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Szanowni Państwo

Tegoroczny wrzesień obfitował w niezwykłą liczbę wydarzeń, które sygnalizujemy w tym 
wydaniu „Biuletynu Informacyjnego” Narodowego Muzeum Morskiego. Rozpoczynamy 
od relacji z największej inwestycji, jaką prowadzi NMM. 26 września na budynku 
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie zawisła symboliczna 
wiecha. Uroczystość prowadził Premier Prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zaszczyciło nas wielu znamienitych gości, parlamentarzystów, władze 
lokalne i samorządowe. Mamy nadzieję, że przed zimą pojawi się pełne pokrycie 
dachu oraz stolarka okienna. 

Wśród innych ważnych działań NMM wymienić trzeba organizację na „Darze 
Pomorza” spotkania z okazji jubileuszu regat Operation Sail 1972. Po upływie pół 
wieku na pokładzie Białej Fregaty spotkali się uczestnicy tego niezwykłego wydarzenia, 
wspominając okoliczności zwycięstwa i dzieląc się swoimi wrażeniami. 

Mieliśmy okazję brać udział w wielu działaniach międzynarodowych, a nieustanna 
praca naszych archeologów pozwala na identyfikację nowych znalezisk pod wodą 
i w strefie brzegowej. Cieszy znaczna ilość zajęć edukacyjnych prowadzonych u progu 
jesieni, szczególnie po czasie częściowego zamknięcia muzeum w dwóch poprzednich 
latach. Podkreślić też należy, że nasza instytucja została doceniona i zaproszona na 
uroczyste otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej, które miało miejsce 17 września. Dzień 
później nasza jednostka „NMM-Wodnik” jako jedna z pierwszych przeszła śluzowanie 
w nowym kanale. 

Oddzielna część biuletynu poświęcona jest działaniom Towarzystwa Przyjaciół 
NMM, które nieustannie wspiera rozwój naszej instytucji i otacza opieką latarnie 
morskie w naszym województwie. Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc!

Więcej informacji o tych i innych wydarzeniach znajdą Państwo na następnych 
stronach biuletynu. 

Życzę miłej lektury

dr Robert Domżał
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Na budowie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie poja-
wiła się wiecha. Jej zawieszenie odbyło się 26 września, a w tej tradycyjnej uroczystości 
budowlanej, połączonej z oprowadzaniem po placu budowy, wzięli udział: prof. dr hab. 
Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, Marcin Horała – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, 
Kazimierz Kleina – senator RP, Andrzej Strzechmiński – burmistrz Łeby, Alicja Zajączkowska 
– starosta lęborski, Edmund Głombiewski – wicestarosta lęborski, Mirosława Kaczyńska 
– radna sejmiku województwa pomorskiego,  mgr inż. Jan Młotkowski – z-ca dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego, dr hab. inż. kpt. ż.w. 
Henryk Śniegocki – prezes zarządu Polskiego Rejestru Statków, dr hab. inż. Jerzy Litwin 
– dyrektor senior NMM. Przybyli też przedstawiciele generalnego wykonawcy: Ryszard 
Ankiewicz – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego Budomex s.c. i Stanisław 
Poniewierka, prezes zarządu Poleko Budownictwo Sp. z o.o., a także projektanta: biura 
architektonicznego Plus3-architekci. 

Uroczystość była okazją do wielu przemów, w tym pełnego uznania wystąpienia 
naszego zwierzchnika, ministra Piotra Glińskiego, który powiedział: „Ta inwestycja zapo-
wiada się wspaniale. Udało się połączyć know-how miejscowy, muzeum i ludzi morza, 
z tym co polskie państwo ma obowiązek wykonywać, czyli realizować pożytek publiczny. 
Dziękuję architektom, wykonawcom, organizatorom, ludziom dobrej woli, dzięki którym 
ta inwestycja jest tak sprawnie realizowana”.

Wiecha zwieńczyła ważny etap budowy. Prace budowlane rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2020 r. W przestrzeni przyszłej sali ekspozycyjnej umieszczony został naj-
większy z eksponatów powstającego muzeum – odrestaurowany, poddany oryginalnej 

aranżacji wystawienniczej stalowy kuter rybacki GDY-18, zbudowany według polskiego 
projektu w latach 70. XX w. W marcu bieżącego roku wykonawca rozpoczął II etap 
inwestycji; w jego ramach zrealizowano montaż imponujących, drewnianych dźwigarów 
dachowych i konstrukcji stalowej pod elewację frontową. Dziś centralna cześć budynku 
muzeum jest już niemal w całości pokryta połacią dachową, rozpoczęto również prace 
związane z montażem instalacji wewnętrznych. W przestrzeni muzeum pojawił się też 
drugi z wielkogabarytowych eksponatów – ważący 8 ton silnik Nohab, pochodzący 
z polskiego kutra WŁA-54.

Według zapisów umowy zawartej pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku a generalnym wykonawcą zakończenie prac budowlanych i montażowych 
planowane jest na koniec IV kwartału 2023 r. Następnie realizowane będą prace 
związane z produkcją i montażem wystawy stałej. Całość kosztów budowy oddziału 
NMM w Łebie jest finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z budżetu państwa i Funduszu Promocji Kultury. 

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz z Funduszu Promocji Kultury.

Podniesienie wiechy było okazją do spaceru po placu 
budowy z udziałem prof. dr hab. Piotra Glińskiego – 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego

W podniesieniu wiechy wzięli udział przedstawiciele polskiego rządu; sejmu, 
senatu oraz lokalnych władz samorządowych.

