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Drodzy Czytelnicy

Mimo kapryśnej aury rok 2022 kończymy w dobrych nastrojach. Planowane 

zadania udało nam się zrealizować z nawiązką, a dwie największe 

inwestycje posuwają się systematycznie do przodu. Możemy nareszcie 

poinformować, że dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Narodowego 

Muzeum Morskiego do naszej muzealnej rodziny eksponatów trafi 

historyczny jacht „Mazurek”. Mam nadzieję, że będzie zwiastunem nowych 

wyzwań, związanych z powstaniem w przyszłości Muzeum Polskiego 

Żeglarstwa. 

Otrzymujemy setki kartek świątecznych i życzeń od naszych parterów 

i zaprzyjaźnionych instytucji z całego kraju i z zagranicy. Nasza troska 

o morskie dziedzictwo kulturowe jest zauważana i doceniana. Dowody na 

to znajdą Państwo także w tym kończącym rok biuletynie. 

W imieniu własnym, pracowników i całej dyrekcji Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku chciałbym złożyć Państwu życzenia radosnych 

świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 

roku 2023!

Życzę miłej lektury
dr Robert Domżał

Dyrektor
Narodowego Muzeum Morskiego

w Gdańsku

OD DYREKTORA NMM Biuletyn NMM • 12 (237) 12.2022

2Bądź 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


„Podwodne dziedzictwo kulturowe obszarów morskich przyległych do woj. zachodnio-
pomorskiego. Współczesne problemy ochrony i zarządzania” to tytuł spotkania, które 
odbyło się 7 grudnia w Sali Senatu Politechniki Morskiej w Szczecinie. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Naro-
dowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W trakcie spotkania dyrektorzy: Wojciech 
Zdanowicz (UMSZ), Tomasz Wolender (ZWKZ), Arkadiusz Tomczak (PM) oraz Robert 
Domżał (NMM) podpisali list intencyjny, inaugurujący stałą współpracę wspomnianych 
instytucji w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, jego badań oraz 
podnoszenia świadomości społeczeństwa o historycznej wartości i znaczeniu zabytków 
znajdujących się w polskich obszarach morskich.

Po podpisaniu listu przedstawiciele UMSZ, ZWKZ i NMM omówili problemy zwią-
zane z ochroną i zabezpieczaniem podwodnego dziedzictwa kulturowego. Prorektor 
Politechniki Morskiej Arkadiusz Tomczak przedstawił natomiast potencjał naukowo-
-badawczy uczelni oraz propozycję udziału i wsparcia przez nią planowanych działań 
związanych z inwentaryzacją i badaniami podwodnego dziedzictwa kulturowego 
zlokalizowanego na obszarach morskich przyległych do woj. zachodniopomorskiego.

W trakcie spotkania ustalono konieczność ujednolicenia przez wszystkie instytucje 
zapisu informacji o morskich zabytkach podwodnych w postaci Karty Ewidencji Pod-
wodnego Morskiego Zabytku Archeologicznego (opartej na zaprojektowanej w NMM 
bazie danych QGIS) oraz przygotowania propozycji zmian i uzupełnień do przepisów 
krajowych odnoszących się do postępowania z obiektami mogącymi stanowić pod-
wodne dziedzictwo kulturowe. W ramach nawiązanej współpracy zaplanowano na 
2023 r. weryfikację wartości zabytkowej wraków zlokalizowanych w obrębie planowa-
nych inwestycji morskich oraz wsparcie Muzeum w Wolinie w działaniach zmierzają-
cych do wpisania wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego Wolina na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO oraz w badaniach dna odcinka rzeki Dziwny przyle-
głego do wyspy Wolin.

Miejmy nadzieję, że najbliższe lata zaowocują wspólnymi projektami, dzięki którym 
pojawią się nie tylko nowe odkrycia, ale również publikacje i wystawy.

Tekst i zdjęcie: Anna Rembisz-Lubiejewska

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Biuletyn NMM • 12 (237) 12.2022

3Bądź 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


ZEBRANIE PLENARNE KOMITETU BADAŃ MORZA PAN Biuletyn NMM • 12 (237) 12.2022

Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk zrzesza gremium uczonych i ekspertów 
prowadzących badania dotyczące mórz i oceanów. Reprezentują oni 12 instytucji 
naukowych w Polsce i różne dyscypliny, m.in. z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych 
oraz prawnych. Zakres działania Komitetu obejmuje oceanologię, w tym głównie fizykę, 
chemię, biologię i geologię morza, a także geofizykę oraz hydrotechnikę morską.
Do zadań KBM należą m.in.: 

• integracja środowiska naukowego w zakresie oceanologii i morskich nauk 
pokrewnych; 

• tworzenie forum prezentacji i wymiany myśli naukowej; 
• ułatwianie wymiany wyników badań naukowych oraz potrzeb i doświadczeń 

między nauką a gospodarką; 
• opracowywanie ekspertyz dla potrzeb administracji i instytucji gospodarczych, 

rządowych, samorządowych i innych; 
• pełnienie funkcji Narodowego Komitetu ds. współpracy z międzynarodowym 

Komitetem SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research).

