofinansowanie 
na realizację dwuletniego projektu pn. „Polsko-chorwacka wymiana doświadczeń 
w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego” 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura 
Inspirująca”. Projekt ma na celu promocję polskiego podwodnego dziedzictwa kultu-
rowego w Chorwacji oraz rozwój współpracy pomiędzy Chorwacją a Polską w zakre-
sie archeologii podwodnej i konserwacji zabytków. Partnerem przedsięwzięcia jest 
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Zagrzebiu. Chorwackim partnerem strategicznym 
projektu jest Międzynarodowe Centrum Archeologii Podwodnej – International Centre 
of Underwater Archaeology (ICUA) w Zadarze, reprezentowane przez grupę konserwa-
torów oraz archeologów podwodnych. 

Pierwsza wizyta robocza odbyła się w dniach 11-16 lipca w Gdańsku, z udzia-
łem archeologów podwodnych z ICUA w Zadarze. Kolejna jest planowana na 19-23 
września, a jej celem będzie wymiana doświadczeń między konserwatorami NMM 
w Gdańsku i ICUA w Zadarze.

Zespół ICUA w składzie Mladen Pešić (dyrektor), Luka Bekić, Roko Surić i Maja Kaleb 
rozpoczął swoją wizytę od Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Tu przy-
bliżyliśmy gościom historię CKWS, prezentując pracownię konserwatorską, magazyn 
studyjny oraz przestrzeń ekspozycyjną. Największe zainteresowanie wzbudziły: pojazd 
podwodny „Delfin II” oraz wrak łodzi P3, wywołując szereg dyskusji na temat stosowa-

nych metod konserwacji i rekonstrukcji zabytków. Uwagę zespołu ICUA zwróciła także 
nasza pracownia rentgenowska, ponieważ w ich przypadku taka pracownia pozostaje 
jeszcze w sferze marzeń i planów. Goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy 
oraz sprzętem wykorzystywanym przez konserwatorów NMM, tj. sprzętem do oczysz-
czania metalowych obiektów zabytkowych, technologią konserwacji mokrego drewna 
archeologicznego oraz dwoma rodzajami lamp rentgenowskich do badania nieorga-
nicznych i organicznych materiałów. 

Z Tczewa zespół ICUA udał się do Pucka na realizację kluczowej części wizyty, 
jaką była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia archeologicznych badań 
podwodnych (metodyka, sprzęt oraz dokumentacja stanowisk podwodnych, m.in. 
wraków łodzi klepkowej P5, ORP „Wicher” oraz żaglowca „Catharina”). W sali konferen-
cyjnej w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku odbyły się prezentacje przygotowane 
przez obie strony. Krótko omówiliśmy wraki badane przez NMM, sposoby popularyzacji 
założeń konwencji UNESCO oraz kompetencje Muzeum wynikające z jej ratyfikacji 
w 2021 r., a następnie przedstawiliśmy różnorodność podwodnego dziedzictwa kul-
turowego Bałtyku i nasze plany związane z jego ochroną. Pochwaliliśmy się realizowa-
nym projektem podwodnego muzeum oraz budową Muzeum Archeologii Podwodnej 
i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Z kolei dyrektor ICUA Mladen Pešić przedstawił 
historię Centrum oraz sposoby propagowania ochrony stanowisk morskich poprzez 
organizację kursów archeologii i dokumentacji, prowadzonych zarówno dla badaczy, 
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jak i amatorów archeologii podwodnej. Nutkę zazdrości wzbudziła tamtejsza różnorod-
ność dziedzictwa morskiego oraz warunki hydrologiczne do nurkowania na wrakach 
zlokalizowanych wzdłuż chorwackich wybrzeży Adriatyku. 

Po zapoznaniu się, dzięki prezentacji Pawła Litwinienki, z historią badań średniowiecz-
nego portu w Pucku, archeolodzy z Chorwacji mieli możliwość zanurkowania na badany 
w tym sezonie przez NMM wrak łodzi klepkowej P5 oraz relikty zatopionego portu. W kolej-
nym dniu razem z chorwackimi gośćmi zeszliśmy na wrak ORP „Wicher”. Jest to jeden 
z wraków, który będzie prezentowany na naszej wystawie plenerowej w Zagrzebiu, istotny 
dla historii Marynarki Wojennej RP. Po nurkowaniu zespół ICUA zwiedził nasz oddział w Helu, 
a oprowadzał pan Tadeusz Muża. W ostatnim dniu wizyty terenowej wykonaliśmy wspólnie 
wstępną dokumentację podwodną wraka żaglowca „Catharina”. Był to dwumasztowiec 
wykorzystywany do żeglugi kabotażowej, który wraz z pozostałymi wrakami szkut rewskich 
tworzył historię polskiej floty handlowej po odzyskaniu niepodległości. W czasie trzydniowej 
wizyty w Pucku archeolodzy podwodni z ICUA mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem 
standardowo wykorzystywanym przez nurków z DBP, takim jak łączność oraz telewizja pod-
wodna, przekazująca obraz z maski pełnotwarzowej nurka na pokład łodzi.