Centralna część nowego oddziału Narodowego Muzeum 
Morskiego jest już niemal w całości pokryta połacią 
dachową
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WIECHA W ŁEBIE  ciąg dalszy

Wśród zaproszonych gości przedstawiciele biura architektonicznego „Plus3 architekci”

Prof. dr hab. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego 
podczas telewizyjnego wywiadu

Obiekt połączy funkcje kulturalne, naukowe i edukacyjne. 
Wizualizacja: biuro architektoniczne Plus3 architekci

Tradycyjna wiecha tuż po podniesieniu
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Stało się! 9 września, po pięćdziesięciu latach, ponownie spotkało się trzydziestu (spo-
śród ok. 150) członków załogi „Daru Pomorza”, uczestniczących w regatach Operacji 
Żagiel w 1972 r. 

W trakcie poszukiwań uczestników tego historycznego rejsu udało się dotrzeć do 
44 osób. Nie wszyscy mogli przybyć na wrześniowe spotkanie – nie pozwalał im stan 
zdrowia lub zbytnia odległość. 

Przypomnijmy: 50 lat temu „Dar Pomorza” po raz pierwszy uczestniczył w regatach 
Operation Sail. Stowarzyszenie Sail Training Association od lat 50. XX w. organizowało 
co dwa lata zloty żaglowców i jachtów, połączone z regatami. Celem była nie tylko 
rywalizacja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i promowanie żeglarstwa. Na 
regaty w 1972 r. zaproszono także jednostki z Polski – oprócz „Daru Pomorza” uczestni-
czyły w nich także szkuner szkoleniowy „Zawisza Czarny” oraz 40 jachtów (w tym słynny 
„Korsarz”). 

„Dar Pomorza” był jedną z najstarszych jednostek (choć nie najstarszą) biorą-
cych udział w regatach. Na trasie z Cowes (Wielka Brytania) do latarniowca Skagen 
(u wybrzeży Danii) rywalizował przede wszystkim z niemieckim barkiem „Gorch Fock”, 
który wcześniej wygrywał regaty i był faworytem. Czterdzieści trzy jednostki wystartowały 
16 sierpnia – „Dar Pomorza” z niewielkim opóźnieniem. Straty udało się nadrobić dopie-
ro dwa dni później, gdy żaglowiec wszedł w strefę sztormowych szkwałów. Wówczas 
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objął prowadzenie i przez dwa dni miał niezaprzeczalną przewagę, kosztem uszkodzo-
nych w sztormie żagli i odpoczynku załogi. Gdy do mety zostało kilkadziesiąt mil – wiatr 
zelżał, a to oznaczało, że „Dar Pomorza” tracił prędkość i, co za tym idzie, dystans mię-
dzy nim a „Gorch Fockiem” malał. Trzymający do końca w napięciu wyścig zakończył 
się nad ranem 21 sierpnia zwycięstwem „Daru Pomorza”.

Po regatach załoga brała jeszcze udział w Sztokholmie w Tall Ship Races, a potem 
w zlocie w Kilonii. 9 września 1972 r. „Dar Pomorza” i jego załoga zostali hucznie powitani 
w Gdyni. I właśnie w 50. rocznicę powitania „Daru Pomorza” wracającego z wygranych 
regat OpSail’72 część członków załogi ponownie spotkała się na pokładzie żaglowca. 

Zgromadzonych w międzypokładzie gości powitał dyrektor Narodowego Muzeum 
Morskiego dr Robert Domżał, przypominając udział „Daru Pomorza” tak w pierwszych, 
jak i w kolejnych regatach. Następnie głos zabrali: kpt. ż.w. prof. Daniel Duda – ówcze-
sny rektor Wyższej Szkoły Morskiej, która była armatorem „Daru Pomorza”, kpt. Wiesław 
Piotrzkowski, wówczas uczestnik rejsu jako student WSM, obecnie dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni oraz pani Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
oraz Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Kolejnym punktem programu było imienne powitanie przybyłych uczestników 
regat – każdy z nich otrzymał płócienną torbę z muzealnymi pamiątkami. Gorąco 
powitano także członków rodziny ówczesnego komendanta „Daru Pomorza”, kapitana 
Kazimierza Jurkiewicza.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaprosiliśmy gości w podróż senty-
mentalną. Rozpoczęło ją wspólne obejrzenie filmu „Kapitan” zrealizowanego przez 
W. Jankowskiego i Z. Pietrasa                                   . Kolejno wyemitowano trzy filmy 
zrealizowane przez Patryka Herdzika z Działu Edukacji NMM na podstawie wcześniej-
szych nagrań wywiadów, jakie przeprowadził wraz z Arletą Gałązką z częścią załogantów    

                                ,                                        ,                                         . 
Następnie Monika Golenko i Marcin Pawelski zaprosili gości na spacer po „Darze 

Pomorza”, który stał się pretekstem do wspomnień i przywołania wielu anegdot. Gdy 
jedna grupa zwiedzała, druga mogła zapoznać się ze zdjęciami z rejsu, które przekazali 
do NMM ich autorzy: W. Kotuniak, Z. Iwanowski i D. Jankowski. Goście rozpoznawali 
siebie i kolegów, a nasz muzealny kolega Karol Treder nanosił odpowiednie podpisy 
na cyfrowe wersje zdjęć. Wspólne oglądanie zdjęć okazało się bardzo wzruszające, 
a identyfikacja kolegów – niełatwa (minęło pół wieku!) i emocjonująca: dochodziło do 
burzliwych dyskusji, kto właściwie jest na zdjęciu. Zaprosiliśmy także panów do wpisy-
wania się do księgi pamiątkowej „Daru Pomorza” oraz do albumu ze zdjęciami Henryka 
Kabata zrealizowanymi m.in. w czasie tego rejsu.

Podsumowaniem spotkania było wspólne zdjęcie uczestników regat OpSail’72 na 
pokładzie „Daru Pomorza”. 

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Arleta Gałązka
Zdjęcia archiwalne: Włodzimierz Kotuniak
Projekt plakatu: Barbara Wojczuk-Krystek
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Wrzesień w Dziale Edukacji był bardzo gorącym okresem, nie mniej upalnym niż 
niektóre dni minionych wakacji!

