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Szanowni Czytelnicy

Mimo okresu zimowego prace budowlane i wykończeniowe w naszym oddziale w Łebie 
posuwają się do przodu. W budynku pojawiła się stolarka okienna i systematycznie 
montowana jest elewacja zewnętrzna. We wnętrzu rozpoczęły się już prace tynkarskie, 
a na dachu instalowane są ogniwa fotowoltaiczne. Mam nadzieję, że pogoda 
i nieprzewidziane problemy techniczne nie spowolnią tempa prac. 

Nasza wystawa „Do DNA” trafiła do Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim. 
W marcu po raz pierwszy będziemy też prezentować zagadnienia archeologii podwodnej 
w siedzibie UNESCO w Paryżu. Przed nami kolejne ciekawe wystawy, zarówno w NMM, 
jak i organizowane w innych muzeach, w ramach projektów, w których bierzemy udział. 
Nasze zabytki przechodzą przeobrażenie, są też chętnie pożyczane do innych placówek 
muzealnych. 

Sporo uwagi w biuletynie poświęcamy rzece Wiśle i projektom z nią związanym. 
Podsumowujemy ferie zimowe w NMM i nowe wyzwania, przed jakimi stają nasi 
edukatorzy. Trudny werdykt miało jury, które musiało ocenić wiele bardzo ciekawych 
prac nadesłanych na konkurs związany z gdańskim Żurawiem. Obszernie na ten temat 
piszemy na kolejnych stronach. 

Powyższe wprowadzenie nie oddaje całej dynamiki prac, jakimi zajmujemy się 
obecnie. Z każdym miesiącem będzie przybywać wyzwań oraz satysfakcji z osiąganych 
wyników, ciekawych wystaw i zrealizowanych przedsięwzięć. 

Życzę ciekawej lektury

dr Robert Domżał
Dyrektor

Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku
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Coraz większym zainteresowaniem turystów i mieszkańców Łeby cieszy się budowa 
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego. Efekty wielomiesięcznej 
fachowej pracy budowlańców mogą wzbudzać podziw. Nie ma dnia, by spacerowicze 
nie zaglądali za ogrodzenie, chcąc dostrzec, co udało się już wybudować. Tymczasem 
na finał trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Zakończenie prac budowlanych to 
jeden z dwóch żmudnych etapów. Kolejny to aranżacja wystawy. 

W 2022 roku udało się wykonać zadaszenie obiektu. Jego konstrukcję stanowią 
blisko 40-metrowe drewniane dźwigary, pomiędzy którymi znajdują się świetliki dacho-
we. Niebawem montowane będą panele fotowoltaiczne. Równolegle trwają prace 
w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Rozpoczęto również 
montaż najbardziej reprezentacyjnej elewacji frontowej – słupy stalowe o nietypowym 
kształcie zostały uzupełnione podkonstrukcją pod drewnianą drewniano-szklaną fasa-
dę. Na elewacji południowej, od strony centrum miasta, zostały już poziomo ułożone 
deski z modrzewia syberyjskiego, które dają wyobrażenie o docelowym kształcie bryły 
muzeum. Swoją architekturą nowe muzeum będzie nawiązywać do morza, piaszczy-
stych wybrzeży i wypełnionych wiatrem żagli.

Budowany w Łebie oddział Muzeum to budynek o kubaturze ponad 46.000 m3 
i powierzchni wystawy około 3.500 m2. Głównymi założeniami ekspozycji, która będzie 
prezentowana w nowym oddziale w Łebie, będzie chronologiczno-tematyczne przed-
stawienie zagadnienia archeologicznych badań podwodnych prowadzonych przez 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz zaprezentowanie w szerokim ujęciu wielu 
aspektów z dziedziny rybołówstwa bałtyckiego. Przestrzeń poświęcona rybołówstwu 
skoncentruje się wokół głównego eksponatu: 25-metrowego stalowego kutra. 

Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum 
Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie jest dofinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa oraz 
z Funduszu Promocji Kultury.

Tekst: Łukasz Grygiel
Zdjęcia i film: Karol Treder
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DRUGA ODSŁONA WYSTAWY „DO DNA” Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

Od 17 lutego nasze muzealne DNA można obejrzeć po raz kolejny (i nie ostatni) 
w Pruszczu Gdańskim. Druga odsłona wystawy „Do DNA. 50 lat archeologicznych 
badań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, zorganizowana 
w tamtejszym Domu Wiedemanna, będzie prezentowana do 28 maja.

Ci, którzy zdecydują się odwiedzić Referat Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego 
przy ul. Krótkiej 6, zanurzą się niczym archeolog podwodny w toń Bałtyku i na jego 
dnie odkryją niesamowite skarby. Na wystawie prezentujemy kilkadziesiąt artefaktów 
z wielu wraków, a każdy z nich odpowiada własną historię. Są wśród nich: latarnia 
z „Wilhelma Gustloffa”, dzwon ze „Steubena”, bulaj z „Piłsduskiego”, kompletny strój 
marynarza z XVIII-wiecznego „Generała Carletona” czy flet poprzeczny z 1765 r. z pra-
cowni Charlesa Schucharta. Dzięki stanowisku multimedialnemu zwiedzający będą 
mieli niepowtarzalną okazję usłyszeć dźwięk instrumentu, który przeleżał 235 lat na dnie 
morza. Z kolei miłośnicy militariów będą mogli zobaczyć z najbliższej odległości działko 
relingowe oraz poznać różne typy kul armatnich służących do niszczenia takielunku 
okrętów wroga. Serdecznie zapraszamy do odkrycia z nami skarbca Bałtyku.