Na zakończenie pobytu nasi goście odwiedzili główną siedzibę NMM w Gdańsku, 
gdzie spotkali się z dyrektorem Robertem Domżałem oraz częścią zespołu projektowego 
w składzie: Dorota Nahajowska, Elżbieta Kowalik, Hanna Borkowska, Anna Rembisz-
Lubiejewska oraz Katarzyna Schaefer-Rychel. Następnie zwiedzili, pod opieką Elżbiety 
Wróblewskiej oraz Anny Rembisz-Lubiejewskiej, wystawy „Do DNA”, „Truso” oraz ekspozy-

cję stałą w Spichlerzach na Ołowiance. W drugiej części dnia przeszli do Ośrodka Kultury 
Morskiej, gdzie Irena Jagielska, Katarzyna Schaefer-Rychel oraz Piotr Felkier zademon-
strowali zaplecze konserwatorsko-badawcze Działu Konserwacji Muzealiów i opowiedzieli 
o metodach i badaniach stosowanych w konserwacji mokrego drewna archeologicznego. 
Dopełnieniem, a zarazem zwieńczeniem wizyty było oprowadzenie naszych gości po wysta-
wie „Łodzie ludów świata” w OKM przez kuratora wystawy Krzysztofa Zamościńskiego.

W trakcie wizyty mieliśmy możliwość wymienienia się doświadczeniami w zakresie 
metodyki prowadzenia archeologicznych badań podwodnych, sprzętu wykorzystywa-
nego do eksploracji i dokumentacji podwodnej oraz ochrony zatopionych stanowisk 
archeologicznych, w tym możliwości ochrony zabytkowych wraków in situ oraz zasad udo-
stępniania ich dla nurków amatorów. Pobyt archeologów podwodnych z ICUA w Zadarze 
umożliwił porównanie doświadczeń w zakresie metod konserwacji i badań zabytków ze 
środowiska morskiego.

Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska, Katarzyna Schaefer-Rychel, Krzysztof Kurzyk

Projekt „Polsko-chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturo-
wego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”.
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Oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku odwiedziły – w ramach sty-
pendium przyznanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – konserwatorki 
zabytków z instytucji kultury i nauki w Ukrainie. Ich macierzystymi placówkami są 
m.in.: kijowskie Muzeum Narodowe Historii Ukrainy, Narodowe Centrum Badań Ukrainy 
i Lwowski Oddział Narodowego Naukowo-Badawczego Centrum Konserwacji. Dzięki 
pobytowi w Polsce i otrzymanemu stypendium ukraińskie konserwatorki mogą, pomimo 
wojny, kontynuować swój rozwój zawodowy i naukowy, a my jesteśmy zaszczyceni, że 
możemy je w tym wspierać.

Głównym punktem wizyty było zapoznanie gości z wyposażeniem i metodami pracy 
w naszych pracowniach konserwatorskich w Centrum Konserwacji Wraków Statków 
w Tczewie oraz w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Konserwatorki miały również 

okazję obejrzeć rezultaty tej pracy, zwiedzając wystawę w Muzeum Wisły w Tczewie 
oraz ekspozycje czasowe w Spichlerzach na Ołowiance: „Truso. Legenda Bałtyku” oraz 
„Do DNA”. Towarzyszące paniom dzieci skorzystały z zajęć przygotowanych przez Dział 
Edukacji NMM, zarówno w Tczewie, jak i w Gdańsku. Nie jest zaskoczeniem, że wśród 
młodzieży największym zainteresowaniem cieszył się statek-muzeum „Sołdek” i wysta-
wa interaktywna „Ludzie-statki-porty”. Jesteśmy pewni, że spotkanie to przyniesie 
w przyszłości realną współpracę w zakresie konserwacji i ochrony zabytków pomiędzy 
NMM a ukraińskimi instytucjami reprezentowanymi przez naszych gości.

Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Biuletyn NMM • 7 (232) 07.2022KONSERWATORKI ZABYTKÓW Z UKRAINY

6Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

https://www.youtube.com/channel/UCvm2su4XUKO5t5QCgUpGIvg/videos
https://view.genial.ly/5ffd9997c217200ce77d409d/presentation-konkursmojawisla
https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumMorskie/
https://www.nmm.pl
https://www.instagram.com/narodowemuzeummorskie/
https://open.spotify.com/show/5lxWm36L7IGzIlkv5yXco0?si=40PfopyBTi2mjHsrh4jvsA&nd=1


W Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich w sobotę 2 lipca miało miejsce 
podwójne święto. Jak co roku, we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, 
zorganizowany został „Dzień Rybaka”, przypominający, że na Mierzei Wiślanej rybo-
łówstwo nadal jest ważnym (choć już nie podstawowym) źródłem utrzymania. Tym 
razem tradycyjna uroczystość połączona została z obchodami 20. rocznicy otwarcia 
tego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego. Z tej okazji dla naszych gości przy-
gotowanych zostało wiele atrakcji. Zwiedzający mieli okazję poznać historię oddziału 
oraz uczestniczyć w warsztatach powroźniczych, podczas których samodzielnie skręcali 
linę. Mogli też zaznajomić się z tradycyjnymi metodami budowy drewnianych łodzi oraz 
z narzędziami szkutniczymi. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którym zapropo-
nowano szlifowanie drewnianych łódeczek oraz konkurs wiedzy o naszym oddziale, 
oczywiście z nagrodami. 

Tekst: Magdalena Woźniak
Zdjęcia: Robert Frej
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„Pierwsze Muzeum Morskie odrodzonej Rzeczypospolitej – warszawskie muzeum 
Stanisława Ledóchowskiego” to tytuł wystawy plenerowej, udostępnionej na okres 
wakacji przed naszym tczewskim oddziałem – Centrum Konserwacji Wraków Statków. 
Została ona przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie; kuratorem i auto-
rem tekstów jest Tomasz Budzan.

Wystawa przybliża postać założyciela tej mało znanej muzealnej placówki: wycho-
wanka Szkoły Morskiej w Chersoniu, przedsiębiorcy, wizjonera, producenta rewolucyj-
nej w swoich czasach tzw. siatki Ledóchowskiego (wykorzystanej m.in. przy budowie 
Mostu Poniatowskiego, fortec w Zegrzu i w Modlinie oraz nabrzeży portowych w Gdyni), 
podróżnika i wielkiego patrioty.

Muzeum Morskie w Warszawie zostało ufundowane w całości z prywatnych środ-
ków Stanisława Ledóchowskiego, a jego zbiory były udostępniane publiczności za 
darmo. Odwiedzający mogli podziwiać bogatą kolekcję fotograficzną, dzieła malar-
stwa marynistycznego, publikacje morskie w kilku językach, plakaty linii żeglugowych, 
a przede wszystkim imponujące, dokładne modele statków, m.in. transatlantyków 

„Batory”, „Piłsudski” i „Chrobry”, najsłynniejszego polskiego żaglowca „Dar Pomorza” 
czy XVI-wiecznego statku „Złociste Słońce”, odtworzonego wyłącznie na podstawie 
historycznych zapisków.

Muzeum zostało zniszczone podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r., a jego 
zbiory uległy rozproszeniu. Część z nich, zgodnie z wolą rodziny, trafiła do Instytutu 
Bałtyckiego, a obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 

W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku również znajdują się 
zabytki i archiwalia związane z muzeum założonym przez Stanisława Ledóchowskiego. 
Są to między innymi: okrętowa sekretera z przełomu XVIII i XIX w., odcisk pieczęci certy-
fikacyjnej Miasta Gdańska z XVII w., busola, luneta, medale, albumy z fotografiami, cza-
sopisma oraz dokumenty o tematyce morskiej. Zasoby te zostały pozyskane w 2017 r.
Ekspozycja będzie dostępna przed budynkiem CKWS w Tczewie do 31 sierpnia.