W połowie miesiąca pełną parą ruszyły lekcje muzealne, których ofertę 
dopieszczaliśmy do ostatnich dni wakacji. Stare i nowe tematy zajęć muzealnych dla 
grup szkolnych dostępne są tradycyjnie na naszej stronie internetowej: https://nmm.
pl/lekcje-muzealne/.

Przygotowaliśmy również specjalną ofertę weekendową oraz warsztatowy cykl zajęć 
prowadzonych w Gdańsku i Tczewie: https://nmm.pl/warsztaty-muzealne/

17 września zorganizowaliśmy w naszych tczewskich oddziałach pierwszą jesienną 
imprezę weekendową w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, zatytułowaną 
„Rzeka, która łączy”. Tematem przewodnim tegorocznych EDD było hasło „Połączeni 
dziedzictwem”, dlatego postanowiliśmy przygotować atrakcje przybliżające szeroko 
rozumiany temat tradycyjnego rybołówstwa na dolnej Wiśle. Co robili nasi goście? 
Wyplatali wiklinowe koszyki na warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Plecionkarzy Polskich, słuchali gawęd snutych przez rybaków śródlądowych i szkutników 
wiślanych z Fundacji Szerokie Wody, przypatrywali się pracy muzealnych konserwatorów 
zabytków, a nawet zaglądali do ich pilnie strzeżonego na co dzień magazynu! 
Sporym zainteresowaniem cieszył się tor powroźniczy, na którym można było 
skręcić własną linę. Ważnym elementem wydarzenia była projekcja etnograficznych 
filmów dokumentalnych poświęconych tradycyjnym zajęciom ludności obszarów 
nadrzecznych. Filmów użyczyło nam Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. 
Dla wszystkich gości przygotowaliśmy drobne upominki. Dopisała zarówno pogoda, jak 
i bardzo sympatyczni zwiedzający. Impreza była ze wszech miar udana.

19 września gościliśmy w Spichlerzach na Ołowiance grupę 40 parlamentarzystów 
z Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, którzy dzięki świetnemu oprowadzaniu 
przez koleżankę z Działu Badań Podwodnych i kolegę z Działu Edukacji mogli doskonale 
poznać nasze dwie niezwykle atrakcyjne wystawy czasowe – „Truso. Legenda Bałtyku” 
i „Do DNA”.
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„Rzeka, która łączy” (1-2) Wizyta parlamentarzystów

10Bądź 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


24 września odbyła się na nabrzeżu wyspy Ołowianki w Gdańsku jedna z największych 
imprez edukacyjnych organizowanych w ostatnich latach w naszym Muzeum. Był to 
festyn historyczny pt. „Dawno temu pod Żurawiem”, przygotowany w ramach projektu 
„Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Zaprosiliśmy 
rekonstruktorów specjalizujących się w odtwarzaniu realiów życia codziennego 
w XIV-XV wieku, by przybliżyli czasy świetności Żurawia Gdańskiego, przechodzącego 
właśnie remont generalny. Nabrzeże na Ołowiance zamieniło się w średniowieczną 
osadę, w której na naszych gości czekała masa atrakcji, m.in. strzelanie z łuku, rzut 
nożem, wyrabianie świec woskowych i papieru czerpanego, stanowiska garncarza 
i kata, pokazy walk rycerskich, koncert muzyki dawnej, pokazy i nauka dawnych tańców 
oraz różne gry i zabawy plebejskie, a dla smakoszy – prawdziwie średniowieczne jadło. 

W imprezie trwającej od 16:00 do 22:00 wzięło udział ok. 2000 osób, które, tak jak 
tydzień wcześniej w Tczewie, mogły cieszyć się wspaniałą jesienną pogodą.

Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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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.

„Dawno temu pod Żurawiem” (1–5)
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Międzynarodowy Kongres Muzeów Morskich (International Congress of Maritime 
Museums – ICMM) zebrał się w dniach 12-16 września w kanadyjskim mieście Halifax. 
Gospodarzem było Muzeum Atlantyku – placówka prowadzona przez Fundację 
Muzeów prowincji Nowa Szkocja.  Konferencja, która odbywa się co dwa lata, została 
z powodu pandemii COVID-19 przełożona, jednak dzięki temu spotkanie zorganizowa-
no dokładnie w roku 50-lecia ICMM. Kongres założony został w 1972 r. w Londynie, pier-
wotnie jako transatlantycki format współpracy, a podczas kolejnych dekad przeobraził 
się w stowarzyszenie mające osobowość prawną, zarejestrowane w Niderlandach. 

Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem: wzięło w niej 
udział 120 uczestników z 30 krajów. Przedstawiciel Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku dr Robert Domżał w swoim referacie pt. „Museums without borders. 
Challenges for maritime museums in Central Europe” (Muzea bez granic. Wyzwania 
dla muzeów morskich w Europie Środkowej) przedstawił pomoc udzielaną przez polskie 
i europejskie muzea muzeom i muzealnikom z Ukrainy w obliczu wojny, poruszył także 
kwestie dziedzictwa morskiego na Płw. Krymskim, zajętym w 2014 r. przez Federację 
Rosyjską. Wiele z referatów poświęcono „dekolonizacji”, w tym deakcesji zagarniętych 
przez kraje europejskie zabytków z Afryki i Azji. Ponadto dużą rolę zwracano na sprawy 
kryzysu klimatycznego i ochrony oceanów oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Za 
dwa lata kolejne spotkanie ICMM ma się odbyć w Niderlandach.

Tekst i zdjęcia: Robert Domżał

JUBILEUSZOWY ICMM Biuletyn NMM • 9 (234) 09.2022
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Koniec września przyniósł dalszy ciąg realizacji projektu „Polsko-chorwacka wymiana 
doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o  ochronie podwodnego dziedzictwa kul-
turowego”, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Kultura Inspirująca”. Jednym z  celów projektu jest promocja polskiego pod-
wodnego dziedzictwa archeologicznego w  Chorwacji, czemu posłużyć ma otwarta 23 
września w Zadarze wystawa posterowa pt. „Archeologia podwodna w Polsce. Historia 
i perspektywy”. 

