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Pierwszy miesiąc nowego roku już za nami. Upłynął pod znakiem podsumowań, spra-
wozdań, ale też ferii zimowych w województwie pomorskim, do których od dawna 
przygotowywał się nasz Dział Edukacji. Oferta NMM spotkała się z uznaniem zwiedza-
jących, o czym świadczy świetna frekwencja w styczniu. Także miniony rok – z wielu 
powodów szczególny i trudny – zakończył się dla nas optymistycznie: ogólną liczbą 
385 431 zwiedzających. W NMM odbyło się ponadto 1 330 zajęć edukacyjnych, w któ-
rych wzięło udział 28 529 osób. To świetny wynik. Działowi Edukacji należą się słowa 
dużego uznania! Więcej danych i informacji o działaniach NMM w roku 2022 znajdą 
Państwo pod koniec biuletynu.

Z udanego roku 2022 i dobrych wyników zwiedzania latarni morskich cieszono się 
także na omawianym w biuletynie spotkaniu dorocznym Towarzystwa Przyjaciół NMM. 
Warto w tym miejscu poinformować, że Zarząd Towarzystwa na zebraniu w dniu 10 
stycznia podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu rzeźbiarskiego na projekt i wykonanie 
popiersia Ignacego Jana Paderewskiego, które ustawione ma zostać w NMM w tzw. 
Arsenale Morskim, a więc pierwszej w kolejności zwiedzania sali wystawowej Spichlerzy 
na Ołowiance. Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 16 czerwca 2023 r., 
a kwota, jaką TP NMM przeznaczy na wykonanie wybranego projektu, to maksymalnie 
 
 
 
 

200 tysięcy złotych brutto. Posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia kon-
kursu wyznaczono na 26 czerwca, a na 16 listopada 2023 r. – termin odbioru ustawio-
nego na cokole popiersia, we wskazanym w warunkach konkursu miejscu. 

Z powodu konieczności oszczędzania energii elektrycznej wprowadzono w NMM 
szereg rozwiązań mających się przyczynić do jej mniejszego zużycia, m.in. czasowo 
wyłączone zostały z eksploatacji nasze oba statki-muzea. Ponownie udostępniliśmy je 
do zwiedzania na czas ferii, a na „Darze Pomorza” po wielu miesiącach przygotowań 
otworzyliśmy wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 40 lat, kiedy to fregata po 
owocnej służbie przeszła na zasłużony odpoczynek i stała się statkiem muzealnym. 
W biuletynie wracamy także do tragicznej katastrofy promu „Jan Heweliusz”, która 
wydarzyła się przed 30 laty. 

Przed nami rok intensywnej pracy i ciekawych wyzwań, zarówno w sferze projektów 
infrastrukturalnych, jak i wystawienniczych. Jestem przekonany, że będzie on nie mniej 
pasjonujący niż minione 12 miesięcy.

Życzę ciekawej lektury
dr Robert Domżał

Dyrektor
Narodowego Muzeum Morskiego

w Gdańsku
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Aż trudno uwierzyć, że minęło już 40 lat od czasu, gdy „Dar Pomorza” przestał pływać 
i powstało na nim muzeum. A jednak. Z ostatniego rejsu żaglowiec wrócił do Gdyni we 
wrześniu 1981 r., a w maju 1983 r. udostępniono go do zwiedzania.

Jak to się stało, że odnosząca żeglarskie sukcesy jednostka została przekształcona 
w muzeum? O tym opowiada wystawa czasowa „40 lat minęło. Od statku szkolnego do 
statku-muzeum”, którą można obejrzeć w pomieszczeniu III wachty „Daru Pomorza”. 

Początek tej historii sięga połowy lat siedemdziesiątych, gdy pojawiły się pierwsze 
wzmianki o możliwości wycofania żaglowca Wyższej Szkoły Morskiej (dziś: Uniwersytetu 
Morskiego) w Gdyni z eksploatacji. Dlaczego? Statek miał już ponad 50 lat i coraz trud-
niej było mu sprostać zaostrzanym przepisom morskim. Dalsza eksploatacja wymaga-
łaby kosztownych adaptacji. Te i inne powody zadecydowały, że władze WSM podjęły 
decyzję o budowie nowego żaglowca, który z czasem zyskał nazwę „Dar Młodzieży”. 
Równolegle trwała dyskusja o przyszłości „Daru Pomorza” – zaangażowanie środowiska 
związanego z Towarzystwem Miłośników Gdyni, absolwentów WSM, a także czasopi-
sma „Morze (i nie tylko!) spowodowało, że los „Daru Pomorza” stał się tematem szeroko 
omawianym w mediach. Pomagały w tym sukcesy odnoszone przez załogę żaglowca 
– o których przypomina wystawa – jak choćby wygranie w 1980 r. regat i otrzymanie 
ważnego żeglarskiego wyróżnienia: przechodniej nagrody Cutty Sark (kopia prezento-
wana jest w salonie komendanta). 
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W dalszej części wystawy przedstawiony został długotrwały proces formalnego prze-
kazywania jednostki z WSM do Centralnego (dziś: Narodowego) Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Przed oficjalnym przekazaniem żaglowca – 16 listopada 1982 r. – pracow-
nicy muzeum przeprowadzili spis inwentarza, statek stopniowo przejmowała muzealna 
załoga. Intensywną adaptację „Daru Pomorza” do roli statku-muzeum rozpoczęto pod 
koniec 1982 r. Prace pod kierunkiem kpt. Kazimierza Jurkiewicza, przedostatniego 
komendanta żaglowca, przeprowadzała załoga przy wsparciu pracowników stoczni 
„Nauta”. Konieczne było wytyczenie jednokierunkowej trasy zwiedzania oraz przygoto-
wanie wystawy prezentującej historię żaglowca. W pracach brał już udział późniejszy 
kustosz statku-muzeum – Marek Twardowski, merytorycznie wystawę przygotowali Lidia 
Gorska i Jacek Sieński. Oficjalnie muzeum otwarto 23 maja 1983 r., a kilka dni później 
udostępniono je zwiedzającym.