W skład Komitetu wchodzi od 2020 r. dr Robert Domżał, dyrektor NMM w Gdańsku. 
W oddziale NMM – Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie – zorganizowa-
ne zostało IX Zebranie Plenarne Komitetu Badań Morza, które odbyło się 12 grudnia. 
Oprócz bieżących prac Komitetu omówiono zaangażowanie NMM w podwodne 
badania archeologiczne dna morskiego oraz zaprezentowano gościom pracownie 
konserwacji zabytków w tczewskim CKWS. Dyskutowano także o możliwych, wspólnych 
projektach badawczych, m.in. monitoringu dna morskiego i stanu wody w Zatoce 
Gdańskiej i ujściu Wisły.

Więcej na temat Komitetu Badań Morza: 

Tekst: Robert Domżał
Zdjęcie: Irena Rodzik
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W ostatnich miesiącach trzykrotnie na łamach „Biuletynu” informowaliśmy o zabytkach 
związanych z jachtem „Mazurek” i wokółziemskim rejsem kpt. Krystyny Chojnowskiej-
-Liskiewicz. Na koniec roku mamy niezwykłe ważną informację. Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku, korzystając ze wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Narodowego 
Muzeum Morskiego, zakupiło ten historyczny jacht. W odróżnieniu od innych, pozy-
skanych wcześniej jednostek, nowy nabytek ma pozostać w czynnej służbie na rzecz 
wychowania morskiego i edukacji żeglarskiej. Stanie się tak, gdyż  zasłużona jednostka 
wciąż znajduje się w dobrym stanie technicznym. Chcemy, aby przez kolejne lata jacht 
brał udział w imprezach żeglarskich oraz służył dzieciom, młodzieży i muzealnym zało-

gantom w podnoszeniu żeglarskich umiejętności. Obecnie jacht znajduje się w Szcze-
cinie. Sprowadzenie go do Gdańska – możliwe, że drogą wodną – planujemy na wiosnę 
2023 r. Zanim „Mazurek” do nas dotrze, czeka nas szereg formalności związanych 
z dopuszczeniem jednostki do eksploatacji oraz organizacją miejsc postoju – zarówno 
letniego, jak i zimowego.

Tekst: Radosław Paternoga
Zdjęcie: Robert Domżał
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W lipcu tego roku do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku wpłynął mail od 
pana Horsta Gerlitzkiego z ofertą sprzedaży serwisu kawowego z logo „Daru Pomorza”. 

W zbiorach statku-muzeum „Dar Pomorza” znajdują się elementy większego serwi-
su, wykonanego przez lokalną firmę Lubianę z Łubiany, z takim właśnie logo. Głównie 
są to elementy serwisu obiadowego (wazy i talerze różnej wielkości), które niestety 
nie tworzą kompletu. Mamy także kilka elementów serwisu kawowego – pojedyncze 
filiżanki ze spodkami i dzbanki. Serwis powstał na zamówienie, na potrzeby statku, 
także reprezentacyjne, prawdopodobnie na początku lat siedemdziesiątych – możliwe, 
że specjalnie ze względu na udział żaglowca w regatach Operation Sail w 1972 roku.

Oferta zakupu całego serwisu kawowego wydała się kusząca, gdyż do tej pory nie 
udało się nam skompletować pełnego zestawu. Kilka lat temu do zbiorów trafiło kilka 
filiżanek i cukiernica. Po negocjacjach ustaliliśmy, że pan Gerlitzki przywiezie zastawę 
do Gdańska, gdzie planował spędzić przedświąteczny weekend. 

16 grudnia dyrektor NMM dr Robert Domżał wraz z Arletą Gałązką, kustoszką ze 
statku-muzeum „Dar Pomorza”, przyjęli gości, państwa Gerlitzkich, w głównej siedzibie 
Muzeum. 

Jak to się stało, że serwis trafił do rodziny Gerlitzkich? Po zakończonych regatach 
Operation Sail ‘72, na przełomie sierpnia i września, „Dar Pomorza” wraz z innymi 
żaglowcami biorącymi udział w zawodach cumował w Kilonii. Możliwe było wówczas 
zwiedzanie jednostek. Właśnie w czasie tego postoju siostra pana Gerlitzkiego otrzy-
mała serwis w prezencie ślubnym od komendanta „Daru Pomorza”.