Wystawa, której treść opracowali wspólnie pracownicy Działu Badań Podwodnych, 
Sekcji ds. Ochrony Morskiego Dziedzictwa Kulturowego oraz Działu Konserwacji 
Muzealiów, na dziesięciu planszach przedstawia historię podwodnych badań arche-
ologicznych prowadzonych przez nasze Muzeum już od ponad 50 lat oraz perspektywy 
ochrony podwodnego dziedzictwa związane z ratyfikowaniem przez Polskę konwencji 
UNESCO. Opisowi każdego z wybranych stanowisk podwodnych – średniowiecznemu 
portowi w Pucku, wrakom Miedziowca, „Solena” oraz ORP „Wicher” – towarzyszy tablica 
omawiająca problematykę konserwacji zabytków wydobywanych z morskich głębin. 
Autorem projektu graficznego wystawy jest Paweł Makowski z Działu Wydawnictw 
Muzealnych.

Plansze ustawione zostały w samym centrum Zagrzebia, na ruchliwym deptaku, 
którym codziennie przechodzą setki, jeśli nie tysiące osób. W oficjalnym otwarciu wzię-
li udział dyrektor NMM Robert Domżał, dyrektor International Centre of Underwater 
Archaeology (ICUA – chorwacki partner strategiczny projektu) w Zadarze Mladen 
Pešić, Paweł Litwinienko z Działu Badań Podwodnych, przedstawicielka Ambasady RP 
w Zagrzebiu Marina Hercigonja oraz przedstawiciele chorwackich mediów. Wystawę 
można oglądać do 6 października. Nasze szczególne podziękowania kierujemy do 
Ambasady RP w Zagrzebiu, której pracownicy wsparli nas organizacyjnie w kwestii 
lokalizacji wystawy oraz jej montażu.

Tekst: Paweł Litwinienko
Zdjęcia: Robert Domżał, Paweł Litwinienko

Projekt „Polsko-chorwacka wymiana doświadczeń w zakresie Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego” jest 
finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca”.
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Na morskim brzegu znaleźć można nie tylko muszelki i bryłki bursztynu, o czym przeko-
nali się Państwo Sylwia i Jacek Klekowiccy, którzy w sierpniu w czasie wakacyjnego rejsu 
wzdłuż Mewiej Rewy (Rybitwiej Mielizny) odkryli zbiór 85 krzemieni ze śladami obróbki. 
O tym niezwykłym znalezisku niemal na środku Zatoki Puckiej niezwłocznie poinformo-
wali Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. 

24 sierpnia zespół archeologów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
(w składzie: dr Krzysztof Kurzyk, dr Anna Rembisz-Lubiejewska, Janusz Różycki) oraz 
Stefan Staszewski, przedstawiciel WUOZ w Gdańsku, przeprowadzili powierzchniową 
oraz podwodną inspekcję. Stanowisko położone jest na płytkiej wodzie (do 0,5 m 
głębokości) w strefie przybrzeżnej niewielkiej łachy piaszczystej tworzącej Mewią Rewę. 
W czasie inspekcji NMM odkryto: 98 krzemieni, 6 fragmentów ceramiki, 1 fragment 
zęba zwierzęcego. Na podstawie cech technologicznych ceramiki oraz charakterystyki 
zbioru krzemieni możemy datować zabytki na schyłek neolitu i wczesną epokę brązu. 
Najciekawszy w zbiorze niemal 200 krzemieni ze śladami obróbki jest krzemienny grot, 

typologicznie określany jako płoszcze. Tego typu misternie obustronnie obrobione 
i retuszowane krzemienne groty sztyletów lub włóczni są typowe na Pomorzu dla okresu 
schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu. 

Obecny obszar Zalewu Puckiego pierwotnie był lądem, stopniowo zalewanym 
przez transgresję morza od ok. 6500-6000 lat BP w związku z topnieniem lądolodu. 
Miejsce, w którym odkryto zabytki – wzdłuż piaszczystego wału Mewiej Rewy – dzięki 
wykształceniu się środowiska lagunowego stanowiło wyjątkowo atrakcyjne gospodar-
czo miejsce dla człowieka epoki kamienia, oferując bogactwo zasobów morskich (ryb, 
ptaków, ssaków morskich). Na obecnym etapie badań nie możemy jednak stwierdzić, 
czy mamy do czynienia z jednym stanowiskiem rozwleczonym przez działanie morza, 
czy też są to ślady kilku sezonowych obozowisk. Tę zagadkę postaramy się rozwiązać 
w czasie przyszłych badań.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kurzyk, Anna Rembisz-Lubiejewska

OSADA Z EPOKI KAMIENIA W ZATOCE PUCKIEJ Biuletyn NMM • 9 (234) 09.2022

1

2

3

4

5

1. Mewia Rewa, obszar stanowiska, widok w kierunku Rzucewa (fot. K. Kurzyk), 2. Mewia Rewa, obszar stanowiska, widok w kierunku Kuźnicy (fot. K. Kurzyk), 3. Mewia Rewa, obszar stanowiska (fot. A. Rembisz-Lubiejewska), 4. Mewia Rewa, zabytek krzemienny 
widoczny na dnie (fot. K. Kurzyk), 5. Fragmenty ceramiki oraz krzemienie odkryte w czasie inspekcji (fot. K. Kurzyk)
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Do odkrycia ciekawego wraku doszło pod koniec wakacji w Łazach, turystycznej miej-
scowości w gminie Mielno koło Koszalina. Podczas spaceru po plaży właściciel jednego 
z nadmorskich hoteli pan Łukasz Malinowski dostrzegł w wodzie fragment drewnianej 
burty łodzi, z której zabezpieczył pojedynczą, luźną klepkę poszycia. Odkrycie swoje 
zgłosił archeologowi, panu Andrzejowi Kasprzakowi z Muzeum w Koszalinie, który z kolei 
skontaktował się z Narodowym Muzeum Morskim. 

W obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 
– Delegatury w Koszalinie oraz archeologa z koszalińskiego muzeum pracownicy NMM 
przeprowadzili podwodne oględziny wraka. W niewielkiej odległości od brzegu, w war-
stwie torfu widoczny był jedynie fragment burty łodzi przysypanej drobnymi otocza-
kami. W czasie rozpoznania podwodnego panowały warunki znacząco utrudniające 
pracę: silne falowanie przy niewielkiej głębokości oraz zawiesina utworzona w toni 
wodnej przez torf. Wykonano dokumentację podwodną przy pomocy kamery GoPro. 
Pomimo bardzo trudnych warunków obserwacji na dnie zidentyfikowano fragment burty 
łodzi klepkowej, w której klepki połączone zostały na kołki drewniane.

Z zabezpieczonej i wyjętej na ląd dębowej klepki poszycia (wymiary: długość 
320 cm × szerokość 19 cm × grubość 2,4 cm) z zachowanym szczeliwem z mchu pobra-
no próbę do analizy dendrochronologicznej, która umożliwi precyzyjne wydatowanie 

wraka. Na podstawie cech szkutniczych wrak możemy wstępnie datować na okres śre-
dniowiecza. Zachowany fragment pochodzi z burty łodzi klepkowej, wykonanej w tra-
dycji szkutniczej charakterystycznej dla Słowian nadbałtyckich w okresie wczesnego 
średniowiecza.

W miejscu odkrycia wraku przynajmniej od połowy XIII wieku istniał kanał łączący 
jezioro Jamno z morzem, a także przystań rybacka i karczma, należące do klasztoru 
cysterek z Koszalina. Kanał stanowił granicę pomiędzy ziemiami biskupstwa kamień-
skiego a księstwem sławieńsko-słupskim, a po obydwu jego stronach znajdowały się 
komory celne. Po wielkim sztormie na Bałtyku w 1690 r. morze przerwało wydmy i zasy-
pało piaskiem kanał wraz z przystanią. 

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nadarzy się okazja do przeprowadzenia 
dokładniejszych badań odkrytego wraku i poszukania pozostałości średniowiecznej 
przystani. 

Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska, Krzysztof Kurzyk
Zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska (1), Joanna Krężelewska (2), Andrzej Kasprzak (3), 
Krzysztof Kurzyk (4)

1. Pomiary na stanowisku przy użyciu RTK GPS przez Janusza Różyckiego, 2. Gdzie na dnie jest wrak? 3. Fragment burty wraka widoczny w czasie odkrycia, 4. Klepka poszycia, widoczne uszczelnienie z mchu oraz kołki drewniane
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Ciekawe wakacje mieli w tym roku również wczasowicze wypoczywający w Poddąbiu 
koło Ustki. Plażowicze odkopali na brzegu morza masywną dębową klepkę o długości 
10 m i szerokości 0,6 m! Znalezisko zostało zgłoszone do słupskiej delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, a następnie do Narodowego Mu-
zeum Morskiego. 

Na podstawie oględzin przeprowadzonych pod koniec lata przez archeologów 
z NMM ustalono, że jeden koniec klepki jest obecnie pęknięty. Na wewnętrznej po-
wierzchni klepki widnieją pary drewnianych kołków łączących klepkę z dennikami lub 
wręgami, po których zachowały się jedynie odciśnięte ślady. Powierzchnia zewnętrzna 
jest pokryta gęsto rozmieszczonymi niewielkimi miedzianymi gwoździami, pierwotnie 
mocującymi niezachowane miedziane poszycie kadłuba jednostki. 

Ze względu na cechy konstrukcyjne i rodzaj użytych materiałów ustalono wstępnie, 
że klepka pochodzi z dużego żaglowca z okresu od 3. ćw. XVIII do końca XIX w. Technika 
poszycia kadłubów blachą miedzianą, mającą chronić drewno przed świdrakiem i ob-
rastaniem, rozpowszechniła się u schyłku XVIII w. Pierwotnie ochronę tę ze względu na 
bardzo wysokie koszty stosowano przede wszystkim na kadłubach okrętów wojennych, 
najpierw Wielkiej Brytanii, później Francji i Niderlandów, a z czasem – również statków 

kompanii handlowych pływających na trasach do Afryki, Ameryki oraz Wschodnich 
i Zachodnich Indii. Statki handlowe żeglugi bałtyckiej początkowo rzadko wykorzysty-
wały tę drogą technologię, polegając np. na grubej warstwie smoły. Jednak już w 2. poł. 
XIX wieku arkusze blachy miedzianej do poszywania podwodnych części kadłubów były 
powszechniejsze, a to dzięki opracowaniu specjalnego stopu mosiądzu (tzw. żółty me-
tal), który był tańszy w produkcji. Taki sposób zabezpieczania kadłubów przetrwał do 
schyłku epoki żaglowców. W celu uściślenia chronologii wraka pobrano próbę do ba-
dań dendrologicznych, które pozwolą ustalić datację oraz proweniencję drewna.

Sama klepka jest bardzo ciekawa, ale gdzie znajduje się reszta wraku? Obszar mor-
ski na wysokości Ustki jest słabo rozpoznany pod względem występowania podwodne-
go dziedzictwa kulturowego. Pozostaje mieć nadzieję, że w niedługim czasie w okolicy 
odkrytej klepki zostaną przeprowadzone badania hydroakustyczne, które doprowadzą 
do ustalenia lokalizacji nierozpoznanego dotychczas wraku.