Wystawa omawia także powstanie Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz 
próby zaprojektowania dla żaglowca suchego doku. Całość podsumowuje kalenda-
rium wydarzeń z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ukazujące równo-
legle losy „Daru Pomorza” i „Daru Młodzieży”. Plansze uzupełnione zostały muzealiami 
i dokumentami związanymi z opisywanym okresem.

Wystawa będzie czynna do 31 października. 

Autorka scenariusza i kuratorka: Arleta Gałązka
Opracowanie graficzne: Paweł Makowski
Redakcja i pomoc merytoryczna: dr Marcin Westphal, Anna Ciemińska
Podziękowania dla Marka Twardowskiego i Marka Jaroszewskiego

Tekst: Arleta Gałązka
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Marek Twardowski, Ewa Meksiak, Arleta Gałązka
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30. ROCZNICA KATASTROFY PROMU „JAN HEWELIUSZ” Biuletyn NMM • 1 (238) 01.2023

14 stycznia minęło dokładnie 30 lat od największej morskiej katastrofy w dziejach 
polskiej floty handlowej w czasie pokoju. W przeddzień rocznicy dyrekcja i pracownicy 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz prezes i członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół NMM uczcili pamięć 55 ofiar zatonięcia promu „Jan Heweliusz”, zapalając 
znicze i składając kwiaty przy pomniku „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Znajdujący 
się na nabrzeżu Ołowianki monument powstał przed laty dzięki wspólnej inicjatywie 
ówczesnego dyrektora NMM dr. inż. hab. Jerzego Litwina i władz miasta Gdańska. Pod-
stawę pomnika tworzy kotwica zapasowa wydobyta właśnie z wraku „Jana Heweliusza”.

Rocznica tragedii stała się okazją do zaprezentowania mediom po raz pierwszy 
zbioru wyjątkowych zabytków związanych z katastrofą: kombinezonu ratunkowego oraz 
osobistych przedmiotów jednego z dziewięciu ocalałych członków załogi „Jana Heweliu-
sza”. Pan Grzegorz Sudwoj, służący na promie na stanowisku drugiego elektryka, przed 
zaledwie kilkoma tygodniami przekazał do Muzeum skórzaną saszetkę wraz z zawarto-
ścią, którą miał przy sobie w momencie katastrofy. Przedmioty te w czasie akcji ratunko-
wej poszły na dno razem z tonącym statkiem. Odnalezione przez niemieckich nurków, 
dzięki znajdującym się wśród nich dokumentom, mogły zostać zwrócone właścicielowi. 
Z pozoru zwyczajna zawartość saszetki: niedziałający zegarek elektroniczny, książeczka 
do nabożeństwa, podręczny zestaw do szycia ze śladami rdzy, brelok z wizerunkiem 

św. Krzysztofa czy rozmazane rodzinne zdjęcie, w kontekście tragicznych wydarzeń 
sprzed 30 lat nabiera wyjątkowej siły oddziaływania i stanowi zasób o szczególnej warto-
ści. Pan Sudwoj przechowywał te przedmioty przez minione lata w nienaruszonym stanie; 
kiedy pracownicy Muzeum zaczęli przeglądać zawartość saszetki, spomiędzy kartek 
dokumentów wysypał się piasek z dna morskiego, z miejsca, gdzie spoczął „Heweliusz”.

