
 Nr 8 (233) sierpień 2022

INFORMACYJNYBIULETYN
Wypożyczona kapsuła ratunkowa 2

Stan prac w Łebie 3

Remont Żurawia 5

Festiwal Wisły 2022 6

Wakacje, wakacje i... szkoła za pasem 8

O drodze wodnej w Muzeum Zalewu Wiślanego 9

Pamiątki związane z kpt. Krystyną Chojnowską-Liskiewicz 10

50-lecie zwycięstwa „Daru Pomorza” 11

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Wzrokiem tonę w morzu, niebie...” 13

Fotogramy latarni Rozewie w „Stodole” 14

Wypożyczona kapsuła ratunkowa
Teksty: Hanna Borkowska, Łukasz Grygiel, Jadwiga Klim, Małgorzata Kowalska, Apoloniusz Łysejko, Radosław Paternoga, Wojciech 
Ronowski, Przemysław Węgrzyn. Zdjęcia: Firma Budomex, Paweł Jóźwiak, Henryk Kabat, Jadwiga Klim, Małgorzata Kowalska, Apoloniusz 
Łysejko, Materiały prasowe NDI/BESIX,  Edward Smoliński, Brygida Sonnack, Janusz Uklejewski, Urząd Morski w Gdyni, Magdalena Woźniak,  
Zbiory NMM. Druki ulotne: Marek Jankowski.  Redakcja, projekt i skład biuletynu: Dział Wydawnictw NMM



W nocy z 16 na 17 sierpnia z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wyruszył 
specjalistyczny konwój z nietypowym ładunkiem w postaci prototypowej kapsuły 
ratunkowej. Zabytek z muzealnych zbiorów, eksponowany dotąd w skansenie przy 
Spichlerzach na Ołowiance, został wypożyczony Politechnice Gdańskiej i będzie 
prezentowany w powstającym na terenie uczelni Muzeum Sztuki i Techniki. 

Kapsuła została zaprojektowana właśnie na gdańskiej Politechnice przez zespół 
kierowany przez prof. Jerzego Doerffera oraz dra Lecha Rowińskiego. Przeznaczona 
była do ratowania życia załóg zbiornikowców i platform wiertniczych, zagrożonych 
pożarem rozlanej na morzu ropy naftowej. Niestety, nie ma dokładnej informacji, 
kiedy powstała. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 1990 r. na targach Baltexpo. 
Wypożyczony egzemplarz jest prototypem, używanym do badań i testów. Kapsuła 
nie weszła do masowej produkcji.

Tekst: Wojciech Ronowski
Zdjęcia: Brygida Sonnack
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Nowy oddział NMM – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego 
w Łebie – jest już prawie pod dachem. W ostatnich tygodniach na zamontowanych 
na przełomie czerwca i lipca drewnianych dźwigarach dachowych rozpoczęto ukła-
danie blachy, która stanowi pierwszą warstwę zadaszenia budynku. Prace dynamicz-
nie postępują także wewnątrz obiektu: drugi spośród wielkogabarytowych ekspona-
tów, 8-tonowy silnik Nohab z kutra rybackiego, przywieziony do Łeby w czerwcu, sta-
nął na swoim docelowym miejscu w przyszłej sali ekspozycyjnej. Ekipa budowlana 
rozpoczęła również montaż konstrukcji pod antresolę, która będzie stanowić część 
przestrzeni wystawienniczej. Obecnie w łebskim muzeum ruszają prace związane 
z ułożeniem instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicz-
nych. A już jesienią budynek czeka uroczystość symbolicznego zawieszenia wiechy.

Tekst: Hanna Borkowska, Małgorzata Kowalska
Zdjęcia dzięki uprzejmości firmy Budomex oraz Małgorzata Kowalska; fotografia 
lotnicza: Karol Treder
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Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie jest 
dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz z Funduszu Promocji Kultury.
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Prace przy remoncie gdańskiego Żurawia postępują zgodnie z harmonogramem. 
Z uwagi na bezpieczeństwo przechodniów i robotników rusztowanie od strony ul. Sze-
rokiej w całości zostało przykryte siatką. Podobne zabezpieczenie widoczne jest też 
na baszcie północnej od strony Motławy. Obecnie w Żurawiu trwa m.in. budowa nowo 
projektowanych stropów i schodów. Ważnym elementem modernizacji zabytkowego 
dźwigu portowego jest również izolacja fundamentów – prace w tym zakresie wykona-
no już od strony zewnętrznej, obecnie trwają one w piwnicach obu baszt. W kolejnych 
miesiącach wykonawca zaplanował oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne 
i przeciwpożarowe istniejącej stalowej konstrukcji dachu, naprawę i wymianę uszkodzo-
nych elementów drewnianej konstrukcji dachowej oraz wymianę dachówek. Ważnym 
elementem będzie konserwacja murów ceglanych oraz elementów drewnianych wycią-
gu. Prace odbywają się pod czujnym okiem konserwatora zabytków oraz archeologów.