Tekst i zdjęcia: Anna Rembisz-Lubiejewska, Krzysztof Kurzyk

1. Dokumentacja klepki przez Janusza Różyckiego za pomocą fotogrametrii (fot. K. Kurzyk), 2. Dokumentacja klepki przez Janusza Różyckiego za pomocą fotogrametrii (fot. A. Rembisz-Lubiejewska), 3. Pobieranie próby drewna do analizy dendrologicznej 
(fot. A. Rembisz-Lubiejewska). 4. Widok kołków łączących elementy konstrukcji kadłuba (fot. A. Rembisz-Lubiejewska), 5. Miedziane gwoździe mocujące niezachowane miedziane poszycie kadłuba (fot. K. Kurzyk)
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Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem wzmożonego ruchu turystycznego na pokła-
dzie „Sołdka” oraz intensywnych prac montażowych związanych z wystawą stałą pod 
jego pokładem.

Dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum 
Morskiego wykonano rozbudowę stałej ekspozycji w dolnej przestrzeni ładowni nr 4, 
która pełniła dotychczas funkcję sali edukacyjnej. Duża przestrzeń ładowni oraz cieka-
wy, lecz niewykorzystany nigdy przedtem materiał merytoryczny zaowocowały monta-
żem dodatkowych stanowisk ekspozycyjnych. Ich funkcja skupiła się przede wszystkim 
na opowieści historii „Sołdka” już jako statku-muzeum, za pomocą archiwalnych zdjęć 
ze zbiorów NMM, wykonywanych od momentu przejęcia statku. Innym ciekawym 
elementem rozbudowy stały się gabloty na zabytkowe modele statków budowanych 
w Stoczni Gdańskiej tuż po „Sołdku”. Uzupełnieniem ekspozycji są stanowiska interak-
tywne. Spośród najciekawszych należy wymienić zabytkową radiostację, dzięki której 
można poznać kod Morse’a i usłyszeć fragmenty prawdziwych komunikatów radiowych. 
Na uwagę zasługują także cztery, funkcjonujące już wcześniej, stanowiska odsłuchowe. 
Wzbogacone zostały one o możliwość wysłuchania unikalnych wywiadów przeprowa-
dzonych przez Polskie Radio m.in. z patronem statku – inż. Stanisławem Sołdkiem, prof. 
Jerzym Doerfferem – kierującym budową „Sołdka” czy Izydorem Dobajem – stolarzem 

meblowym z Warszawy, odpowiedzialnym za zwodowanie statku. Całość uzupełniła 
mała kameralna przestrzeń przy jednej z grodzi, w której można obejrzeć fragment 
filmu dokumentalnego pt. „Ostatni rejs”, prezentujący moment opuszczenia bandery 
handlowej na „Sołdku” w obecności jego matki chrzestnej – Heleny Sołdkowej. Dla 
nieco bardziej dociekliwych gości w centralnym miejscu ładowni została przygotowa-
na szczegółowa mapa pokazująca główne szlaki handlowe rudowęglowca, duży plan 
techniczny jednostki oraz garść ciekawostek o parowcu.  

Zwiększenie funkcjonalności salki edukacyjnej było możliwe dzięki specjalnemu 
wsparciu finansowemu TP NMM. Prace montażowe wykonała firma Studio Alena 
Trafimava z Warszawy. Efekt przeprowadzonych prac można podziwiać już od połowy 
września wraz z całą wystawą stałą, która 9 października będzie obchodzić swoje 
pierwsze urodziny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez ostatnie 12 miesięcy nową 
ekspozycję na „Sołdku” odwiedziło już niemal 80 tysięcy osób (stan na 30 września). 

Tekst: Jakub Adamczak
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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1,3,7. We wnętrzach dolnej części ładowni nr 4 pojawiły się dodatkowe stanowiska multimedialne, 2. Plan techniczny „Sołdka”
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4. Zabytkowe modele statków ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku prezentowane w dolnej części ładowni nr 4, 
5. Zabytkowa radiostacja z elementami interaktywnymi, 6. Na wystawie pojawiła się m.in. mapa rejsów „Sołdka”. 
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Finansowe wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego umożliwi-
ło nabycie na aukcji zorganizowanej 6 września przez Desę Unicum obrazu „W Fiordach 
Norwegii” autorstwa Włodzimierza Nałęcza (1865 – 1946). Malarz ten ceniony był 
jako marynista, mniej znane jest jego zaangażowanie w propagowanie idei polskiego 
morza na niwie publicystyki i działalności społecznej. Jeszcze przed I wojną światową 
zainteresował się losem Kaszubów jako dyskryminowanej mniejszości w państwie 
niemieckim. W 1920 r. brał udział w wytyczaniu granicy polsko-niemieckiej w rejonie 
Jeziora Żarnowieckiego. Należał do grona organizatorów Ligi Żeglugi Morskiej, później-
szej Ligi Morskiej i Rzecznej. W 1922 r. nabył ziemię w okolicy Lisiego Jaru i zbudował 
tam dom oraz pracownię, w której organizował co roku letnie kursy pejzażu morskiego. 
Był założycielem Koła Marynistów Polskich przy Polskim Towarzystwie Artystycznym. 
Współpracował regularnie z czasopismami „Morze” i „Bandera Polska”.

Nabyty obraz stanowi reminiscencję jego studenckich podróży do Skandynawii. 
Podczas studiów w Petersburgu Włodzimierz Nałęcz otrzymał stypendium na wyjazd 
zagraniczny, dzięki któremu zwiedził Norwegię, Szwecję oraz Belgię. Malował też pod 
kierunkiem Norwegów Adelsteena Normana i Hansa Dahla. Tworzył wówczas drobia-
zgowo realistyczne widoki fiordów, utrzymane w chłodnej kolorystyce, zdominowanej 
przez jasne błękity z domieszką zimnej zieleni. W czasie, kiedy powstał nabyty obraz, 
artysta odszedł od tej akademickiej maniery ku swobodniejszej konwencji inspirowanej 
dorobkiem francuskiego impresjonizmu. Nie poświęcał tyle uwagi detalom przedsta-
wienia, skupiając się na efektach luministycznych i oddaniu perspektywy powietrznej.