O tym, jak wciąż żywe jest zainteresowanie losami „Jana Heweliusza”, świadczy 
ogromna uwaga, jaką zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media poświęciły prezenta-
cji przedmiotów podarowanych przez Grzegorza Sudwoja. Obszerne materiały na ich 
temat ukazały się między innymi w „Panoramie” TVP 3, w audycjach Radia Gdańsk, 
w publikacjach Polsatu i TVN 24, zaś artykuł opublikowany na portalu Trojmiasto.pl był 
jednym najszerzej komentowanych przez czytelników w tym okresie. Dziennikarze wyra-
zili również nadzieję na to, że inni ocalali członkowie załogi promu i ich bliscy, a także 
uczestnicy akcji ratunkowej zechcą w przyszłości podzielić się z Muzeum swoimi wspo-
mnieniami i obiektami związanymi z katastrofą, tworząc wyjątkowe archiwum pamięci 
o „Janie Heweliuszu”.

Tekst: Hanna Borkowska
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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9 stycznia odbyło się spotkanie w ramach projektu ENDLESS Metal w Haute École Arc 
Conservation-Restauration (HE-Arc CR/HES-SO) w Neuchâtel w Szwajcarii, z udziałem 
Katarzyny Schaefer-Rychel jako przedstawicielki Działu Konserwacji Muzealiów NMM 
w Gdańsku. Celem spotkania było oficjalne rozpoczęcie projektu oraz omówienie działań 
planowanych w 2023 r. W spotkaniu uczestniczyli: Christian Degrigny – lider projektu, jego 
zastępczyni Eva Menart (National Museum of Slovenia & Jožef Stefan Institute, Lublana, 
Słowenia), Monique Drieux (Laboratory Materia Viva, Tuluza, Francja), Razvan Gavrila 
(H.A. Studio Restaurare Srl, Timișoara, Rumunia), Romain Jeanneret (Treasury of Saint-
Maurice Abbey, Saint-Maurice & HE-Arc CR/HES-SO, Szwajcaria), Paula Menino Homem 
(Department of Heritage Studies, Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, 
Portugalia) oraz Agnès Gelbert-Miermon – koordynator jednostki badawczej w HE-Arc 
Conservation-restoration Department i Gaëtan Bussy – współprowadzący FabLab.

ENDLESS Metal jest kontynuacją inicjatywy COST PortASAP Action (portasap.eu), 
która zakończyła się w 2022 r. Jej celem było promowanie mobilnych, stosunkowo 
tanich, prostych w użyciu oraz łatwo dostępnych narzędzi analitycznych, opracowa-
nych przez HE-Arc CR w Neuchâtel. Projekt ENDLESS Metal obejmuje dalszy rozwój 
i promocję aplikacji MiCorr, DiscoveryMat oraz długopisu elektrolitycznego Pleco. 
MiCorr umożliwia dokumentację zabytków metalowych, m.in. określenie rodzaju 
metalu oraz opis warstw korozyjnych i podjęcie decyzji co do metody konserwacji 
obiektu. DiscoveryMat pozwala na jakościową analizę chemiczną obiektów metalo-
wych, szczególnie z miedzi, aluminium i ich stopów. Natomiast Pleco jest używany do 
zdefiniowania charakteru produktów korozji na powierzchni metalu. 

Głównym celem nowego projektu jest zoptymalizowanie codziennej pracy spe-
cjalistów z obszaru dziedzictwa kultury poprzez udostępnienie narzędzi, które ułatwią 
podjęcie właściwej decyzji co do sposobu przechowywania oraz konserwacji zabytków, 
a w długofalowej perspektywie – ich skuteczną ochronę. 

Jedno z pierwszych działań w ramach projektu ENDLESS Metal – szkolenie (tzw. 
training school) dla studentów, doktorantów i początkujących adeptów konserwacji 
i badań zabytków – odbyło się w dniach 23-25 stycznia w Neuchâtel. W trakcie spotka-
nia 15 uczestników reprezentujących muzea i uczelnie z całej Europy miało możliwość 
zapoznać się z zasadą działania poszczególnych metod, ich zaletami oraz ogranicze-
niami oraz zweryfikować je w praktyce. Kolejne szkolenie, tym razem skierowane do 
osób z większym doświadczeniem w obszarze badań i konserwacji zabytków, odbędzie 
się w dniach 15-17 lutego w Lublanie. Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tema-
tyką zachęcamy do dołączenia do grupy ENDLESS Metal na LinkedIN:

Działania realizowane w ramach grantu „COST Innovators Grant IG16215 – European 
Network for the Dissemination of portable, Low-cost, minimally invasive, EaSy-to-uSe 
and easily accessible analytical tools to meet the needs of Metal heritage conserva-
tion” wspieranego przez COST (European Cooperation in Science and Technology).

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Schaefer-Rychel
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Muzeum wypełnili zwiedzający, większość z nich to mieszkańcy naszego województwa, 
w którym w tym roku ferie zaczęły się najwcześniej. Już niedługo zaczną do nas docie-
rać także rodziny z dziećmi z głębi Polski. Dla naszych feryjnych gości przygotowaliśmy 
specjalną ofertę edukacyjną, na którą zapraszamy do oddziałów w Gdańsku, Tczewie, 
Kątach Rybackich i Gdyni.