Tekst: Patryk Klein
Zdjęcia: Katarzyna Kopeć/ Archiwum UM w Pruszczu Gdańskim, Hanna Borkowska
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10 lutego w Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych gości 
okolicznościową wystawę pt. „Kociewie dłutem i igłą przedstawione”, prezentującą 
dorobek artystyczny kociewskich twórców ludowych – rzeźbiarza Jana Wespy, jego 
syna Zbigniewa oraz hafciarki Renaty Wespy (żony Zbigniewa). Podczas oprowadzania 
po wystawie omówiono dokonania Marii Wespy w dziedzinie odtworzenia ludowego 
ornamentu – barwnego haftu kociewskiego. Dla dzieci przygotowane zostały specjalne 
karty zadań, zachęcające do aktywnego zwiedzania i poznawania eksponatów z dzie-
dziny sztuki ludowej Kociewia. Każde prawidłowe rozwiązanie nagradzano zdrapką, 
pod którą ukryta była nazwa nagrody-niespodzianki. Dla najmłodszych przygotowano 
kolorowanki z motywem haftu kociewskiego. Nasi goście mogli także obejrzeć nie-
szawkę – tradycyjną łódź wiślaną zbudowaną przez muzealnych rzemieślników pod 
kierunkiem jednego z ostatnich tczewskich rybaków oraz zapoznać się z etapami jej 
powstawania. W Muzeum Wisły przygotowano rodzinną grę muzealną, przeprowadzo-
ną metodą tzw. odwróconego escape rooamu. Zadaniem uczestników było złamanie 
szyfru do tajemniczej skrzynki i odkrycie – w ten dość oryginalny sposób – tajemnic 
rybołówstwa wiślanego. Tego dnia odbyła się również promocyjna sprzedaż książki pt. 
„Wisła w dziejach Polski” – do każdego egzemplarza dołączony został kubek z logo 
NMM ze specjalnej limitowanej edycji.

Tekst: Ewa Sidor, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak
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W tczewskim Centrum Konserwacji Wraków Statków zakończyło się – trwające od 
połowy października 2022 r. – niezwykłe przedsięwzięcie: „Projekt Władek”. Muzealni 
rzemieślnicy: Tadeusz Cilka i Stanisław Mróz zbudowali w tym czasie łódkę wiślaną 
wzorowaną na tradycyjnych nieszawkach, które w XX w. przybyły na dolną Wisłę 
wraz z rybakami i szkutnikami z Kujaw. Nowo zbudowana łódka jest pomniejszoną 
kopią tradycyjnych jednostek, w przybliżonej skali 1:2 i ma długość 395 cm, wysokość 
50 cm, a szerokość 127 cm. Nad debiutem szkutniczym naszych kolegów czuwał pan 
Władysław Latopolski – prawdopodobnie ostatni tczewski rybak i jeden z niewielu 
szkutników, który posiada przekazywaną z pokolenia na pokolenie wiedzę na temat 
tajników budowy tych wyjątkowych łodzi. Jej zachowanie i utrwalenie dla przyszłych 
pokoleń było podstawowym celem „Projektu Władek”.

Proces budowy łodzi rozpoczął się od zgromadzenia materiałów. W miejscowym 
tartaku zamówiliśmy 7 desek ze świeżo przetartego pnia sosnowego o wymiarach: dłu-
gość 400 cm, szerokość 35 cm, grubość 2,5 cm. Ze względu na warunki atmosferyczne 
zdecydowaliśmy się urządzić warsztat pracy w pomieszczeniu i zamiast ław szkutniczych 
zastosowaliśmy stabilną metalową konstrukcję. Budowę łodzi rozpoczęto od montażu 
dna (obła), które zostało zbite z dwóch tarcic o długości 350 cm i zwężone za pomocą 
piły w przedniej części do szerokości 13 cm (dziób), w tylnej części do 27,5 cm (rufa). 
Następnie rozpoczęło się stopniowe podkładanie drewnianych kloców pod część przed-
nią i tylną, aby uzyskać charakterystyczny dla nieszawek wznios dziobowy i rufowy. Jest 
to proces wymagający cierpliwości, obserwacji i nasłuchiwania, ponieważ na tym eta-
pie drewno może pękać. Przez ten czas deski polewano wodą i zabezpieczano mokrymi 
tkaninami, a pozostałe tarcice zanurzono w wodzie, w metalowej wannie, służącej na 
co dzień do konserwacji elementów drewnianych. Kolejnym krokiem był montaż burt 

z dwóch pasów mocowanych na zakładkę. Następnie przygotowano i umocowano 
elementy poprzeczne szkieletu łodzi – wręgi. Łodzie ludowe zazwyczaj posiadają wręgi 
wykonane z naturalnych krzywulców. My nie dysponowaliśmy takim materiałem, wręgi 
są wycięte z kantówki i połączone z dennikiem. W tak przygotowany kadłub wmonto-
wano dziobnicę, pawęż, przegrodę wewnętrzną i ławkę masztową. Finalną pracą było 
zabezpieczenie łodzi poprzez pokrycie jej kadłuba impregnatem ochronnym. 

Budowa naszej nieszawki okazała się zadaniem trudniejszym, niż początkowo zakła-
daliśmy. Konieczne było przełamanie pewnych przyzwyczajeń i schematów myślowych, 
dotyczących m.in. budulca. Szkutnictwo to nie stolarstwo; jego główną cechą jest 
praca w mokrym drewnie. Podkreślał to wielokrotnie zmarły w ubiegłym roku wybitny 
szkutnik wiślany Tomasz Szczęsny z Ciechocinka. Do jego publikacji często odwoływała 
się koordynatorka „Projektu Władek” – Ewa Sidor z Działu Edukacji NMM. Nie zawsze 
jednak udawało jej się znaleźć wyjaśnienia swoich wątpliwości. Każdy szkutnik buduje 
bowiem po swojemu. Nasi rzemieślnicy nie budowali nieszawki uniwersalnej (bo taka 
nie istnieje), a jej tczewski wariant. 