Przypomnijmy, że umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budowlanym „Skor-
łutowski” spółka jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy, została podpisana 14 marca tego 
roku. Od tej daty firma na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ma 23 

miesiące. Termin zakończenia całego projektu przewidziano na wiosnę 2024 r. Koszt 
inwestycji to prawie 18 milionów złotych. Realizacja projektu jest dofinansowana ze 
źródeł zewnętrznych: niemal 13 milionów złotych przez Islandię, Lichtenstein i Norwe-
gię w ramach funduszy EOG, ponad 2 miliony złotych pochodzi ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast wkład własny NMM (ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) to ponad 2,5 miliona złotych.

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Kwiecień 2022: 1-2. Muzealny zespół ds. nowej wystawy stałej podczas wizyty w remontowanym Żurawiu, 3. Wnętrze zabytkowego dźwigu portowego w trakcie prac rozbiórkowych. Maj 2022: 
4. Przy pracach modernizacyjnych konieczne było odgrodzenie obiektu, 5. Ważnym elementem modernizacji zabytkowego dźwigu portowego jest izolacja fundamentów, dzięki której wody 
gruntowe w przyszłości nie będą zagrażały budynkowi. Sierpień 2022: 6. Front remontowanego Gdańskiego Żurawia z widocznym rusztowaniem. Fot. Łukasz Grygiel

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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Między 12 a 15 sierpnia we Włocławku i Toruniu odbył się szósty już Festiwal 
Wisły. Jego organizatorem od samego początku jest Nadwiślańska Organizacja 
Turystyczna. Festiwal to największy w Polsce zlot drewnianych, inspirowanych 
wielowiekową tradycją szkutniczą łodzi śródlądowych, budowanych na wzór wiśla-
nych jednostek komunikacyjnych, rybackich i nowożytnych statków spławowych. 
Paradom i rejsom po Wiśle towarzyszyły liczne atrakcje: stanowiska edukacyjne, 
jarmark regionalny, pokazy tradycyjnych rzemiosł, koncerty, inscenizacje flisackich 
zwyczajów, regaty, plener fotograficzny, rejsy literackie. Ważnym elementem wyda-
rzenia, świadczącym o rosnącej popularności idei „drewna na wodzie”, był chrzest 
kolejnej zbudowanej ostatnio drewnianej jednostki – tym razem statku typu koza.  
W ramach tegorocznego Festiwalu w sobotę 13 sierpnia w sali konferencyjnej wło-
cławskiej Przystani odbyło się spotkanie zatytułowane „Parostatkiem w piękny rejs” 
z kapitanem Stanisławem Fidelisem – nestorem wiślanej żeglugi. Rozpoczęła je 
prezentacja przygotowana przez Jadwigę Klim z NMM, poświęcona żegludze paro-
wej na Wiśle w XIX i XX w. Ożywiona i swobodna dyskusja świadczyła o potrzebie 
organizacji takich spotkań.  

Już po raz trzeci na Festiwalu Wisły pojawiła się Aleja Muzeów, czyli stanowi-
ska edukacyjno-promocyjne przygotowane przez Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku (ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Wisły w Tczewie), Muzeum 
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Aleja Muzeów 
na nabrzeżu 
Wisły we 
Włocławku