Namalowany w 1923 r. obraz „W Fiordach Norwegii” przedstawia impresję na temat 
bliżej nieokreślonego norweskiego fiordu, malowaną swobodnymi pociągnięciami 
pędzla, które oddają połysk tafli spokojnych wód fiordu, grę barw odbitych w niej skał, 
nieba i zieleniących się zboczy, a także monumentalny ogrom otaczających fiord gór. 
Obraz wystawiany był w warszawskiej Zachęcie w 1923 r. Stanowi wartościowe uzupeł-
nienie zgromadzonej w NMM kolekcji prac tego autora, którą mamy nadzieję zapre-
zentować, wraz z pracami użyczonymi przez inne muzea i kolekcjonerów prywatnych, 
na planowanej na 2023 r. – a więc w stulecie powstania opisanego dzieła – wystawie 
z cyklu „Polscy artyści o morzu”.

Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
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Włodzimierz Nałęcz, W Fiordach Norwegii, 1923
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Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w sobotę 10 września: świętowano 200-lecie 
latarni morskiej w Rozewiu. Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Morski w 
Gdyni, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Towarzystwo Przyjaciół Narodowego 
Muzeum Morskiego. Punktualnie o godz. 12:00 prowadzący uroczystość naczelnik 
Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni Robert Witkowski przy-
witał zebranych gości. Głos kolejno zabrali organizatorzy: dyrektor UM dr inż. kpt. ż.w. 
Wiesław Piotrzkowski, prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala i zastępca dyrektora NMM 
dr Marcin Westphal.

Następnie wiceprezes Towarzystwa kmdr rez. Apoloniusz Łysejko przedstawił 
historię latarni morskiej Rozewie. Rozpoczął od legendy zapisanej przez Franciszka 
Fenikowskiego, opowiadającej o córce kapitana szwedzkiego żaglowca, która jako 
jedyna uratowała się z katastrofy statku u brzegu Rozewia i odtąd co noc rozpalała 
ognisko przy rozewskim cyplu.

Z I poł. XV w., z locji flamandzkiej, pochodzi pierwsza informacja źródłowa o świe-
tle (w formie ogniska) w tym miejscu. W 1655 r. kartografowie szwedzcy Lafontaine 

i Pufendorf narysowali latarnię jako płomienny pal. Z kolei Franz Schultz w „Kronikach 
powiatu wejherowskiego i puckiego” napisał, że w roku 1808 zbudowano latarnię koło 
Królewskiego Lasu, w odległości 3000 kroków od wsi Tupadły. Plany latarni w chwili 
obecnej znajdują się Archiwum Państwowym w Gdańsku. Czy latarnia świeciła, czy nie, 
tego już się nie dowiemy.

Latarnię w formie wieży ze światłem na szczycie zbudowano w 1822 r. Opublikowano 
wówczas informację, że po uruchomieniu latarni 15 listopada 1822 r. światło będzie 
paliło się w okresie od 1 sierpnia do 15 maja. Latarnia wyposażona była wówczas w 15 
lamp Arganda, widocznych z odległości prawie 35 kilometrów. W roku 1866 lampy 
zamieniono na aparat Fresnela I klasy, wyposażony w 200 elementów optycznych. 
W roku 1910 podwyższono latarnię o 5 m i wprowadzono elektryczną lampę łukową, 
umieszczoną za soczewką dyskową o średnicy 1200 mm na stole obrotowym. Aparat 
obrotowy można oglądać do dziś. Wówczas też nastąpiła zmiana charakterystyki świa-
tła ze stałego na błyskowe z okresem 3 sekund.

JUBILEUSZ LATARNI MORSKIEJ ROZEWIE Biuletyn NMM • 9 (234) 09.2022

20Bądź 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


Obejmując w roku 1920 we władanie wybrzeże morskie, Polska wzięła na siebie 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Dyrektor Urzędu Marynarki Handlowej 
Józef Poznański przejął od administracji niemieckiej latarnię Rozewie 15 kwietnia 1920 r. 
Jej pierwszym polskim kierownikiem został 1 marca 1922 r. Leon Wzorek – mechanik 
z pierwszego okrętu marynarki wojennej ORP „Pomorzanin”. W roku 1933 latarnię 
nazwano imieniem Stefana Żeromskiego, utworzono też izbę pamięci pisarza. Polska 
załoga: Bolesław Adolf, Władysław Wzorek (brat Leona, zamordowanego na początku 
II wojny światowej) i Leon Ciskowski ponownie uruchomiła latarnię 5 maja 1945 r. Ze 
względu na drzewa zasłaniające światło w 1978 r. po raz drugi podniesiono laternę, 
tym razem o 8 m, do wysokości 83,2 m n.p.m. Latarnia Rozewie nadąża za postępem: 
1 grudnia 2019 r. na panelu obrotowym umieszczono nowoczesną aparaturę świetlną 
złożoną z diod LED dalekiego zasięgu.  Światło latarni zachowało zasięg około 48 km 
i charakterystykę wprowadzoną w roku 1910.

Muzealny rozdział rozewskiej latarni rozpoczął się w 1963 r., gdy duża frekwencja 
na wystawie o latarnictwie (będącej wspólną inicjatywą Urzędu Morskiego i Muzeum 
Morskiego w Gdańsku) spowodowała, że organizację ruchu turystycznego w latarni 

powierzono Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Morskiego. Towarzystwo sukcesywnie 
poszerzało ofertę zwiedzania, udostępniając maszynownię, piekarnio-wędzarnię, salę 
wystawowo-edukacyjną „Stodoła” oraz (w maju tego roku) latarnię Rozewie II, czynną 
w latach 1875–1910.