Na serwis składają się: dzbanek do kawy, mlecznik, cukiernica i sześć filiżanek 
z podstawkami. Niektóre z elementów są lekko uszkodzone, ale w całości prezentują 
się doskonale.

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Bernadeta Galus
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W rejonie miejscowości Hel-Bór w dniu 27 października Dział Badań Podwodnych NMM 
w składzie: Krzysztof Kurzyk, Paweł Litwinienko, Janusz Różycki oraz Zbigniew Jarocki, zwe-
ryfikował potencjalnie zabytkowy obiekt podwodny zalegający na dnie Zatoki Puckiej.

Wrak leży na niewielkiej głębokości, ok. 3 m. Ze względu na rozmiary i kształt mamy 
prawdopodobnie do czynienia z dużym promem lub prostą barką do transportu towa-
rów, wykonaną z drewna sosnowego. W partii centralnej, nad częściowo uszkodzonym 
dnem (?), zalega warstwa kamieni balastowych lub dawnego ładunku. 

Wrak jest zagrzebany w dnie, wymaga dokładniejszych badań podwodnych z uży-
ciem eżektora. Pobrane zostały trzy próby do datowania dendrochronologicznego, 
które pozwoli uściślić czas powstania obiektu. 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kurzyk
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W dniach 8-9 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w NMM pana Zefenga You z Chin, 
dyrektora Instytutu Dawnych Łodzi Chińskich oraz Muzeum Morskiego w Ningbo, 
a także członka zarządu Międzynarodowego Kongresu Muzeów Morskich (ICMM). 
W przeszłości pan You odwiedzał już nasze Muzeum, a w Dziale Etnologii Morskiej 
posiadamy pozyskane dzięki niemu eksponaty. W zbiorach chińskiego instytutu znaj-
duje się 150 łodzi z różnych stron świata. Są one częścią szerszej kolekcji uratowanej po 
zlikwidowanym Muzeum Morskim w Exeter w Anglii, z której dziesięć należy także do 
NMM i można je oglądać w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. 

Ważnym punktem wizyty był wygłoszony przez pana You wykład o dziedzictwie 
morskim Chin oraz nowoczesnych technologiach i metodach używanych w badaniach 
i wydobywaniu wraków jednostek pływających. Po wykładzie gość zapoznał się bliżej 
z metodami pracy muzealnych konserwatorów oraz Działu Digitalizacji. W przypadku 
obu muzealnych działów pan You był pod dużym wrażeniem samodzielności w dzia-

łaniu oraz kompleksowego podejścia do realizacji tak różnorodnych zadań. Jak sam 
mówił, w instytucjach, z którymi jest zawodowo związany, tak wyspecjalizowane prace 
zlecane są firmom zewnętrznym, dlatego posiadanie własnej wykwalifikowanej kadry 
w tak wielu działach zyskało jego spory szacunek i uznanie dla dla profesjonalizmu 
pracowników naszego Muzeum. W ramach wizyty zapoznano gościa także ze zbiorami 
tradycyjnych łodzi świata w Ośrodku Kultury Morskiej oraz w Tczewie. Korzystając ze 
sposobności, pan You zwiedził również Muzeum Wisły, poznając historię i wiele cieka-
wostek na temat jednej z najdłuższych rzek Europy. Wizyta upłynęła w bardzo miłej, ale 
i merytorycznej atmosferze. Z pewnością ta polsko-chińska współpraca będzie dalej się 
rozwijać, inspirując nowe działania obu stron.

Tekst: Artur Fonżychowski
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Grudzień – koniec roku, zima za oknami, lód na Motławie, czyli… najlepsza pora 
na lekcje w Muzeum!
Obok standardowych zajęć dla grup oraz zwiedzających indywidualnych, tj. rodzin 
z dziećmi, rozpoczęliśmy również specjalny cykl dla szkół pt. „Z dna morskiego na 
muzealną wystawę”. Są to warsztaty muzealne poświęcone różnym zagadnieniom 
z dziedziny fizyki. Na pierwszych zajęciach z tego cyklu dzieci budowały proste układy 
elektryczne, uczyły się je rysować, a także dowiedziały się, w jaki sposób energia zamie-
niana jest w prąd. Część zajęć odbyła się na wystawie interaktywnej, gdzie uczniowie 
poznali działanie prądnicy i uzyskali odpowiedź na pytanie: skąd się bierze prąd na 
statku? Kolejne zajęcia planowane są w styczniu i poświęcone będą ciśnieniu.

A teraz już oczywiście o akcentach świątecznych
W Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, jak co roku, 
organizujemy grudniowe warsztaty pt. „Nadwiślańskie pierniczki”. Uczestnicy nie tylko 
poznają przyprawy korzenne dodawane do świątecznych wypieków, ale również 
samodzielnie wypiekają pierniczki i słuchają legendy o słynnych toruńskich piernikach. 

W Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku prowadziliśmy z kolei warsztaty dla rodzin 
z dziećmi, na których tworzyliśmy ozdoby świąteczne – mikołajkowe oraz choinkowe. 
Wyobraźnia dzieci nie zna granic, a wykonane ozdoby z pewnością znajdą się na nie-
jednym wigilijnym stole.

Zabytki w Internecie
Wciąż pamiętamy także o naszych odbiorcach internetowych. Tym, którzy nie mogą 
na co dzień odwiedzać naszych wystaw, na przykład z powodu odległego miejsca 
zamieszkania, proponujemy ich poznawanie w postaci krótkich filmów z cyklu „Wywiad 
z zabytkiem”. W grudniu premierę miał odcinek poświęcony słynnemu wrakowi Mie-
dziowca z początku XV wieku, a dokładnie cebuli i czosnkowi odnalezionym w jego 
wnętrzu. O średniowiecznej kuchni morskiej opowiadała nasza koleżanka z Działu 
Budownictwa Okrętowego – Aleksandra Kucharska                                    .

Tekst: Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Weronika Pelc-Garska, Barbara Wojczuk-Krzystek
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku po raz drugi wzięło udział w akcji „Szlachetna 
Paczka”. Tym razem pomagaliśmy panu Tadeuszowi, 75-letniemu mieszkańcowi Gdań-
ska-Oliwy, który przez długie lata utrzymywał rodzinę, pracując jako blacharz i ślusarz, 
a obecnie jest osobą niepełnosprawną, żyjącą skromnie ze względu na bardzo niskie 
przychody. Pozostał optymistą, bardzo lubi kontakt z ludźmi i marzy o możliwości udziału 
w życiu kulturalno-społecznym. 

W organizację „Szlachetnej Paczki” włączyli się pracownicy wszystkich oddziałów 
NMM. Muzealna zbiórka nastawiona była na zaspokojenie kluczowych potrzeb pana 
Tadeusza. Na liście przedświątecznych prezentów znalazła się żywność o długiej dacie 
ważności, odzież, środki czystości, kołdra, ręczniki oraz pościel. Udało się spełnić też 
największe marzenie pana Tadeusza i podarować mu pralkę – dotąd schorowany męż-
czyzna prał swoje rzeczy ręcznie. W prezencie od pracowników do mieszkania zawiezio-
na zostanie również kuchenka gazowa oraz lodówka.  

Wierzymy, że nasze podarunki, które trafiły do pana Tadeusza podczas Weekendu 
Cudów, sprawią, że nadchodzące święta będą dla niego szczęśliwsze oraz przyniosą 
nadzieję na przyszłość. 

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Eksponowana w Spichlerzach na Ołowiance Wystawa „Do DNA”, zorganizowana z oka-
zji 50-lecia podwodnych badań archeologicznych naszego Muzeum, czynna będzie już 
tylko do końca roku. Każdy niezwykły przedmiot prezentowany na tej wystawie pocho-
dzi z jednego z licznych wraków statków, spoczywających na dnie Bałtyku u polskich 
wybrzeży. Z każdym z nich wiąże się jedyna w swoim rodzaju, nierzadko budząca zdu-
mienie historia. Podczas finisażu wystawy 30 grudnia tajemnice zabytków odkryje przed 
gośćmi dr Krzysztof Kurzyk, archeolog i kierownik Działu Badań Podwodnych NMM. 

Tego dnia zwiedzający będą mieli szansę zdobyć upominki związane z wystawą: 
kubek dla aktywnych, ekologiczną torbę na zakupy oraz katalog wystawy. Dla najmłod-

szych przygotowane zostały… miniaturowe modele akwaplanu do badań podwod-
nych. Oryginał akwaplanu zostanie premierowo zaprezentowany podczas finisażu jako 
zwiastun nowej wystawy, prezentującej podwodne pojazdy rodzimej konstrukcji, którą 
Muzeum planuje otworzyć w tej samej sali już wiosną 2023 r. 

Na finisaż wystawy „Do DNA” w Spichlerzach na Ołowiance zapraszamy 30 grudnia 
w godz. 11:00 – 14:00.

Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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Dr Krzysztof Kurzyk, archeolog podwodny, odkryje przed gośćmi finisażu historie towarzy-
szące zabytkom z dna morskiego oraz tajniki pracy w głębinach.

Powracamy z dna, zostajemy pod wodą! Zapraszamy na finisaż wystawy „Do DNA”. Panujący na wystawie mrok oraz czarny piasek, na którym spoczywają eksponaty, mają przypominać o ciemności 
morskich głębin.
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