Uczestnicy spotkania „Parostatkiem w piękny rejs” we włocławskiej Przystani.
Fot. Marek Strzelichowski
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Etnograficzne w Toruniu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum 
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W tym roku Aleja Muzeów zaprezentowa-
na została we Włocławku; w poprzednich edycjach zlokalizowana była w Toruniu. 
Stoiska muzealne były różne (jak różne są te placówki), ale razem tworzyły spójną 
całość i dobrze się uzupełniały. Muzeum Etnograficzne w Toruniu przygotowało 
wystawę poświęconą rybakom z Nieszawy oraz sprzedaż swoich wydawnictw. Jak 
zwykle duże zainteresowanie wzbudzały wyeksponowane na stoisku MET wiklinowe 
wiersze. Ciekawie prezentowała się przestrzeń elbląskiego Muzeum, wypełniona 
rekwizytami i opowieściami o wikingach i Truso oraz bardzo atrakcyjnymi dla publicz-
ności motywami związanymi z archeologią podwodną. Muzealnicy z Grudziądza 
skupili się na działaniach edukacyjnych związanych z promocją nowego oddziału – 
Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, którego otwarcie zaplanowano na 9 września tego 
roku. NMM zaprezentowało wydruki 3D zeskanowanych wcześniej modeli wiślanych 
statków spławowych: kokoszy, komięgi, galara, byka, kozy, łyżwy, dubasa i szkuty. 
Były one znakomitym dopełnieniem opowieści o dawnym szkutnictwie i żegludze 
wiślanej. Budziły duże zainteresowanie młodszych i starszych gości Festiwalu – 
podobnie jak drukarka 3D, drukująca „na żywo” małe modeliki statków rybackich. 
Dzieci chętnie zanurzały ręce w „tajemniczych workach”, odgadując, jaki towar 
(przedmiot dawnego handlu wiślanego) jest w nich ukryty oraz wypełniały edukacyj-
ne karty pracy. Stałą popularnością cieszyła się maszyna do wykonywania przypinek 
z motywami rybackimi, Muzeum Wisły i Festiwalu Wisły. 

Stoiska muzealne cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły 
się do przekazania głębszej wiedzy o wiślanym dziedzictwie i tradycji, które są istotą 
Festiwalu Wisły. Na stanowisku NMM gości bawiły, edukowały i zapraszały Ewa Sidor, 
Monika Golenko i Jadwiga Klim. Za ciężką pracę czekała je nagroda – całodzienny 
rejs z Włocławka do Torunia w niedzielę 14 sierpnia. Stał się on okazją do poznania 
zarówno natury Wisły, jak i sposobu pływania po niej. Naocznie przekonałyśmy się, 
jak kapryśną i zmienną rzeką jest Wisła, i jak ważną umiejętnością jest uważne jej czy-
tanie. Nie ominęło nas spychanie łodzi z mielizny. Ciekawym doświadczeniem była 
msza flisacka na wyspie Bógpomóż poniżej Włocławka. Najczulej wspominać jednak 
będziemy „Przystanek u mennonitów” na łasze wiślanej we Włęczu, czyli wspaniały 
poczęstunek z motywami olęderskimi, przygotowany przez Stowarzyszenie „Czyż-
nie” z Czernikowa i Fundację Wolna Wisła. 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Do zoba-
czenia na Wiśle. 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Klim
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Msza flisacka 
na wyspie 
Bógpomóż 
poniżej 
Włocławka

Festiwalowe 
łodzie mijają 
Nieszawę.

Włocławek, 
Przystań, 
14 sierpnia, 
godz. 7.00 rano. 
Za chwilę flisacy 
wyruszą do 
Torunia.
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W sierpniu, podobnie jak w lipcu, cała nasza edukacyjna „para” skierowana była do 
napędzania zajęć wakacyjnych, w tym także oprowadzań po „Sołdku” – bo gdzie 
indziej, jak nie w okrętowej kotłowni, najlepiej opowiadać o zamianie wody właśnie 
w parę? Szkoda zresztą, że nie w lód, ponieważ podczas upałów musieliśmy szukać 
razem z oprowadzanymi po pokładzie dziećmi upragnionego przez wszystkich 
cienia i znajdowaliśmy go pod kominem i przy wciągarce cumowniczej na rufie. 
Gościliśmy grupy przyjezdne z głębi Polski, ale także miejscowe. Wśród tych drugich 
znalazła się pewna dziewczynka, która przyznała się, że zwiedza „Sołdka” już po 
raz… trzydziesty! Niewykluczone zatem, że odwiedziła nas prawdziwa rekordzistka.