Pan Władysław Latopolski jest bohaterem naszej wystawy czasowej „Człowiek i rzeka. 
Rybołówstwo na dolnej Wiśle”, którą do końca maja zwiedzać można w Muzeum Wisły 
w Tczewie. Tomasz Szczęsny będzie zaś jednym z bohaterów kolejnej wystawy, zatytu-
łowanej „Człowiek i rzeka. Tradycje wiślanego szkutnictwa”, której otwarcie planowane 
jest na koniec czerwca 2023 r. Ważnym eksponatem na tej wystawie będzie zbudowana 
w ramach „Projektu Władek” łódka. 

Tekst: Ewa Sidor, Jadwiga Klim
Zdjęcia: Jerzy Litwin, Ewa Sidor, Paweł Jóźwiak
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Pokrywanie łodzi ochronnym impregnatem. Od lewej: Stanisław Mróz, Tadeusz CilkaPrzygotowanie i umocowanie elementów wręgów
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PROJEKT WŁADEK ciąg dalszy

Spotkanie muzealnych rzemieślników (Tadeusz Cilka, Stanisław 
Mróz) z Władysławem Latopolskim (pierwszy z lewej), 

w trakcie budowy nieszawki, 7 listopada 2022 r.

Pierwszy etap budowy łodzi – montaż obła Etap uzyskiwania charakterystycznego dla nieszawek wzniosu dziobowego i rufowego. 
Od lewej: Stanisław Mróz, Tadeusz Cilka, Jan Kosior, Marek Jaroszewski

Utrzymywanie drewna w stanie wilgotnym Montaż burt. Zdjęcie po lewej: Tadeusz Cilka, Jadwiga Klim, Władysław Latopolski, Ewa Sidor – koordynatorka „Projektu Władek”.
Zdjęcie po prawej: Stanisław Mróz i Tadeusz Cilka.

Łódź rybacka nieszawka w Nieszawie nad Wisłą, własność Władysława Tołodzieckiego z Nieszawy, fot. Jerzy Litwin, 1976 r.
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Luty zaczął się od bardzo miłej uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Żegnamy, 
by znów powitać”, zorganizowanym w ramach projektu „Konserwacja, remont i moder-
nizacja Żurawia Gdańskiego – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
wraz z utworzeniem nowej wystawy stałej”. Nagrody i dyplomy zostały wręczone 
w siedzibie Muzeum trzem laureatom, którzy jednocześnie uczęszczają na warsztaty 
plastyczne w Ośrodku Kultury Morskiej. Pozostałe wyróżnienia zostały wysłane pocztą, 
nawet do tak odległego miejsca, jak Kraków. Konkurs „Żegnamy, by znów powitać” 
miał za zadanie zachęcić dorosłych twórców do stworzenia prac inspirowanych zabyt-
kowym Żurawiem oraz jego portowym otoczeniem. Uczestnicy mogli wykonać prace 

w jednej z trzech kategorii: plastycznej, fotograficznej oraz literackiej. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się kategoria plastyczna. Wśród nagrodzonych znajdują się 
prace: malarska, graficzna, ceramiczna, a nawet kolaż. Nadesłanych zostało również 
wiele pięknych fotografii, a także poruszające prace literackie opisujące bezcenne 
wrażenia i wspomnienia związane z naszym zabytkowym budynkiem.

Wybór kilku najlepszych, spośród wielu interesujących dzieł, było prawdziwym 
wyzwaniem dla edukatorów NMM koordynujących przebieg konkursu, jednak po burz-
liwych obradach przyznano następujące nagrody:

ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Żegnamy, by znów powitać”, fot. Maria Jaroszewska
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ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS ciąg dalszy

Kategoria plastyczna:
I miejsce ex aequo: Paweł Pacholec
I miejsce ex aequo: Vasyl Netsko
II miejsce: Zuzanna Hermanowska-Jabłońska
III miejsce: Urszula Cicha
Wyróżnienia: Stanisław Olszewski,
Grażyna Głowacka

Kategoria fotograficzna:
I miejsce: Jacek Kołakowski
II miejsce: Bożena Tężycka
III miejsca nie przyznano

Kategoria literacka:
I miejsce: Grzegorz Rozkwitalski
II miejsce: Krzysztof Arbaszewski
III miejsca nie przyznano

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za udział oraz nadesłane 
prace, z których postaramy się stworzyć w najbliższym czasie wystawę czasową.
Tekst: Magdalena Jędrzejewska, Przemysław Węgrzyn

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.

Jacek Kołakowski – Zimowy Żuraw

Vasyl Netsko – Melodia duszyPaweł Pacholec – Dwa Gdańskie Lwy Zuzanna Hermanowska Jabłońska – Morska opowieść o Żurawiu 1 Grażyna Głowacka – Łodzią do celu
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Zajęcia feryjne w lutym skierowane były głównie do przyjezdnych turystów z innych 
województw, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Opowiadaliśmy o życiu codziennym wikin-
gów, tworzyliśmy fantastyczne rzeźby z gliny i eko-statki z domowych „odpadków”. 
Nasze oddziały cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie statki-muzea 
„Sołdek” i „Dar Pomorza” oraz wystawa interaktywna w Ośrodku Kultury Morskiej. 