Kolejnym punktem programu uroczystości było „wodowanie”-promocja książki 
poświęconej słynnemu rozewskiemu latarnikowi, Leonowi Wzorkowi, a napisanej przez 
jego prawnuczkę, Joannę Wzorek-Głowacką. Autorka dotarła do wielu nieznanych 
wcześniej źródeł, sięgnęła też do archiwów rodzinnych, by jak najlepiej odtworzyć 
życie bohatera biografii na solidnym tle historycznym i obyczajowym. Książka została 
wydana przez Towarzystwo Przyjaciół NMM dla upamiętnienia setnej rocznicy objęcia 
przez Leona Wzorka funkcji latarnika, co nastąpiło 1 marca 1922 r. Kierownik rozewskiej 
latarni nie tylko całym sercem poświęcił się swojej służbie, angażował się też w działal-
ność społeczną i patriotyczną. To on był inicjatorem nazwania latarni imieniem Stefana 
Żeromskiego i otwarcia izby pamięci pisarza. Aresztowany przez Niemców 11 września 
1939 r., brutalnie przesłuchiwany przez gestapo, zginął najprawdopodobniej w Piaśnicy, 
rozstrzelany 31 grudnia 1939 r. 
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Zaszczytna funkcja „matki chrzestnej” książki przypadła Monice Śniedziewskiej-Lerczak, 
miłośniczce latarń morskich i autorce bloga latarnica.pl. Zaproszona do „wodowania”, 
wypowiedziała formułkę przygotowaną na tę okoliczność: Przez lądy, morza i oceany 
docieraj książko do czytelników nie tylko literatury morskiej. Sprawiaj satysfakcję 
miłośnikom latarni morskich oraz polskiego wybrzeża Bałtyku. Rozsławiaj pamięć 
o pierwszym polskim latarniku w Rozewiu – Leonie Wzorku. Przynoś chwałę Urzędowi 
Morskiemu w Gdyni za jego troskę o latarnie morskie – ważne elementy oznakowa-
nia nawigacyjnego, gwarantujące bezpieczną żeglugę oraz Towarzystwu Przyjaciół 
Narodowego Muzeum Morskiego, jako pomysłodawcy Blizarium Rozewskiego, a także 
wydawcy niniejszej książki. Nadaję ci imię: „Leon Wzorek. Strażnik światła z Rozewia”. 
Jak się okazało, to właśnie „matka chrzestna” była inicjatorką powstania książki. 
Autorka z wdzięcznością wspomniała też pomoc merytoryczną Romana Adriana, 
obecnego latarnika z Rozewia, którego rodzina od czasów międzywojennych związana 
jest z latarniami w Rozewiu, Jastarni i Helu.

Po promocji książki dokonano promocji znaczka pocztowego z wizerunkiem 
rozewskiej latarni, wydanego w stu tysiącach egzemplarzy.  Placówka Poczty Polskiej 
z Władysławowa uruchomiła stoisko filatelistyczne, gdzie można było nabyć wpro-

wadzony znaczek, a także kopertę pierwszego dnia obiegu i kartkę beznominałową 
z okolicznościowym stemplem.

Rozewska uroczystość była także okazją do wręczenia pracownikom administracji 
morskiej odznaczenia Zasłużony Pracownik Morza. Jednym z trzech odznaczonych był 
kierownik latarni Rozewie Artur Krężałek (syn Aleksandra Krężałka, też latarnika w latach 
1971 – 2015).

Kolejnym punktem programu były wystąpienia gości, które zainicjował burmistrz 
Władysławowa Roman Kużel. Następnie chętni mogli zwiedzać ekspozycję fotogra-
mów przedstawiających pocztówki z widokiem latarni Rozewie ze zbiorów Apoloniusza 
Łysejki, zorganizowaną w sali edukacyjno-wystawienniczej „Stodoła”. Uczestnicy uro-
czystości otrzymali też prezenty, w tym promowaną książkę „Leon Wzorek. Strażnik świa-
tła z Rozewia” – po autograf autorki ustawiła się długa kolejka. W trakcie zwiedzania 
wystawy i podpisywania książki przygrywał zespół regionalny.

Tekst: Apoloniusz Łysejko 
Zdjęcia: Cezary Spigarski (oficynamorska.pl), Tomasz Bury, Lidia Czuper, Tomasz Czuper
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W niedzielę 18 września jednostka Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
„NMM-Wodnik” miała możliwość przeprawienia się od strony Zatoki Gdańskiej przez 
śluzę portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej. 

Kanał Żeglugowy, stanowiący nowy odcinek drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską 
z Zalewem Wiślanym przez Mierzeję Wiślaną, został uroczyście otwarty dzień wcze-
śniej. Jako pierwsze śluzę przepłynęły trzy jednostki państwowe: „Zodiak II”, należący 
do Urzędu Morskiego, „Kaper 2” – jednostka Straży Granicznej i „Orkan” – jednostka 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Śluzowanie jest bezpłatne i odbywa się według harmonogramu z Zatoki Gdańskiej 
na Zalew Wiślany: I śluzowanie 08:30 – 10:30; III: 13:30 – 15:30, natomiast z Zalewu 
Wiślanego na Zatokę Gdańską: II. 11:00 – 13:00 oraz IV. 16:00 – 18:00.

Załoga NMM została prześluzowana o godz. 13.30 zgodnie z podanym harmonogra-
mem. Na szczęście wbrew prognozom pogoda nam dopisała. Na pamiątkę ekspedycji 
otrzymaliśmy od obsługi Kapitanatu kartę pocztową, którą zamieszczamy obok.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga 
wynosi ok. 23 km, a samo przejście przez Zalew Wiślany – ok. 10 km. Należy nadmienić, 
że ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który składa się śluza, port zewnętrzny i port posto-
jowy, który w tym miejscu ma ok. 5 m głębokości.

Tekst: Sylwia Paszko

25Bądź 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
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