W Spichlerzach na Ołowiance z kolei królowały czasy, w których statki wyglądały 
zupełne inaczej niż „Sołdek” – na wystawach czasowych „Do DNA” i „Truso. Legenda 
Bałtyku. Wikingowie nadchodzą!” opowiadaliśmy o skarbach z bałtyckich wraków, 
pracy archeologów podwodnych oraz oczywiście o samych wikingach, którzy swoje 
wakacje spędzają właśnie w naszym Muzeum. Dzięki kreatywności jednej z eduka-
torek mogliśmy przybliżyć dzieciom alfabet runiczny, sposoby nawigacji, uzbrojenie 
i pokazać piękne skandynawskie ozdoby. Pozostałe wystawy w Spichlerzach prezen-
towaliśmy zorganizowanym grupom podczas specjalnych, letnich oprowadzań. A na 
sam koniec wakacji ponownie zawitaliśmy na „Sołdka”, gdzie prowadziliśmy drugą 
już edycję, cieszącego się wielkim zainteresowaniem, okrętowego escape roomu, 
o którym szczegółowo pisaliśmy w lipcowym numerze „Biuletynu”.

Zajęcia wakacyjne odbywały się również w innych oddziałach Muzeum – Kątach 
Rybackich oraz Tczewie, a tematem łączącym oba miejsca byli rzeczni i zalewowi 

rybacy oraz ich specjalistyczne narzędzia połowowe, w tym (powszechnie kojarzone 
z poezją) wiersze. Świetnym rozwinięciem tej tematyki była możliwość obejrzenia 
w Muzeum Wisły wystawy czasowej pt. „Człowiek i rzeka. Rybołówstwo na dolnej 
Wiśle”. Natomiast w Centrum Konserwacji Wraków Statków dominowały (pod)wodne 
akwarele, które pomagały dzieciom poznać tajemniczy świat morskich głębin. 

W sierpniu kontynuowaliśmy także prace nad naszą ofertą edukacyjną na nowy 
rok szkolny. Tworząc ją, staraliśmy się akcentować to, co mamy najciekawszego 
w naszym Muzeum, czyli zabytki z wraków, statek-muzeum „Sołdek”, wystawę inte-
raktywną oraz zaplecze warsztatowe naszych gdańskich i tczewskich oddziałów, 
w których będą prowadzone zajęcia manualne, również w formie cyklicznej i week-
endowej. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej. Już teraz serdecznie 
zapraszamy!

Nagrody dla najwierniejszych zwiedzających
Przypominamy, że do końca września mogą zgłaszać się do nas osoby, które 

– posługując się specjalnymi kartami, rozdawanymi podczas Nocy Muzeów – zdo-
były przynajmniej trzy pamiątkowe stempelki, odwiedzając różne oddziały naszego 
Muzeum. Przygotowaliśmy dla Was miłe niespodzianki, których odbiór będzie możli-
wy po wcześniejszym mailowym umówieniu się z nami (edukacja@nmm.pl).

Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Magdalena Woźniak
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Wikingowie na wakacjach – zajęcia w Spichlerzach na Ołowiance Zajęcia wakacyjne w Muzeum Zalewu Wiślanego
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O DRODZE WODNEJ W MUZEUM 
ZALEWU WIŚLANEGO Biuletyn NMM • 8 (233) 08.2022

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” to nowa wystawa 
planszowa w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Ekspozycja w sposób 
szczegółowy ukazuje kolejne fazy powstawania kanału żeglugowego przecinające-
go Mierzeję Wiślaną. 

W zakres pierwszego etapu inwestycji weszła budowa portu osłonowego od 
strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą oraz konstrukcją zamknięć 
wraz ze stanowiskami oczekiwania. Powstał także nowy układ drogowy z ruchomymi 
stalowymi mostami, które umożliwiają przejazd nad kanałem. 

Wystawa odpowiada na wiele pytań, m.in. czym jest kanał żeglugowy, w jakim 
celu powstał i jakie znaczenie ma dla portu w Elblągu. Zawiera także całą masę 
ciekawostek technicznych, dotyczących szerokości śluzy, głębokości nabrzeży, cha-
rakterystyki obiektów mostowych oraz szczegółów budowy sztucznej wyspy. 

Miejsce prezentacji nie jest przypadkowe. Nasz muzealny oddział w Kątach 
Rybackich oddalony jest od kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej zaledwie 
o sześć kilometrów. Mamy nadzieję, że każdy, kto w najbliższym czasie będzie chciał 
na własne oczy zobaczyć tę inwestycję, zajrzy także do nas. Będzie to wyjątkowa 
okazja, aby poznać wszystkie etapy budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską.