W lutym do szkół wróciły dzieci z województwa pomorskiego, co również zaowoco-
wało wzrostem liczby lekcji muzealnych w NMM. Łącznie w ramach tegorocznej akcji 
„Ferie w NMM” przeprowadziliśmy 21 zajęć dla 317 dzieci z rodzicami. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim edukatorom zaangażowanym w prowadzenie naszych zimowych 
zajęć!

Tekst: Magdalena Jędrzejewska, Przemysław Węgrzyn
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak

FERIE W MUZEUM Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023
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NA WRAKU PO 20 LATACH Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

Wiosną 2003 r. płetwonurkowie z trójmiejskich klubów nurkowych odkryli na dnie Zatoki 
Puckiej wrak drewnianego statku. Dzięki zgłoszeniu do ówczesnego Centralnego 
Muzeum Morskiego, latem tego samego roku archeolodzy pod kierunkiem 
dr. Waldemara Ossowskiego przeprowadzili wstępne badania podwodne obiektu. 
Prace na wraku kontynuowano w 2005 r. Na podstawie wykonanej wówczas dokumen-
tacji fotograficznej i rysunkowej oraz wyników analiz dendrochronologicznych pobra-
nych prób wiadomo, że statek zbudowano po 1821 r. z drewna pochodzącego z pół-
nocnych Niemiec. Dzięki zachowanej pod mułem konstrukcji kadłuba ustalono, że wrak 
jest pozostałością niewielkiego żaglowca służącego do żeglugi kabotażowej, budową 
nawiązującego do rozpowszechnionych w XVIII–XIX w. holenderskich jednostek typu 
galiot lub kuff. Z wnętrza kadłuba pozyskano łącznie 94 przedmioty zabytkowe, głównie 
mniejsze elementy takielunku i wyposażenia oraz przedmioty osobiste załogi. Ze wzglę-
du na świetnie zachowaną konstrukcję wrak objęto ochroną.

Po niemal 20 latach na wrak ponownie natrafili płetwonurkowie z Fundacji Wspierania 
Nurków Diveland na Helu, zajmujący się wraz z członkami Grupy Eksploracyjnej 
Miesięcznika „Odkrywca” weryfikacją zaczepów rybackich i identyfikacją wraków Zatoki 
Gdańskiej. Widoczny na ekranie sonaru dookólnego zarys kadłuba jednostki wzbudził 
zainteresowanie badaczy.

Z uwagi na długi okres czasu, jaki upłynął od zakończenia badań archeologicznych 
na wraku żaglowca, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku podjęło decyzję o prze-
prowadzeniu wraz z płetwonurkami z Dive Land i członkami GEMO oceny stanu jego 
zachowania. Do akcji przystąpiono 14 lutego, a przedstawicielką NMM była dr Anna 
Rembisz-Lubiejewska. Pomimo tego, że dno w miejscu zalegania szczątków żaglowca 
tworzy lotny muł ograniczający widoczność, płetwonurkom udało się wykonać doku-
mentację fotograficzną, która ukazuje dobrze zachowane, wystające ponad dno burty 
statku o podwójnym poszyciu. Dzięki zastosowaniu pojazdu podwodnego wokół wraku 
natrafiono na niezarejestrowane we wcześniejszych latach wyposażenie żaglowca. 
W kilkunastometrowej odległości od niego rozpoznano rozrzucone elementy takielun-
ku, piętrowy kabestan oraz pojedyncze fragmenty naczyń ceramicznych.

Dzięki podjętej współpracy wiemy, że wrak jest wciąż zachowany w dobrym stanie, 
a wykorzystanie niedostępnych 20 lat temu technologii pozwoliło odkryć nieznane 
wcześniej jego pozostałości. Rozrzucone wokół jednostki elementy zostaną w najbliż-
szym czasie zinwentaryzowane przez archeologów. Niewątpliwie uzupełnią one wiedzę 
na temat budowy i wyposażenia XIX-wiecznego żaglowca, którego nazwa wciąż pozo-
staje owiana tajemnicą.

Tekst: Anna Rembisz-Lubiejewska
Zdjęcia: GEMO, Anna Rembisz-Lubiejewska
Zdjęcia podwodne: Kamil Stankiewicz

Płetwonurkowie z Fundacji Wspierania Nurków Dive Land: Maciej Romanowski, Bartosz Słaboń, Kamil Stankiewicz, Paweł Golik

Łukasz Orlicki (GEMO) i Kamil Stankiewicz (Dive Land) przygotowują pojazd podwodny do wodowania

Fundacja Wspierania Nurków Dive Land powstała w celu propagowania nurkowania w kraju i na świecie. 
Działanie Fundacji ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa nurkowania i popularyzacji 
podwodnego dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego.
GEMO – Grupa Eksploracyjna Miesięcznika „Odkrywca” to grupa historyków i dokumentalistów specjali-
zująca się w poszukiwaniach, badaniach, odkrywaniu tajemnic i zagadek historii, związana z Instytutem Badań 
Historycznych i Krajoznawczych, wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika „Odkrywca”.
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WIEŚCI KONSERWATORSKIE 
Z WNĘTRZA „DELFINA II” Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

W Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie trwają prace konserwatorskie przy 
pojeździe podwodnym „Delfin II”, realizowane przez zespół konserwatorów NMM przy 
wsparciu obsługi technicznej NMM oraz ekspertów zewnętrznych. 

W pierwszym etapie zdemontowano mniejsze elementy, w tym iluminatory, włazy 
wejściowy i awaryjny oraz fotel z wnętrza pojazdu. Płetwy balastowe w postaci płóz, 
umocowane po obu stronach pojazdu, były mocno zdegradowane, wobec czego 
podjęto decyzję o wymianie blach. W tym celu konieczne było rozpoczęcie prac spa-
walniczych przez Janusza Kosiora.