W Spichlerzach na Ołowiance królują wikingowie, o których opowiada nasza edu-
katorka – pani archeolog Maria. Na zajęciach prowadzonych na wystawie „Truso. Legen-
da Bałtyku” dzieci dowiadują się, jak władcy Północy spędzali czas, gdy zapadała noc 
polarna, poznają ich talenty i zainteresowania oraz szukają odpowiedzi na pytanie, czy 
wikingowie umieli jeździć na… łyżwach. Inną naszą propozycją są warsztaty plastyczne 
prowadzone na wystawie „Odcienie Żurawia”, na której prezentowane są prace pod-
opiecznych gdańskiej Fundacji „Sprawni Inaczej”. Na zajęciach doskonale bawią się 
zarówno dzieci, jak i ich starsi opiekunowie. Nasza edukatorka – pani plastyczka Basia 
tworzy z nimi prace z gliny samoutwardzalnej, które następnie są malowane farbami 
akrylowymi. Powstają w ten sposób fantastyczne dzieła, ukazujące podwodny świat 
morskich stworzeń, przepełniony wątkami baśniowymi. Jeżeli komuś się natomiast 
marzy kariera mistrza budowy statków, to musi koniecznie wziąć udział w zajęciach 
warsztatowych prowadzonych w Ośrodku Kultury Morskiej pod okiem naszej edukatorki 

– pani inżynier Weroniki, z którą dzieci budują różne pojazdy pływające z materiałów 
powszechnie uznawanych za śmieci. Na zajęciach promujemy zatem ich recykling, 
tworząc wspaniałe eko-statki!

Podczas ferii w województwie pomorskim po raz kolejny gościliśmy w NMM dzieci 
w ramach „Ferii z Zaruskim”, organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu. Nasi 
goście spotkali się m.in. z wikingami (oczywiście na łyżwach!) i pracownikiem Działu 
Wychowania Morskiego, który przedstawił im zabytki związane z postacią generała 
Mariusza Zaruskiego. Wzięli również udział w dwudniowych warsztatach modelarskich, 
podczas których budowali modele gdańskiej kogi. 

Podczas zajęć feryjnych w Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków 
w Tczewie przedstawiamy dzieciom życie codzienne oceanicznych żeglarzy – poka-
zujemy mapy morskie i specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz nadajemy komunikaty 
alfabetem Morse’a. Ale to nie wszystko, gdyż na innych tczewskich zajęciach przeno-
simy się aż do Chin, poruszając się po nich łodzią typu sampan, pochodzącą z naszej 
kolekcji. Z czego słynie ten niezwykle egzotyczny kraj? Nie tylko z kuchni, ale również 
z charakterystycznego pisma, dlatego na warsztatach zajmujemy się kaligrafią i próbu-
jemy odtworzyć chińskie pismo.
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Ferie odbywają się również w Muzeum Zalewu Wiślanego, gdzie tradycyjnie domi-
nuje tematyka szkutnicza i rybacka, a także na „Darze Pomorza”. Zapraszamy do 
zapoznania się z pełną ofertą feryjną na naszej stronie internetowej – https://nmm.
pl/ferie-zimowe/. Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że tegoroczny przepiękny plakat 
reklamujący ferie został narysowany przez Natalię Juszczenko – niezwykle sympatyczną 
ukraińską plastyczkę, która pracuje obecnie w Dziale Edukacji.

W styczniu także odbyły się w Ośrodku Kultury Morskiej kolejne warsztaty plastyczne 
dla seniorów. Ich tematem były monochromatyczne obrazy Bałtyku zimą, a jako inspi-
racja posłużyła twórczość wybitnego malarza holenderskiego, Ludolfa Bakhuysena, 

którego prace znajdują się w zbiorach NMM. Jego obrazy, utrzymane w monochro-
matycznej gamie barwnej ograniczonej do odcieni szarawego błękitu, stanowią zna-
komite przykłady XVII-wiecznych niderlandzkich marin, ukazując przy tym szczegółowy 
wygląd i wyposażenie okrętów. Na zajęciach stworzyliśmy zimowe kompozycje morskie, 
wykonane techniką akrylową na płótnie. Kolejne spotkania z seniorami już w lutym.

Tekst: Przemysław Węgrzyn, Barbara Wojczuk-Krystek
Zdjęcia: Gabriela Chrzanowiecka, Weronika Pelc-Garska, Łukasz Grygiel, Paweł Jóźwiak, 
Przemysław Węgrzyn, Barbara Wojczuk-Krystek

FERIE W PEŁNI ciąg dalszy Biuletyn NMM • 1 (238) 01.2023

8Bądź z nami
w kontakcie

i oglądaj
zabytki w 3D

https://nmm.pl/ferie-zimowe/
https://nmm.pl/ferie-zimowe/
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


Zgodnie z planem i pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków przebiega komplek-
sowa konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego. Najważniejsze prace 
przeprowadzono wewnątrz budynku. Wykonano nowe, żelbetowe stropy, schody i ściany 
szybu instalacyjnego. Równolegle wymieniono także konstrukcje dwóch łączników, 
umożliwiających komunikację między basztami. Trwa ostrożne usuwanie i czyszczenie 
cegieł oraz zabezpieczanie drewna.

Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zewnętrznych 
ścian piwnic obu baszt, m.in. w postaci szczelnej wanny żelbetowej. Po zasypaniu wyko-
pów i ustawieniu rusztowań rozpoczęto prace konserwatorskie w obrębie drewnianej 
konstrukcji wyciągu oraz na elewacjach ceglanych (czyszczenie cegieł, wymianę spoin, 
uzupełnienia i scalanie kolorystyczne elewacji). 

Zaawansowane prace dotyczą również dachu. Baszta północna została już w więk-
szości pokryta dachówką, sprowadzoną specjalnie z Włoch. Z kolei na baszcie połu-
dniowej oczyszczone i zabezpieczone zostały elementy konstrukcji stalowej i drewnianej 
oraz wymienione deskowanie połaci dachowej.

W najbliższych miesiącach kontynuowane będą prace konserwatorskie zewnętrzne 
i wewnętrzne oraz prace dekarskie na połaciach dachowych obu baszt. Rozpocznie 
się także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrót kratowych zamykających 
przejście bramne. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” spółka jawna 
Jerzy i Ewa Skorłutowscy. Termin zakończenia projektu „Konserwacja, remont i moder-
nizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
– wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej” przewidziano na wiosnę 2024 r.

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Karol Treder
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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.

Ujęcie z drona, ukazujące Żuraw w całej okazałości. Styczeń 2023. Fot. Karol Treder Budowa kolejnego stropu. Styczeń 2023. Fot. Paweł Jóźwiak Parter Żurawia. Styczeń 2023. Fot. Paweł Jóźwiak

9Bądź 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


Najnowszym nabytkiem NMM w dziedzinie sztuk pięknych jest grafika wykonana 
w technice miedziorytu. Zgodnie z umieszczonym w banderoli u góry kompozycji 
napisem: „ELBING Ville de la Prusse Royale” przedstawia ona widok Elbląga, miasta 
w Prusach Królewskich. Miasto i jego fortyfikacje ukazane są w starannie odwzoro-
wanym krajobrazie, w którym rozgrywa się szereg scen rodzajowych. Na pierwszym 
planie, na niewielkim wzniesieniu, z którego oglądamy przedstawiony krajobraz, konny 
podróżny rozmawia z parą mieszczan. Tuż przy nich para młodych ludzi spoczywa na 
trawie. Obserwują ich dwaj młodzieńcy na skraju wzniesienia po prawej, skąd roz-

ciąga się malowniczy widok na rzekę Elbląg. Obok nich siedzi jeszcze jedna osoba, 
zapewne młoda dziewczyna, zwrócona ku młodzieńcowi zapraszającemu ją gestem 
wyciągniętej ręki na spacer. W dole, na rzece i jej brzegach, panuje ożywiony ruch. 
Można zobaczyć barkę wyładowaną (zapewne) zbożem, dalej łódź, być może pilotu-
jącą barkę, a także rozciągnięte na rzece sieci nadzorowane przez grupę rybaków. Na 
przeciwległym brzegu rzeki widać pasterzy pędzących kilka sztuk bydła, a na drodze 
do miasta – wozy z sianem i towarami. Załadowane wozy widoczne są też po lewej 
stronie wzniesienia ukazanego na pierwszym planie. Jeden, pleciony z wikliny, właśnie 
z niego zjeżdża, inne widać w dole na gościńcu z Malborka, gdzie dostrzec też można 
jeźdźców, pieszych wędrowców i grupę, jak się wydaje, szermierzy trenujących walkę 
pikami. W oddali, po drugiej stronie miejskich fortyfikacji, widoczny jest zalesiony teren 
wiodący aż do brzegu Zalewu Wiślanego, na którym ukazano sylwetki trzech statków. 
Obfitość opisanych tu szczegółów rodzajowych wydaje się wskazywać, że artysta mógł 
pracować w oparciu o rysunek z natury. Nic bardziej mylnego! Przedstawiony na grafice 
widok miasta i jego obwarowań nie odpowiada rzeczywistości – jest odwrócony, tzn. 
zabudowania na lewym i prawym brzegu rzeki Elbląg zamienione zostały miejscami. 
Co ciekawe, pozostałe realia topograficzne, jak położenie Zalewu Wiślanego czy też 
umiejscowienie drogi do Malborka, są odwzorowane prawidłowo. Twórca grafiki wzo-
rował się zapewne na rycinie wydanej po raz pierwszy w 1646 r. przez Matthaeusa 
Meriana, przedstawiającej Elbląg podczas oblężenia przez Szwedów w 1626 r. Została 
ona wydana powtórnie ok. 1703 r. przez tę samą oficynę, prowadzoną wówczas przez 
spadkobierców Meriana, tym razem jako Elbląg po zajęciu przez króla szwedzkiego 
Karola XII w 1703 r.