Tekst: Hanna Borkowska, Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

PIERWSZE MUZEUM MORSKIE Biuletyn NMM • 7 (232) 07.2022

8Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

https://www.youtube.com/channel/UCvm2su4XUKO5t5QCgUpGIvg/videos
https://view.genial.ly/5ffd9997c217200ce77d409d/presentation-konkursmojawisla
https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumMorskie/
https://www.nmm.pl
https://www.instagram.com/narodowemuzeummorskie/
https://open.spotify.com/show/5lxWm36L7IGzIlkv5yXco0?si=40PfopyBTi2mjHsrh4jvsA&nd=1


PORTFEL-ETUI NA BILET 
FIRMY KARESZ I STOCKI Biuletyn NMM • 7 (232) 07.2022

Zbiory Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego powiększyły się o ciekawy zabytek. Jest 
to etui na bilety sygnowane przez firmę „Karesz i Stocki”.

Portfel o kształcie prostokąta, składany na pół, uszyty z płótna, obszyty został la-
mówką z brązowej ceraty imitującej skórę. Treść reklamowa napisana w języku polskim 
i ukraińskim świadczy o tym, do kogo bezpośrednio była kierowana oferta firmy. 

Wewnątrz etui znajdujemy odręczny napis w języku niemieckim: „Wilhelm (...) 
gekauft im juni 1907”, jasno wskazujący, że firma sprzedała bilety na statek w czerwcu 
1907 r. 

Karesz i Stocki to firma polsko-czeska z siedzibą w Bremie, założona w drugiej po-
łowie XIX w. Prowadziła m.in. usługi bankowe, ale jej głównym profilem działalności 
był przewóz pasażerów cesarskimi parowcami („Kaiser Wilhelm II”, „Kaiser Wilhelm der 
Grosse”, „Kronprinz Wilhelm”, „Kronprinzessin Cecilie”) oraz dwuśrubowymi, poczto-
wymi okrętami do Ameryki i Kanady. Znajdujemy dokumenty potwierdzające, że firma 
Karesz i Stocki działała na rynku jeszcze w 1912 r., jednak nie znamy daty jej zamknięcia.

Najsłynniejszym statkiem, na który firma oferowała bilety, był bez wątpienia „Kaiser 
Wilhelm der Große”, transatlantyk należący do linii Norddeutscher Lloyd. W momencie 
zwodowania (04.05.1897 r.) był to największy statek na świecie, o długości całkowitej 
200,1 m i szerokości 20,1 m. Najbardziej charakterystyczna cecha „Kaisera” – cztery ko-
miny – stały się symbolem wielkości jednostki i jej bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w hi-
storii za układ wnętrz na jednostce odpowiadał jeden projektant – Johannes Poppe. 
Duże wrażenie robiła 558-osobowa jadalnia dla pasażerów pierwszej klasy. Dla nich też 
zaprojektował bogato zdobione kajuty o wysokich sufitach. 

Od II poł XIX w. wyrazem rywalizacji na morzu była Błękitna Wstęga Atlantyku, czyli 
nagroda dla statku, który w najkrótszym czasie przepłynął Ocean Atlantycki. Wstęga 
została po raz pierwszy oficjalnie przyznana w 1860 roku. Pierwszym statkiem, który 
odebrał ten zaszczytny tytuł Brytyjczykom, był właśnie „Kaiser Wilhelm der Große”.

Tekst: Patryk Klein
Zdjęcia: Bernadeta Galus
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Lipiec upłynął pod znakiem zajęć wakacyjnych odbywających się na naszych wysta-
wach, a trzeba podkreślić, że tegoroczna wakacyjna oferta zmienia się co tydzień, 
przynosząc coraz to nowe tematy spotkań z zabytkami – tymi małymi i tymi naprawdę 
wielkimi. Na początku królował ten duży, czyli statek-muzeum „Sołdek”, na którym orga-
nizowaliśmy zajęcia w stylu escape room. Grupy kolonijne szukały ukrytego w zakamar-
kach statku klucza, otwierającego przejście prowadzące z ładowni na otwarty pokład. 
Po drodze trzeba było oczywiście, jak po nitce do kłębka, prawidłowo zinterpretować 
różne wskazówki, brudząc się przy tym trochę (podstawowym ładunkiem „Sołdka” był 
przecież węgiel) i poznając historię tego jedynego w swoim rodzaju zabytku. 

W kolejnych tygodniach zapraszaliśmy naszych małych gości na specjalne, prowa-
dzone trochę z przymrużeniem oka, oprowadzania wakacyjne po wystawach oraz wizy-
tę na… plaży – i to bez konieczności opuszczania Muzeum! Były to artystyczne warsz-
taty pt. „Piaskowe obrazy”, odbywające się w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. 
Inspiracją do zajęć stała się wystawa „Łodzie ludów świata», gdzie poznawaliśmy 
zwyczaje panujące na innych kontynentach, podróżując z walizką wypełnioną różnymi 

niespodziankami. Docelowym miejscem naszej egzotycznej podróży była pracownia 
plastyczna, która podczas wakacji zamieniła się w wielką plażę z prawdziwym piaskiem, 
na którym tworzyliśmy wielobarwne i wielokulturowe obrazy. 