Zanim przystąpiono do oczyszczania powierzchni wewnątrz pojazdu, przetesto-
wano różne rodzaje ścierniw, z uwzględnieniem stopnia przygotowania powierzchni, 
jaki należy uzyskać. Jest to kluczowy aspekt, wpływający na skuteczność ochrony 
systemu powłokowego, który zostanie nałożony w końcowym etapie. Prace nad usu-
nięciem pierwotnego systemu powłokowego, prowadzone przy użyciu czyszczarki IBIX 
zakupionej w ramach projektu budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz 
z Magazynem Studyjnym w Tczewie, poprzedzono wykonaniem specjalnej konstrukcji, 
która umożliwia mechaniczne oczyszczanie w warunkach bezpiecznych zarówno dla 
konserwatorów, jak i edukatorów oraz zwiedzających.

W trakcie realizowanych prac zespół konserwatorów skorzystał z doświadczeń 
Katarzyny Trocewicz-Wardyn i Edyty Siudy, inspektorek powłok malarskich firmy SAFE, 
która świadczy usługi w zakresie antykorozji m.in. nowych statków, konstrukcji morskich 
typu offshore i mostów. W zakresie doboru systemu powłokowego poproszono o kon-
sultacje prof. Stefana Krakowiaka (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej), specjali-
zującego się w zagadnieniach korozji w środowisku przemysłowym oraz sposobach jej 
zapobiegania, w tym powłokach malarskich i inhibitorach korozji. Nawiązano również 
współpracę z firmą Jotun Polska. Jest to przedstawiciel międzynarodowego producen-
ta farb, lakierów oraz powłok proszkowych, który od lat zajmuje się wspieraniem lokal-
nych inicjatyw ochrony przed korozją, pod hasłem „Chronimy przed czasem” (więcej 
informacji o inicjatywie można znaleźć w internecie:         i  

Zespół konserwatorów NMM nie ustaje w swoich pracach, ponieważ „Delfin II” 
będzie jednym z głównych bohaterów wystawy, planowanej niebawem w głównej 
siedzibie muzeum na Ołowiance. Po zakończeniu prac oczyszczania powierzchni 
wewnątrz, konserwatorzy przystąpią do usunięcia starych powłok malarskich na 
zewnątrz. Następnie uzupełnione zostaną spawy. Wszystkie mniejsze elementy zostaną 
ponownie zamontowane. Zwieńczeniem prac będzie nałożenie systemu powłokowego, 
który zabezpieczy nasz wyjątkowy obiekt na kolejne lata.

Tekst: Katarzyna Schaefer-Rychel
Zdjęcia: Paweł Jóźwiak, Piotr Felkier
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PAMIĄTKI Z PROMU „JAN HEWELIUSZ” Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wzbogaciło się o pamiątki związane z kata-
strofą polskiego promu m.f. „Jan Heweliusz”, której 30. rocznicę niedawno obcho-
dziliśmy. Pan Grzegorz Sudwoj, drugi elektryk na promie, podarował Muzeum swoje 
osobiste przedmioty oraz dokumenty, które miał ze sobą podczas ostatniego rejsu 
„Heweliusza”. Zostały one wydobyte z wraku przez niemieckiego nurka i oddane panu 
Sudwojowi, a on sam znalazł się wśród zaledwie dziewięciu osób uratowanych przez 
służby ratownicze. 

Dokumenty zostały przekazane do Działu Dokumentacji Naukowej; są wśród nich: 
dwa dyplomy oficera PMH, potwierdzenie dyplomu, legitymacja ubezpieczeniowa, ksią-
żeczka odzieżowa, dokumenty Izby Morskiej w Szczecinie, książeczka do nabożeństwa, 
fragmenty notesu z listem do narzeczonej oraz notatka prasowa. Osobiste przedmioty 
darczyńcy – skórzana saszetka i jej zawartość: przybornik do szycia, nici, agrafka, 
zegarek marki Casio, opakowanie z grafitami do ołówka oraz breloczek z wizerunka-
mi św. Krzysztofa i papieża Jana Pawła II – trafiły natomiast do Działu Historii Żeglugi 
i Handlu Morskiego. Niewątpliwie cały zbiór ma dla pana Grzegorza ogromną wartość 
sentymentalną, np. niezbędnik z przyborami do szycia został mu wręczony przez matkę, 
która nie wyobrażała sobie syna jadącego w świat bez igły, nitki i guzików, dlatego 
odpowiednio go zaopatrzyła. Tym bardziej jesteśmy dumni, że darczyńca postanowił 
przekazać te pamiątki naszemu Muzeum.

Tekst: Emilia Brotz
Zdjęcie: Paweł Jóźwiak
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NASZA MIEDŹ W GŁOGOWIE Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

22 lutego odbyło się wypożyczenie zabytków z Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie na wystawę cza-
sową pt. „Z(a) miedzią”. Wypożyczyliśmy artefakty wykonane z miedzi, w tym słynne 
wlewki z wraka Miedziowca, kompas okrętowy wyprodukowany przez duńską firmę Iver 
C. Weilbach, latarnie pokładowe i maszynkę do golenia z wraka ORP „Wicher”.