Nie znamy nazwiska twórcy ryciny. Z podpisu, którym została opatrzona, wynika 
jedynie, że wydawcą jej był Pieter van der Aa (1659 – 1733), działający w Lejdzie 
kartograf i wydawca, który zasłynął publikacją atlasów oraz ilustrowanych dzieł histo-
rycznych i geograficznych. Jego dorobek był powszechnie ceniony, czego wyrazem było 
uznanie go w 1715 r. za głównego wydawcę lejdejskiego uniwersytetu. Jego najbar-
dziej znaczącym dziełem jest złożony z 66 tomów cykl zawierający zwięzły opis oraz 
mapy i widoki miast z całego świata La Galerie Agréable du Monde, wydany w 1729 r. 
w nakładzie 100 egzemplarzy.

Tekst: Monika Jankiewicz-Brzostowska
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Grafika: „Elbląg. Widok miasta i obwarowań z lotu ptaka”,
wyd. Pieter van der Aa (1659 – 1733), Lejda, przed 1730, papier żeberkowy, miedzioryt
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Frekwencja
W ubiegłym roku wszystkie oddziały Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
zwiedziło ponad 385 tysięcy gości. To o 130 tys. więcej niż w 2021 roku – a jednocze-
śnie jest to piąty wynik w historii NMM. Najchętniej odwiedzanym oddziałem muzeum 
był „Dar Pomorza”, na którego pokład weszło ponad 110 tysięcy turystów. Na drugim 
miejscu uplasował się statek-muzeum „Sołdek”, a 79 737 zwiedzających to nowy 
rekord dla tego oddziału. Niewiele mniejszą frekwencję odnotowały: Ośrodek Kultury 
Morskiej (ponad 72 tys.), Spichlerze na Ołowiance (50 tys.) i Muzeum Rybołówstwa 
w Helu (44 tys.). Warto zaznaczyć, że obok „Sołdka” swój rekord frekwencji pobiły także 
nasze tczewskie oddziały: Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków, które 
odwiedziło 14 185 osób.

Wystawy
Wśród 20 nowych wystaw czasowych, jakie zostały zorganizowane w NMM, znalazły się: 
XIX edycja cyklu „Polscy artyści o morzu”, poświęcona twórczości Aneri Ireny Weissowej 
i Wojciecha Weissa („Wzrokiem tonę w morzu, niebie…”, eksponowana od 27 maja do 
4 września), a także otwarta 4 marca wystawa „Truso. Legenda Bałtyku”, prezentująca 
historię osady handlowej z epoki wikingów, na której obok przedmiotów znalezionych 
na jej terenie po raz pierwszy pokazano łódź P-2, odkrytą w Pucku i zakonserwowa-
ną przez NMM. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Do 
DNA. 50 lat archeologicznych badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku”, otwarta pod koniec 2020 r. i prezentowana do końca 2022 r. 

Dzięki finansowemu wsparciu Towarzystwa Przyjaciół NMM rozbudowana została 
o nowe stanowiska ekspozycyjne i interaktywne wystawa stała na statku-muzeum 
„Sołdek”, zatytułowana „Sołdek i jego czasy”.

MALARSTWO MARYNISTYCZNE
ANERI IRENY WEISSOWEJ I WOJCIECHA WEISSA

„TRUSO. LEGENDA BAŁTYKU”

„SOŁDEK I JEGO CZASY”
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Promocja
Jednym z ważniejszych wydarzeń ubiegłego roku była promocja 50. rocznicy zwycię-
stwa „Daru Pomorza” w regatach Operation Sail ’72. Spotkanie uczestników historycz-
nego rejsu na pokładzie żaglowca zostało dostrzeżone przez ogólnopolskie redakcje. 
Ogromnym medialnym zainteresowaniem cieszyła się również uroczystość podniesienia 
wiechy w Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. 

Dział Promocji zorganizował 15 konferencji prasowych, wyprodukował 40 nagrań 
dźwiękowych na potrzeby mediów oraz koordynował organizację 50 wywiadów z pra-
cownikami NMM. Do lokalnych i ogólnopolskich redakcji rozesłanych zostało ponad 
50 press packów – zestawów gotowych do publikacji materiałów prasowych. Odbyło 
się 5 sesji fotograficznych oraz ponad 40 różnorodnych działań promocyjnych online 
w muzealnych mediach społecznościowych. Dodatkowo Dział Promocji odpowiedzial-
ny był za stworzenie identyfikacji graficznej do 10 wydarzeń i 11 różnorodnych ulotek 
promocyjnych.   