Skoro plaża, to gdzieś na horyzoncie pewnie przepływał jakiś statek... Może pięknie 
oświetlony o zmierzchu ogromny wycieczkowiec? Ale skąd na morzu bierze się prąd do 
oświetlenia setek metrów pokładu i tysięcy pomieszczeń? O tym wszystkim opowiadali-
śmy w kolejnym tygodniu, w czasie warsztatów przybliżających zjawisko elektryczności, 
budując przy okazji różne układy elektryczne. 

Zajęcia wakacyjne odbywały się również w innych naszych oddziałach – Muzeum 
Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich oraz obiektach w Tczewie, gdzie królowali ryba-
cy z ich „taaakimi” rybami, które dzieci mogły zabrać na pamiątkę w postaci wykona-
nej na zajęciach pracy plastycznej.

Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Przemysław Węgrzyn, Barbara Wojczuk-Krystek
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W lipcu zakończyliśmy trwający kilka miesięcy cykl warsztatów skierowanych do pod-
opiecznych gdańskiej Fundacji „Sprawni Inaczej”. Zajęcia odbywały się od początku 
marca w Ośrodku Kultury Morskiej w trybie co dwa tygodnie (czasem nawet co 
tydzień) i skupiały się w głównej mierze na aspektach technicznych, modelarskich, 
a także artystycznych i literackich. Warsztaty stanowiły też preludium do planowa-
nej na jesień tego roku wystawy czasowej, organizowanej przez Dział Edukacji wraz 
z Fundacją, a w wymiarze literackim być może zaowocują powstaniem prac na konkurs 
pt. „Żegnamy, by znów powitać”, dedykowany Gdańskiemu Żurawiowi.

Ostatnim akcentem cyklu zajęć była wakacyjna wycieczka autokarowa do tczew-
skich oddziałów NMM – Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków, gdzie 
edukatorzy pokazali naszym miłym gościom wystawy i opowiedzieli, co „fajnego” 
można robić w Muzeum. 

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Projektu „Konserwacja, remont i moder-
nizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Barbara Wojczuk-Krystek
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Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

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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3 lipca odbyły się regaty im. gen. Mariusza Zaruskiego, przeprowadzone na łodziach 
klasy „Puck” na trasie Rewa–Mechelinki–Rewa. Po raz pierwszy wzięła w nich udział repre-
zentacja Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, w składzie: Paweł Litwinienko 
(sternik), Katarzyna Schaefer-Rychel, Patryk Herdzik oraz Przemysław Węgrzyn. 

Patron regat, gen. Mariusz Zaruski, jest postacią niezwykle ważną dla polskiego 
żeglarstwa, a przede wszystkim dla rozwoju idei edukacji żeglarskiej młodzieży. NMM 
od lat współpracuje z załogą i armatorem STS „Generał Zaruski”, m.in. organizując zaję-
cia edukacyjne w ramach półkolonii zimowych dla młodych adeptów żeglarstwa; z kolei 
nasi pracownicy mogli brać udział w jednodniowych rejsach na szkolnym żaglowcu.

Regaty im. gen. Mariusza Zaruskiego odbywały się dotąd w Chersoniu, gdzie 
w 1941 r. w sowieckim więzieniu generał zmarł z wycieńczenia w wieku 74 lat. W tym 
roku wydarzenie przeniesiono do Rewy, co było także formą podziękowania polskim 
i ukraińskim organizatorom regat w Chersoniu, którzy co roku, przez 11 poprzednich 
edycji, pielęgnowali pamięć o naszym generale. 

Do startu przystąpiło ok. 100 żeglarzy na ponad 20 jachtach. Zawody trwały ponad 
dwie godziny i były niezwykle widowiskowe, gdyż na długim dystansie rywalizacja 
przebiegała dosłownie „żagiel w żagiel”. Nasza załoga – jak na pierwszy swój start 

w tego typu regatach i pierwszy rejs w tym składzie – spisała się całkiem nieźle, o czym 
świadczą uśmiechy załogantów po zakończonej imprezie. Jedną z atrakcji trwającego 
równolegle z regatami festynu była możliwość wejścia na pokład należącej do NMM 
jednostki badawczej „Wodnik” oraz obejrzenia sprzętu nurkowego do badań arche-
ologicznych, wykorzystywanych przez zespół Działu Badań Podwodnych NMM. Osoby 
zainteresowane tematyką wrakową mogły na żywo porozmawiać z naszą ekipą w skła-
dzie: Anna Rembisz-Lubiejewska, Krzysztof Kurzyk, Paweł Litwinienko, Janusz Różycki 
oraz Zbigniew Jarocki. 