Przedmioty z miedzi i jej stopów od trzech i pół tysiąca lat są obecne na ziemiach 
polskich. Zanim w rejonie legnicko-głogowskim odkryto bogate złoża rudy miedzi, więk-
szość surowca sprowadzano z zagranicy. Zapotrzebowanie na ten metal było bowiem 
ogromne. Skąd pochodziła miedź, którą wykorzystywano w rodzimych warsztatach? 
Którzy rzemieślnicy potrzebowali jej do produkcji swoich wyrobów? Jakie przedmio-
ty wykonywano z miedzi, brązu, mosiądzu czy spiżu na przestrzeni wieków? Na te 
pytania odpowie wystawa czasowa „Z(a) miedzią”, przygotowywana przez Muzeum 
Archeologiczno-Historyczne w Głogowie we współpracy z NMM oraz Muzeum Miedzi 
w Legnicy. 

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie będą m.in.: półsurowce prze-
znaczone do dalszej obróbki, igły miedziane i szydła, siekierki i ozdoby z okresu 
epoki brązu, naczynia wykorzystywane w gospodarstwie domowym i warsztatach 
rzemieślniczych, dzwony i dzwoneczki, płacidła i monety, tarcza trumienna, świecz-
niki, lampy i żyrandole, instrumenty muzyczne, tłoki pieczętne i medale, wagi oraz 
liczne elementy okuć.

Otwarcie wystawy już 23 marca o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Głogowie na Zamku Książąt Głogowskich. 

Tekst: Patryk Klein
Zdjęcia: Maciej Iżycki (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie)
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18 lutego na Zamku w Sandomierzu odbyła się V Gala Orderu Rzeki Wisły. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem sprawowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wraz 
z oddziałem Muzeum Wisły w Tczewie. Order Rzeki Wisły to wyróżnienie dla osoby naj-
bardziej zasłużonej dla odtwarzania, rozwoju i popularyzacji tradycji flisackich w Polsce. 
Inicjatorem ustanowienia Orderu jest środowisko kultywujące tradycje szkutnictwa 
i żeglugi po Wiśle tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Przyznaje go kapituła pod prze-
wodnictwem pomysłodawcy odznaczenia – retmana flisackiego, nauczyciela i popu-
laryzatora polskich tradycji wodniackich Mieczysława Łabęckiego. W 2022 r. kapituła 
zdecydowała o przyznaniu Orderu Rzeki Wisły Tomaszowi Szczęsnemu z Ciechocinka, 
znanemu jako Pan Tosz. Tomasz Szczęsny to wybitny szkutnik-samouk, znawca Wisły, 
wodniak, artysta. Budowane przez niego wiślane łodzie – głównie łodygi – wyróżniają 
się wiernością wobec tradycyjnych rozwiązań i elegancją. Niestety, Pan Tosz zmarł 
przedwcześnie we wrześniu 2022 r. Jest to niepowetowana strata dla wszystkich ludzi 
Wisły i wiślanego dziedzictwa. Order Kawalera Rzeki Wisły odebrała w Sandomierzu 
siostrzenica Pana Tosza, Ewa Szczęsna. W dalszej części Gali miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie, jakim było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przekazania Orderu 
do Muzeum Wisły w Tczewie. Order dopłynie do Tczewa Wisłą, we flisackiej sztafecie, 
a następnie zostanie wyeksponowany na wystawie czasowej „Człowiek i rzeka: tradycje 

wiślnego szkutnictwa”. List intencyjny w tej sprawie podpisała Ewa Szczęsna, Jadwiga 
Klim reprezentującą Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku i Jacek Marczewski, który 
w uzgodnieniu z kapitułą Orderu podjął się zadania organizacji wiślanej sztafety.

19 lutego odbyło się wydarzenie towarzyszące Gali Orderu Rzeki Wisły – cykl pre-
lekcji pod wspólnym tytułem „Wiślane konteksty. Tradycja. Nauka. Przyroda. Sztuka”. 
Przedstawiciele ulanowskich flisaków przedstawili proces wpisywania tradycji flisac-
kich na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, krakowskie 
artystki pokazały działania grupy „Siostry Rzeki”, ekolodzy opowiedzieli o istocie rzeki, 
a przedstawicielka NMM zaprezentowała temat: „Ja się tylko uczę, poznaję i za każ-
dym razem odkrywam. Warsztat Pana Tosza”. 

Sandomierskie wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Było 
przede wszystkim poświęcone uhonorowaniu powszechnie szanowanego, cenionego 
i lubianego Tomasza Szczęsnego. Dało możliwość poszerzenia wiedzy – czy to podczas 
prelekcji, czy towarzyszących gali wycieczek edukacyjnych po Sandomierzu. Było wresz-
cie okazją do spotkań, dyskusji i integracji, które są potrzebne każdemu środowisku. 

Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Andrzej Łada

Podpisanie listu intencyjnego, od lewej: Jacek Marczewski, Ewa Szczęsna, Jadwiga Klim Dama Orderu Rzeki Wisły Ewa Ciepielewska wręcza Order Ewie Szczęsnej.
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23 lutego w Toruniu odbyła się zorganizowana przez Nadwiślańską Organizację 
Turystyczną konferencja inaugurująca projekt „Kujawsko-Pomorski Szlak Wisły”. 
Głównym celem przedsięwzięcia jest turystyczne ożywienie Wisły, w czym pomóc 
ma budowa potrzebnej infrastruktury. Obejmować ona będzie ponad 50 małych 
przystani, rozlokowanych co kilka kilometrów wzdłuż pomorsko-kujawskiego odcin-
ka rzeki. List intencyjny w tej sprawie podpisali Marcin Karasiński, wiceprezes 
Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej i Krzysztof Woś, prezes Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na konferencji, prócz prezentacji samego 
szlaku, mówiono również o działaniach na rzecz rozwoju turystyki wodnej w oparciu 
o potencjał Wisły i atrakcje Doliny Dolnej Wisły. Dobre praktyki i doświadczenia 
w kontekście komercyjnego wykorzystania zasobów Wisły w przeszłości i obecnie 
przedstawiono w dwóch prezentacjach: 
•	 Tysiące pasażerów rocznie – marzenie każdego armatora? Jak je spełniła Polska 