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do promocji i kontaktu z muzealnymi gośćmi 
są media społecznościowe. Podstawowym narzędziem promocji wydarzeń jest strona 
internetowa www.nmm.pl. Stale rośnie liczba obserwujących profil NMM na Facebooku 
i Instagramie. Od maja 2022 r. promocja muzealnych działań dociera do odbiorców 
nowym kanałem: Spotify. 
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Edukacja
W roku 2022 przeprowadzono łącznie 818 lekcji, w których uczestniczyło 16 581 
uczniów. Najwięcej zajęć (411) odbyło się Ośrodku Kultury Morskiej. Oprowadzonych 
zostało prawie 12 tys. osób w 512 grupach.

Rozpoczęto nowy cykl zajęć, zatytułowany „Z dna morskiego na muzealną wysta-
wę”. Są to interdyscyplinarne projekty lub praktyczne warsztaty realizowane w tzw. 
modelu STEAM. Na zajęciach uczeń staje się wynalazcą i konstruktorem, dzięki czemu 
w sposób intuicyjny przyswaja wiedzę z dziedziny fizyki, inżynierii czy matematyki, rozwi-
jając przy tym kompetencje kluczowe – uważane za niezbędne dla potrzeb samoreali-
zacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej oraz przyszłego zatrudnienia. Wszystkie 
zajęcia osadzone są w specyficznym kontekście związanym z tematyką morską.

Innym nowym cyklem były zajęcia dla dzieci z terenów wiejskich województwa 
pomorskiego „Z walizką Pana Żurawia”, realizowane od maja do czerwca w Ośrodku 
Kultury Morskiej. Uczniowie wzięli udział w warsztatach o maszynach prostych i daw-
nym handlu gdańskim.

Specjalne zajęcia edukacyjne przygotowano w ramach licznych imprez cyklicz-
nych: Nocy Muzeów (14 maja), Dni Rybaka (2 lipca), Europejskich Dni Dziedzictwa (17 
września), a wyjazdowo na Festiwalu Wisły (12 – 13 sierpnia). Zorganizowano też wyda-
rzenia jednorazowe, m.in. 10-lecie Ośrodka Kultury Morskiej (24 kwietnia), „Odkrywamy 
tajemnice wikingów” (25 czerwca), „Dawno temu pod Żurawiem” (24 września) czy 
finisaż wystawy „Do DNA” (30 grudnia).

Zbiory
W 2022 r. do zbiorów Muzeum wpłynęło 220 zabytków, w tym: 29 pochodzących z zaku-
pu, 170 darów, 9 – z archeologicznych badania podwodnych. 11 zostało przekazanych 
decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 1 natomiast włączono 
do zbiorów na wniosek opiekuna. Wśród nowych nabytków zwracają uwagę zakupione 
dzięki finansowemu wsparciu Towarzystwa Przyjaciół NMM: słynny dzięki wokółziemskie-
mu rejsowi Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz jacht „Mazurek” oraz obraz Włodzimierza 
Nałęcza „W fiordach Norwegii”, a także podarowany przez Michała Janczukowicza 
akwaplan „Manta 2” i pamiątki związane z kpt. Krystyną Chojnowską-Liskiewicz – dar 
jej męża, kpt. Wacława Liskiewicza.
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Działalność naukowa i wydawnicza
Istotne miejsce w działalności NMM zajmują publikacje pracowników oraz ich wystą-
pienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. W roku 2022 wydano 5 publikacji 
książkowych oraz 12 numerów biuletynu muzealnego. Pracownicy Muzeum opublikowali 
22 artykuły naukowe poza NMM, uczestniczyli też w 15 konferencjach krajowych i zagra-
nicznych, prezentując osiągnięcia naukowe, badawcze i konserwatorskie Muzeum.

Archeologia
W ramach archeologicznych badań podwodnych podjęto działania badawcze na 26 
wcześniej badanych wrakach i nowych stanowiskach archeologicznych. Prace były 
możliwe dzięki nowej łodzi badawczej typu RIB „NMM Wodnik”. Programowe arche-
ologiczne badania podwodne prowadzono na dwóch stanowiskach: wraku tzw. szkuty 
rewskiej „Leopold” (wrak F33.14) oraz wraku P5 w zatopionym średniowiecznym porcie 
w Pucku. Wykonano też oględziny i rozpoznanie kilku nowych stanowisk, zgłoszonych 
przez instytucje państwowe oraz osoby prywatne, m.in. w porcie w Gdyni, Łazach koło 
Koszalina, Poddąbiu i Mewiej Rewie. Najciekawsze wyniki pochodzą z Łazów, gdzie w 
strefie przybrzeżnej na dnie zalega fragment burty średniowiecznej łodzi klepkowej, 
natomiast na Mewiej Rewie znalezione zostało pierwsze na Zatoce Gdańskiej zatopio-
ne stanowisko z epoki kamienia.