Wystawa planszowa powstała przy współpracy Stowarzyszenia Dziedzictwo 
Morza, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dzięki uprzejmo-
ści Urzędu Morskiego w Gdyni plansze prezentowane będą do 1 września 2023 r.

Tekst: Łukasz Grygiel

Jedna z plansz prezentowanych w Muzeum Zalewu Wiślanego. Fot. Urząd 
Morski w Gdyni

Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i pięć metrów głębokości. 
Lipiec 2022. Materiały prasowe NDI/BESIX
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PAMIĄTKI ZWIĄZANE Z KPT. KRYSTYNĄ 
CHOJNOWSKĄ-LISKIEWICZ Biuletyn NMM • 8 (233) 08.2022

Niezwykle ciekawe przedmioty przekazał do Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku kpt. Wacław Liskiewicz. Związane są one z działalnością żeglarską jego 
niedawno zmarłej żony – kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Większość darowa-
nych przedmiotów dotyczy pierwszego kobiecego samotnego rejsu wokółziem-
skiego jachtem „Mazurek”. W skład tego bardzo interesującego zbioru wchodzą 
elementy pochodzące z jachtu, takie jak fok pasatowy, kuchenka gazowa i bandera 
Polskiego Związku Żeglarskiego. Żagiel, który był używany w czasie rejsu, znajduje się 
w bardzo dobrym stanie. Kuchenka służyła samotnej żeglarce tylko w czasie pierw-
szego etapu rejsu, gdyż na Atlantyku uległa awarii. Przekazana bandera jest jedną 
z sześciu, jakie kolejno niósł „Mazurek” podczas wokółziemskiego rejsu. Obecnie 
dwie z nich znajdują się w zbiorach naszego Muzeum.

Inną ciekawą grupą zabytków są banderki klubów żeglarskich, które kpt. Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz otrzymała podczas postojów w portach. Uzupełniają one 
niejako kolekcję banderek odwiedzanych krajów, które słynna żeglarka przekazała 
do Muzeum w 1980 r. 

Trzecią grupę darowanych przedmiotów stanowią odznaczenia, medale i nagro-
dy. Są wśród nich odznaczenia i medale państwowe, samorządowe, resortowe 
i sportowe. Z żeglarskiego punktu widzenia za najcenniejszą z tej grupy należy uznać 
nagrodę Srebrny Sekstant – Rejs Roku. To najważniejsza polska, corocznie przyzna-
wana nagroda żeglarska. Spośród darów dokumentujących inne niż samotny rejs 
wydarzenia warto wymienić proporzec Kapitana Kapituły Bractwa Żelaznej Szekli – 
unikalny wimpel, stanowiący własność osoby piastującej tę zaszczytną funkcję.

Przekazane przedmioty mają ogromną wartość historyczną, dokumentują 
bowiem jedno z największych wydarzeń w historii światowego żeglarstwa – pierwsze 
kobiece samotne opłynięcie kuli ziemskiej.

Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

Srebrny Sekstant przyznany kpt. Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz

Banderki klubów żeglarskich, które kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 
otrzymała w trakcie samotnego wokółziemskiego rejsu
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Uczestnictwo polskiego żaglowca szkolnego w międzynarodowych regatach 
Operation Sail w 1972 r. było wydarzeniem wyjątkowym: „Dar Pomorza” wziął wtedy 
udział w imprezie jako pierwszy żaglowiec z kraju socjalistycznego. Kiedy liczący 
sobie wówczas 63 lata statek Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni stanął na starcie 
regat, nikt nie przypuszczał, że będzie stanowił jakąkolwiek konkurencję dla nowo-
cześniejszych, lepiej wyposażonych jednostek, takich jak bark „Eagle” ze Stanów 
Zjednoczonych i kilkukrotny zwycięzca regat – zachodnioniemiecki „Gorch Fock”. 
Jednak silna i dobrze wyszkolona załoga, niezwykle doświadczony komendant oraz 
odrobina szczęścia złożyły się na nieoczekiwane rozstrzygnięcie trwających od 16 do 
21 sierpnia zawodów.