Żegluga Rzeczna „Vistula?”, Jadwiga Klim, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
•	 Krypa.pl - przykład komercjalizacji produktu turystycznego z wykorzystaniem dziedzic-

twa kulturowego rzeki Wisły, Maria Dryhub i Andrzej Stański, Fundacja Szerokie Wody.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział operatorzy 

turystyczni, przedstawiciele organizacji społecznych, władz samorządowych i państwo-
wych, przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Kujawsko-pomorski szlak 
Wisły ma więc duże szanse na urzeczywistnienie. Tym większe, że jest ono niezależne 
od realizacji lub zaniechania planów związanych z przebudową drogi wodnej Wisły 
i budową stopnia wodnego w Siarzewie. 

Tekst: Jadwiga Klim
Zdjęcia: Marcin Karasiński

Konferencja inaugurująca projekt „Kujawsko-Pomorski Szlak Wisły”: przemawia Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący 
Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, obok Magdalena Kaczmarek, prezes Nadwiślańskiej 
Organizacji Turystycznej

Prezentacja Jadwigi Klim z Działu Historii Żeglugi Śródlądowej NMM
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Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku podzielili się swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem z zakresu doboru i obsługi sprzę-
tu oraz dobrych praktyk związanych z procesem 
przygotowania i obróbki modeli 3D z przedstawi-
cielkami Muzeum Narodowego w Lublinie pod-
czas wizyty studyjnej, która odbyła się 17 lutego. 
Paweł Monkiewicz zapoznał gości z digitalizacją 
w bibliotece NMM oraz z systemem bazodano-
wym Qulto. Z kolei pracownicy Działu Digitalizacji 
dr Tomasz Bednarz oraz Monika Kuchniewska 
zaprezentowali gościom używane w NMM ska-
nery optyczne i skaner laserowy, stanowisko do 
fotogrametrii, a także wykorzystywane w pracowni 
drukarki 3D. Spotkanie stało się okazją do wymia-
ny doświadczeń w zakresie udostępniania treści 
w internecie i projektowania dokumentacji 3D. 

Wizyta zorganizowana została w ramach pro-
jektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja 
kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kultu-

rowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum 
Historii Kultury w Oslo”, realizowanego w latach 2023–2024 dzięki dofinansowaniu 
Islandii, Lichtensteinu i Norwegii z funduszy EOG. Projekt, którego celem jest zbudowa-
nie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy, 
podejmuje zadania dotyczące interdyscyplinarnego zarządzania dziedzictwem kultu-
rowym, a zwłaszcza wymiany wiedzy na temat digitalizacji 3D zabytków kultury mate-
rialnej i wykorzystania tej dokumentacji dla ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa 
kulturowego.

Tekst: Tomasz Bednarz, Monika Kuchniewska
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Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku serdecznie zaprasza na piątą edycję kon-
ferencji „Dziewczyny na fali”, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
muzealnych. Spotkanie odbędzie się 8 marca 2023 r. Warunkiem uczestnictwa 
w konferencji jest zgłoszenie swojego udziału na adres e-mail: dziewczynynafali@
nmm.pl do dnia 3 marca. Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.

Podobnie jak w ubiegłych latach, zaprosiliśmy kobiety, dla których morze jest połą-
czeniem sposobu na życie i pasji. Naszymi prelegentkami będą: Justyna Szumacher, 
Anna Miler, Zofia Olchowy i Dominika Milion. Co je łączy? Poczucie misji, ogromna 
determinacja w dążeniu do wyznaczonego celu, przełamywanie stereotypów, wiara 
w siebie oraz odwaga, aby sięgnąć po swoje marzenia.

Dominika Milion, dziś dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT 
Gdańsk Sp. z o.o.), od początku swojej kariery zmagała się ze stereotypem kobiety 
w branży morskiej, postrzeganej jako typowo męski świat. Pomimo ukończenia z wyróż-
nieniem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie i zdobycia dyplomu oficera wachtowego 
już na czwartym roku studiów, w przeciwieństwie do kolegów nie miała łatwej i prostej 
ścieżki kariery. Podczas konferencji opowie m.in. o tym, jaką drogę przeszła od stano-
wiska III oficera na statku niemieckiego armatora do pozycji dyrektora w największym 
polskim terminalu kontenerowym – Baltic Hub.

Kolejna z prelegentek, Justyna Szumacher od lat czynnie angażuje się w ochronę 
i „odczarowywanie” wizerunku rekinów. Podróżuje, nurkuje i podziwia pod wodą reki-
ny w ich naturalnym środowisku, na lądzie zaś prowadzi spotkania, podczas których 
zaszczepia w dzieciach, młodzieży i dorosłych wiedzę i zainteresowanie tajemniczym 
życiem morskiej fauny. Przekraczanie granic własnego umysłu pod wodą sprawiło, że 
jako coach, mentor i trener rozwoju osobistego uczy innych, jak znaleźć w sobie odwa-
gę i wiarę do realizacji nawet najśmielszych marzeń.