NMM zostało wyróżnione przez organizatorów imprezy specjalną statuetką za 
wkład w poszerzanie wiedzy o przeszłości Zatoki Puckiej, w czym niebagatelną rolę od 
lat odgrywają nasi archeolodzy podwodni. Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Gminę Kosakowo, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, przy wsparciu Yacht 
Clubu Rewa oraz Portu Mechelinki. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku pełniło rolę 
oficjalnego partnera opisywanego wydarzenia. 

Tekst: Katarzyna Schaefer-Rychel, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska, Katarzyna Schaefer-Rychel
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprasza na Studia Podyplomowe Ochrona 
dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka

Studia prowadzone są przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. 
Partnerem strategicznym współtworzącym program jest Muzeum Zamkowe 
w Malborku, dzięki czemu absolwenci uzyskują preferencje przy zatrudnieniu w trzech 
oddziałach Muzeum Zamkowego w Malborku. Drugim partnerem Studiów jest 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Studia adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji spra-
wujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozo-
stałych instytucji kultury, a także do wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem 
dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną i potencjałem turystycznym.

Studia przygotowane są dla praktyków przez praktyków: kadra dydaktyczna 
Studiów Podyplomowych składa się z pracowników muzeów oraz interdyscyplinarnego 
zespołu specjalistów z kilku wydziałów UG. 

Plan studiów obejmuje szereg przedmiotów zgrupowanych w pięciu blokach tema-
tycznych: 
I. Kształtowanie się regionu Morza Bałtyckiego – przedmioty ukazujące dzieje i kulturę 

regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu chronologicznym
II. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, wśród przedmiotów m.in.
 - Prawo autorskie w muzeum 
 - Prawo ochrony dziedzictwa kultury
 - Ochrona zabytków w Polsce – działania praktyczne 
 - Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego
 - Marketing w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa 
 - Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny
III. Zarządzanie i finansowanie w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa, wśród 

przedmiotów m.in.
 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi 
 - Fundusze krajowe i unijne wspierające projekty ochrony dziedzictwa 

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – STUDIA PODYPLOMOWE Biuletyn NMM • 7 (232) 07.2022
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IV. Muzealnictwo, wśród przedmiotów m.in.
 - Podstawy konserwacji zabytków 
 - Współczesne muzealnictwo 
 - Rynek dzieł sztuki 
 - Edukacja muzealna
 - Muzea bez barier
V. Dziedzictwo Kulturowe regionu Morza Bałtyckiego, wśród przedmiotów m.in.
 - Pokrzyżackie dziedzictwo kulturowe 
 - Dziedzictwo kulturowe i kultura materialna Pomorza 
 - Wybrane zagadnienia z historii sztuki i architektury regionu Morza Bałtyckiego.

Plan zajęć obejmuje wizyty studyjne w muzeach oraz zajęcia terenowe.
Warunkiem uczestnictwa w Studiach Podyplomowych jest posiadanie dyplomu 

ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia (licencjackich). 
Forma i czas trwania studiów: studia niestacjonarne, dwusemestralne, zjazdy 

w soboty i wybrane niedziele. Program studiów podyplomowych obejmuje 270 godzin.
Profil absolwenta: program Studiów Podyplomowych wyposaża absolwenta w sze-

roką wiedzę z zakresu współczesnego muzealnictwa, zagadnień prawnych związanych 
z ochroną zabytków, pozyskiwania funduszy na działalność związaną z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz organizacją 
imprez turystycznych.

Studia odpowiadające na współczesne wyzwania: aby wyposażyć absolwentów 
w wiedzę pozwalającą otworzyć muzeum na uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich 
migrantów, do programu Studiów Podyplomowych wprowadziliśmy przedmiot Praca 
z migrantami w muzeach.

Szczegółowy plan studiów, informacje o opłacie i rekrutacji w zakładce Studia/
Studia podyplomowe na stronie: historia.ug.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Michalina Petelska
michalina.petelska@ug.edu.pl 
Wydział Historyczny UG
Instytut Historii
Ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
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