Minusem w przypadku polskiego żaglowca był stały, 700-tonowy balast. 
Konkurenci, wyposażeni w bardziej nowoczesne, opróżniane zbiorniki balastowe, 
mogli z większą swobodą dostosowywać swój ciężar do warunków pogodowych. 
Ta przewaga dała o sobie znać już na stracie. Słaby wiatr sprawił, że „Dar Pomorza” 
szybko został w tyle za większością spośród ponad czterdziestu rywali. Z pozoru 
beznadziejna sytuacja trwała aż do drugiej nocy wyścigu, kiedy żagle polskiego 
statku nagle wypełniły się wiatrem. „Dar Pomorza” zaczął systematycznie odrabiać 
straty, aż wysunął się na czoło wyścigu. Na 200 mil przed metą znacznie wyprzedzał 
konkurentów: Niemców o 50 mil morskich, a Amerykanów o ponad 70 mil.  Kiedy 
wiatr zmienił kierunek, spychając „Dar” w stronę lądu, załoga nie poddała się, wal-
cząc uparcie. Podczas ostatnich minut wyścigu „Gorch Fock” był zaledwie dwie mile 
od „Daru Pomorza”, jednak to Biała Fregata pojawiła się pierwsza na linii mety na 
kotwicowisku Falsterbo. Późniejsze przeliczenia wykazały, że „Dar Pomorza” nie tylko 
wyprzedził niemiecki statek o całe 2,5 godziny, ale również był najlepszą jednostką 
spośród wszystkich żaglowców biorących udział w regatach.

9 września 1972 r. zwycięski „Dar Pomorza” powrócił do Gdyni, witany przez 
przedstawicieli władz, zachwyconą publiczność i stęsknione rodziny członków załogi. 
Komendant Jurkiewicz odebrał kryształowy puchar, ufundowany przez ówczesnego 
premiera – Piotra Jaroszewicza, oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 
Zasłużeni marynarze zostali udekorowani krzyżami kawalerskim i krzyżami zasługi. 
Jednak najbardziej doniosłe wyróżnienie dla „Daru Pomorza” i jego macierzystego 
portu przyszło dwa lata później: kolejny międzynarodowy zlot żaglowców odbył się 
właśnie w Gdyni, która jednocześnie została metą północnej trasy regat.

Dokładnie w 50. rocznicę triumfalnego powrotu Białej Fregaty do Gdyni, 9 wrze-
śnia 2022 r. na jej pokładzie ponownie spotkają się uczestnicy historycznych regat. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kustoszki „Daru Pomorza” Arlety Gałązki oraz 
innych pracowników Narodowego Muzeum Morskiego udało się nawiązać kontakt 
z blisko trzydziestoma ówczesnymi członkami załogi i studentami WSM w Gdyni 
i w Szczecinie. Uroczysta wizyta będzie okazją do kolejnych podróży szlakiem wspo-
mnień, a wielu spośród gości w tym dniu po raz pierwszy od pół wieku ponownie 
uściśnie dłonie kolegów i stanie na pokładzie swojego zwycięskiego żaglowca.

Tekst: Hanna Borkowska, na podstawie publikacji Marka Twardowskiego „Fregata 
Dar Pomorza”, Gdańsk 2009

50-LECIE ZWYCIĘSTWA „DARU POMORZA” Biuletyn NMM • 8 (233) 08.2022

Dzwon Zwycięstwa – dar redakcji „Głosu Wybrzeża” upamiętniający triumf Białej Fregaty 

w Operation Sail ’72
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„Dar Pomorza” podczas Operation Sail ’72.
Fot. J. Uklejewski, ze zbiorów NMM

Komendant „Daru Pomorza” Kazimierz Jurkiewicz 
w momencie przekraczania mety przed Skagen.
Fot. Henryk Kabat, ze zbiorów NMM

Zwycięski „Dar Pomorza” prowadzący paradę żaglowców
w Kilonii na zakończenie regat. Ze zbiorów NMM

Powitanie załogi „Daru Pomorza” w Gdyni. Fot. Edward Smoliński, mat. prasowe Kapitan Jurkiewicz z kryształowym pucharem 
ufundowanym przez premiera Piotra Jaroszewicza. 
Fot. Henryk Kabat, ze zbiorów NMM

Komendant „Daru Pomorza” uderza w Dzwon Zwycięstwa, 
podarowany przez redakcję „Głosu Wybrzeża”.
Fot. Henryk Kabat50-LECIE ZWYCIĘSTWA „DARU POMORZA” ciąg dalszy
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Wraz z nadejściem końca wakacji żegnamy również twórczość Aneri i Wojciecha 
Weissów, których osnute wokół wybrzeży Bałtyku i Morza Śródziemnego dzieła z I poło-
wy XX w. towarzyszyły nam przez ostatnie trzy miesiące. Wystawę obrazów olejnych 
oraz akwareli i grafik, przywołujących barwy i nastrojowość ulubionych nadmorskich 
kurortów dwudziestolecia międzywojennego, będzie można zwiedzić w Spichlerzach 
na Ołowiance jeszcze tylko do 4 września.