O tym, czy i jak zmieniło się podejście do pracy kobiet w branży morskiej w ostat-
nich latach, opowie Zofia Olchowy, III oficer wachtowa na „Darze Młodzieży”. Z roku 
na rok obserwuje stały wzrost liczby kobiet na morzu, zarówno pośród praktykantek, 
jak i członkiń załogi stałej. Sama na przestrzeni lat brała udział w wielu rejsach szkole-
niowych, m.in. w Rejsie Niepodległości, do którego dołączyła w Singapurze, czy kolej-
nych edycjach The Tall Ship Races. W codziennej pracy największą satysfakcję daje 
jej obserwowanie, jak młodzi adepci żeglugi z każdym dniem stają się coraz bardziej 
odważni, pewni siebie i zaangażowani w służbę na statku.

PRELEGENTKI:
Anna Miler 
kulturoznawczyni, politolożka, badaczka historii kobiet i działaczka społeczna

Justyna Szumacher
nurkująca z rekinami, coach, mentorka i trenerka rozwoju osobistego

Zofia Olchowy
III oficer wachtowa na „Darze Młodzieży”  
Dominika Milion
dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Baltic Hub (DCT Gdańsk Sp. z o.o.) 

prelekcje, sesje Q & A, konkurs z nagrodami,
słodki poczęstunek

 W PROGRAMIE:

rejestracja uczestników do 3 marca:
dziewczynynafali@nmm.pl
szczegóły: nmm.pl

8 MARCA, GODZ.17:00
OŚRODEK KULTURY MORSKIEJ
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O projektach wspierających działania kobiet w branży morskiej, m.in. „Kobiety 
też budują statki”, „Metropolitanka” i „Stocznia jest kobietą”, opowie Anna Miler – 
badaczka historii kobiet, animatorka kultury, działaczka społeczna i storytellerka. Od 
niedawna koordynuje Program Mentoringowy Dare IT, skierowany do kobiet chcących 
znaleźć pierwszą pracę w tej branży, zajmuje się również etycznym aspektem sztucz-
nej inteligencji i tym, jak można wykorzystać AI do budowania bardziej inkluzywnych 
społeczeństw. Jej wystąpienie podczas tegorocznych „Dziewczyn na fali” będzie doty-
czyło polskich i światowych działań na rzecz zwiększenia udziału kobiet w gospodarce 
morskiej.

W związku z tym, że świętujemy piątą, jubileuszową edycję, nie zabraknie atrakcji, 
takich jak loteria z ciekawymi nagrodami dla naszych uczestniczek i uczestników oraz 
słodki poczęstunek. Jesteśmy dumni, że w tym roku wsparło nas tak wiele instytucji. 
Partnerem konferencji jest Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, 
a honorowy patronat nad nią sprawują: Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkie-
wicz oraz Project Management Institute Oddział Gdańsk. Wydarzenie zostało również 
objęte patronatem medialnym przez TVP 3 Gdańsk oraz trójmiasto.pl.

8 marca będą mieli Państwo sposobność poznać historie tych niezwykle inspiru-
jących kobiet, które opowiedzą, jak wyglądała ich droga zawodowa, jak pasja może 
zmienić się w sposób na życie oraz jak ukształtowały je trudności, z którymi przyszło im 
się zmierzyć. Poniżej prezentujemy Program V edycji konferencji „Dziewczyny na fali” 
z okazji Dnia Kobiet w Narodowym Muzeum Morskim:

Program konferencji
17.00 Rozpoczęcie konferencji 
17.15-17.30 – wystąpienie Anny Miler 
17.30-17.40 – sesja Q&A 
17.40-17.55 – wystąpienie Justyny Szumacher 
17.55-18.05 – sesja Q&A 
18.05-18.20 – wystąpienie Zofii Olchowy 
18.20-18.30 – sesja Q&A 
18.30-18.45 – wystąpienie Dominiki Milion 
18.45-18.55 – sesja Q&A 
18.55-19.30 – podsumowanie spotkania i poczęstunek

Wszelkich informacji dotyczących konferencji udzielają:
Weronika Pelc-Garska (w.pelc@nmm.pl)
oraz Katarzyna Schaefer-Rychel (k.schaefer@nmm.pl).
Więcej informacji:         i

Tekst: Hanna Borkowska, Katarzyna Schaefer-Rychel

„DZIEWCZYNY NA FALI” ciąg dalszy Biuletyn NMM • 2 (239) 02.2023

Dominika Milion Justyna Szumacher

Anna Miler

Zofia Olchowy
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Dużymi krokami zbliża się akcja krwiodawcza skierowana do pracowników gdańskich 
instytucji kultury. Pierwsza odsłona wydarzenia ma na celu promocję honorowego 
krwiodawstwa w środowisku lokalnych twórców, muzealników, artystów, malarzy i rzeź-
biarzy. Celem akcji „Kulturę mamy we krwi” będzie przede wszystkim pozyskanie bez-
cennego „daru życia”, stanie się ona również okazją do integracji osób pracujących 
na co dzień w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach, muzeach, teatrach, galeriach 
i różnego typu pracowniach. Zebrana dzięki niej krew pomoże zasilić gdański bank krwi 
i będzie służyć ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Akcja, mimo iż uwzględnia konkretną 
grupę docelową, ma charakter otwarty. Do wspólnego dzielenia się swoim darem serca 
zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gdańska. 

Krew pobierana będzie przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku w ambulansie zaparkowanym przy głównej siedzibie 
Narodowego Muzeum Morskiego na Ołowiance. Akcję zaplanowano na 16 marca 
2023 r. w godz. 9.00 – 13.00. Wewnątrz budynku muzeum krwiodawcy będą mogli 
napić się ciepłej herbaty oraz skorzystać z szatni. Ważne: grupy liczące powyżej 10 
osób chęć oddania krwi mogą zgłaszać pod adresem promocja@nmm.pl. 

Patronat honorowy Prezydent Miasta Gdańska: www.gdansk.pl.
Patronat medialny: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk. 
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