Ochrona morskiego dziedzictwa kulturowego
W ramach zadań powierzonych NMM w związku z ratyfikacją przez Polskę w 2021 r. 
konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, w przygoto-
wywanych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przyległych 
do lądu (na odcinku od Łeby do Władysławowa, na obszarze Zatoki Gdańskiej, 
Zalewu Wiślanego oraz portów we Władysławowie, Helu, Gdyni, Gdańsku i Elblągu) 
ustalono zasady ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz obowiązek bez-
inwazyjnych badań dna morskiego poprzedzających inwestycje morskie. Na wniosek 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektorów Urzędów Morskich wydano 
ponad 180 opinii dotyczących lokalizacji morskich farm wiatrowych, kabli i inwestycji 
portowych, a także ustalono zakres ochrony wraków zlokalizowanych w ich obrębie. 
Podjęto także współpracę z Urzędem Morskim w Szczecinie, Akademią Morską (obec-
nie Politechniką) oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
podpisując list intencyjny w celu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego na 
wodach przylegających do województwa zachodniopomorskiego.
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Konserwacja zabytków
Dział Konserwacji Muzealiów poddał konserwacji łącznie 992 szt. zabytków, z czego 
498 szt. – konserwacji pełnej, 311 szt. – częściowej i 183 szt. – zabezpieczającej. Z kolei 
Pracownia Konserwacji Modeli przeprowadziła konserwację 32 szt., renowację – 2 szt., 
naprawy – 2 szt., a także ukończyła budowę 3 modeli.

Digitalizacja
Dział Digitalizacji wykonał 206 modeli 3D zabytków ze zbiorów NMM. 96 modeli zabyt-
ków wraz z teksturami umieszczono na portalu sketchfab.com. Uzupełniono kolekcje 
online NMM o 250 rekordów przedstawiających zdigitalizowane zabytki wraz z opisem 
metadanowym. 

Wirtualny Skansen Wraków uzupełniono o 22 zabytki z wraka W-6 „Solen”, 7 zabyt-
ków z wraka W-27 „De Jonge Seerp” i 1 zabytek z wraka W-21.

Tekst: Hanna Borkowska, Anna Ciemińska, Łukasz Grygiel, Krzysztof Kurzyk, Anna 
Rembisz-Lubiejewska, Krystyna Stubińska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak oraz Robert Domżał, Krzysztof Kurzyk, Anna Rembisz-Lubiejewska
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W ostatni piątek stycznia odbyło się spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół 
Narodowego Muzeum Morskiego. Zorganizowano je po dwuletniej przerwie, a fre-
kwencja (sala konferencyjna Muzeum wypełniła się do ostatniego miejsca) świadczyła 
o tym, że członkowie TP NMM tęsknili już za wspólnym spotkaniem. 

Zebranie otworzył skarbnik Towarzystwa Robert Witkowski. Po przywitaniu przybyłych 
poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy Członków i Członkiń Towarzystwa, którzy 
w roku 2022 odeszli „na wieczną wachtę”. 

Kolejno wystąpił prezes dr Fryderyk Tomala. Przedstawił on osiągnięcia Towarzy-
stwa w minionym roku, z których najważniejsze to: wsparcie finansowe Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku przy organizacji stałej wystawy na statku-muzeum 
„Sołdek” i kupnie jachtu „Mazurek”, znanego z samotnego rejsu wokółziemskiego 
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, a także przyjęcie ponad 270 tysięcy zwiedzających 
w latarniach obsługiwanych przez Towarzystwo. Prezes poinformował też o zorganizo-
waniu konkursu na projekt popiersia Ignacego Jana Paderewskiego, które miałoby być 
umieszczone w siedzibie Muzeum oraz przedstawił plany wycieczek w bieżącym roku. 
Zebrani z aplauzem przyjęli zaproszenie na wycieczki do Muzeum Tradycji Szlacheckiej 
w Waplewie i zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie (w maju lub czerwcu), na pik-

nik muzyczny w Stilo ze zwiedzaniem wystawy malarstwa w Rozewiu (w sierpniu) oraz 
czterodniowy wyjazd śladami Stefana Żeromskiego. 

Następnie głos zabrała główna księgowa NMM Mirosława Bednarz, w imieniu 
dyrekcji przedstawiając działalność Muzeum w roku 2022 i zamierzenia na rok 2023. 
Zorganizowanie wystawy na „Sołdku” i przebiegający planowo remont Żurawia to naj-
większe osiągnięcia w 2022 r. W planach na rok bieżący są m.in. ukończenie remontu 
Żurawia oraz kontynuacja budowy oddziału w Łebie. 

Jerzy Słabuszewski, członek Towarzystwa i kolekcjoner militariów związanych z Mary-
narką Wojenną, przekazał w darze dla NMM relief sztancowany w miedzi z wizerunkiem 
„Daru Pomorza”, należący niegdyś do kpt. ż.w. Witolda Poinca. 

Spotkanie zakończyło się koncertem w wykonaniu zespołu Fucus, który zaprezen-
tował muzykę szantową i piosenki kaszubskie – w tym śpiewane wspólnie z zebranymi 
kolędy – oraz rozmowami przy tradycyjnym poczęstunku.

Tekst: Apoloniusz Łysejko
Zdjęcia: Bernardeta Galus, Cezary Spigarski
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