Dzień wcześniej będzie wyjątkowa okazja, by wziąć udział w oprowadzaniu kura-
torskim po wystawie. Podczas zwiedzania kuratorka Zuzanna Mikołajek-Kiełb przybliży 
gościom zarówno interesujące wątki z życia wybitnego polskiego kolorysty i jego mał-
żonki, jak i tajniki stosowanych przez nich technik plastycznych. Wraz z przewodniczką 
prześledzimy ewolucję stylów w twórczości Aneri i Wojciecha Weissów, a także podo-
bieństwa i różnice w ich malarskich wizjach. Dla gości biorących udział w oprowadza-
niu została również przygotowana niespodzianka: możliwość zdobycia albumowego 
wydawnictwa poświęconego prezentowanej na wystawie kolekcji.

Na oprowadzanie kuratorskie zapraszamy 3 września o godzinie 12:00. Podczas 
zwiedzania obowiązują bilety wstępu do Spichlerzy na Ołowiance.

Tekst: Hanna Borkowska
Projekt plakatu: Marek Jankowski

OPROWADZANIE KURATORSKIE PO 
WYSTAWIE „WZROKIEM TONĘ W MORZU, 
NIEBIE...” Biuletyn NMM • 8 (233) 08.2022
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Pierwszego sierpnia po raz kolejny w tym sezonie zmieniła się ekspozycja w sali 
wystawowej „Stodoła” w Rozewiu, którą od 2011 r. użytkuje (wcześniej dokonawszy 
jej rewitalizacji) Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Po trzech 
wystawach związanych z malarstwem – w maju autorstwa Grzegorza Kalinowskiego 
„Nadmorskie perspektywy w poszukiwaniu światła”, w czerwcu Mirosława Bruckiego 
„Magiczna podróż Wisłą do Bałtyku” i w lipcu Wejherowskiego Centrum Kultury 
„Morskie refleksje i aktywność ludzi morza” – przygotowano ekspozycję filokarty-
styczną. Tworzą ją fotogramy pocztówek z kolekcji Apoloniusza Łysejki, a zorganizo-
wana została z okazji 200-lecia latarni morskiej Rozewie.

Na ponad 30 fotogramach zaprezentowano wizerunki latarni morskiej Rozewie I, 
wykonane przez wielu znamienitych fotografów oraz kilka dokumentów archiwal-
nych. Pokazano latarnię, uwzględniając zmiany, jakie przechodziła: od kamiennej 
wieży, na której mieściło się źródło światła w laternie, poprzez obiekt podwyższony 
stożkiem z laterną, do wysokiej budowli, na szczycie której laterna „upiększona” jest 
różnorodnymi antenami. 

Na wystawie są także zdjęcia latarni z oknami rozmieszczonymi symetrycznie na 
każdej kondygnacji – stan sprzed 1933 r., zmieniony w związku z nadaniem latarni 
imienia Stefana Żeromskiego. Wówczas, przewidując umieszczenie na ścianie tablicy 
nominacyjnej, zamurowano pion okien na prawo od wejścia. Z kolei zdjęcia powo-
jenne pokazują latarnię, którą pokochała roślinność: przez ponad 30 lat wieża ukryta 
była pod bujnymi pnączami.

Jednymi z ciekawszych eksponatów są pocztówki z korespondencją na stronie 
widokowej karty pocztowej. Unikalnym eksponatem jest karta, której oglądanie 
umożliwia uzyskanie widoku w formie stereoskopowej.

Uroczystości związane z 200-leciem latarni odbędą się 10 września, a do zwiedza-
nia wystawy zapraszamy do końca września.

Tekst i zdjęcia: Apoloniusz Łysejko

FOTOGRAMY LATARNI ROZEWIE W „STODOLE” Biuletyn NMM • 8 (233) 08.2022
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