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N O W O Â C I N A E K S P O Z YC J I
¸ódê z Làdu
WczesnoÊredniowieczna ∏ódê klepkowa, odkryta
w 1983 roku w miejscowoÊci Làd nad Wartà,
doczeka∏a si´ nowej, stosownej do swojej rangi
ekspozycji. Z ∏odzi zachowa∏a si´ lewa burta wraz
z cz´Êcià dna oraz fragmenty pasów poszycia prawej
burty. Pierwotnie prezentowana by∏a w formie
u∏o˝onych obok siebie luênych klepek, zaÊ poj´cie o jej
pe∏nym wyglàdzie dawa∏ jedynie model rekonstrukcyjny w skali 1:10. Obecnie na metalowym stela˝u,
skonstruowanym na podstawie linii teoretycznych
∏odzi, zamontowane zosta∏y zachowane elementy
jednostki. Autorem prac jest pan Ireneusz Mokwa,
konserwator CMM. Rekonstrukcj´ ∏odzi z Làdu
oglàdaç mo˝na w sali Êredniowiecza w Spichlerzach na
O∏owiance.

Akademii Marynarki Wojennej, Biura Hydrograficznego MW i Stra˝y Granicznej. Uczestniczàca w pracach
grupy pani mgr Iwona Pomian, kierownik Dzia∏u
Badaƒ Podwodnych CMM, przedstawi∏a dotychczasowe sukcesy grupy: „Przede wszystkim uda∏o si´
ustaliç sposób szybkiej wymiany informacji o wrakach,
zarówno tych znanych od dawna, jak i nowo odkrytych. Skuteczny okaza∏ si´ tu internet, dzi´ki któremu
ponadto ka˝da instytucja b´dzie mia∏a dost´p do bazy
danych o wrakach. Baz´ takà opracowujà panowie
Juliusz Gajewski z Zak∏adu Oceanografii Instytutu
Morskiego oraz Marek Banasik, pracujàcy dla CMM
specjalista od zarzàdzania du˝ymi bazami danych. Ju˝
teraz CMM otrzymuje pe∏ne raporty z Urz´du
Morskiego i Biura Hydrograficznego z lokalizacji
nowych stanowisk.
Druga istotna kwestia, nad którà pracuje grupa
„Wraki”, to koordynacja dzia∏aƒ przeciw nielegalnym,
rabunkowym nurkowaniom. Uda∏o si´ zobligowaç
Stra˝ Granicznà do kontroli jednostek prowadzàcych
nurkowania: dzi´ki temu zatrzymano nielegalnie
eksplorujàcy jacht Heliox (sprawa jest w sàdzie).
Koordynatorem d/s wraków zosta∏ dyrektor UM
w Gdyni; do niego zg∏aszane majà byç przypadki
rabowania wraków i to on b´dzie decydowa∏
o podj´ciu odpowiednich dzia∏aƒ. Do tej pory istnia∏y
co prawda przepisy regulujàce kwesti´ nurkowaƒ na
wrakach, ale brak porozumieƒ mi´dzyresortowych
ogranicza∏ ich wykonywanie. Grupa „Wraki” jest na
najlepszej drodze do zmiany tej sytuacji, na korzyÊç
wspólnego dziedzictwa kulturowego.

WSPÓ¸PRACA Z ZAGRANICÑ
Europejski Projekt Morski „Fale Kultury”
fot. Dariusz Che∏kowski

SUKCESY
Grupa „Wraki”
Dopiero nieco ponad rok up∏ynà∏ od pierwszego
spotkania przedstawicieli Urz´du Morskiego w Gdyni
i CMM, dotyczàcego wspó∏pracy w dziedzinie
poszukiwaƒ i ochrony wraków, a ju˝ mo˝na wskazaç
wymierne efekty tej inicjatywy. W grupie „Wraki”
uda∏o si´ zebraç przedstawicieli wszystkich instytucji
zajmujàcych si´ badaniami wraków i przeszkód
dennych lub ochronà wód Zatoki Gdaƒskiej: oprócz
gdyƒskiego UM i CMM, tak˝e Instytutu Morskiego,

CMM ma szans´ uczestniczyç w kolejnym mi´dzynarodowym przedsi´wzi´ciu, tym razem w ramach unijnego
programu Kultura 2000. Szwedzkie Bohuslands
Museum zaproponowa∏o nam udzia∏ w Europejskim
Projekcie Morskim „Fale Kultury”. Za∏o˝eniem
projektu jest m.in. przygotowanie wystawy objazdowej
prezentujàcej ró˝ne aspekty dziedzictwa kulturowego
krajów nadba∏tyckich. Projekt „Waves of Culture”
przewidziany jest na trzy lata, a wezmà w nim udzia∏
tak˝e partnerzy z Norwegii, Niemiec, Hiszpanii i Litwy.
W listopadzie 2003 r. dyrektor CMM dr in˝. Jerzy
Litwin podpisa∏ w Berlinie deklaracj´ przystàpienia do
projektu. Rozstrzygni´cie konkursu grantowego nastàpi
wiosnà 2004 roku.
Culture 2000

STATEK-MUZEUM „DAR POMORZA”

Sztuka konserwacji

Kaszubska czarownica

Organizatorzy pokazu „Sztuka konserwacji”, po jego
sukcesie w warszawskim Arsenale – siedzibie
Paƒstwowego Muzeum Archeologicznego w kwietniu
2003 roku, przygotowali kolejnà prezentacj´ dorobku
polskiego Êrodowiska konserwatorskiego, tym razem
w Bydgoszczy. 12 grudnia 2003 r. w tamtejszym Biurze
Wystaw Artystycznych zosta∏a otwarta wystawa,
w ramach której swoje najciekawsze prace zaprezentowa∏ Dzia∏ Konserwacji CMM. Podobnie jak
w Warszawie, pokazano kompletny ubiór marynarski
z wraka statku „General Carleton” oraz przyk∏ady konserwacji drewna metodà freeze-drying. Uzupe∏nieniem
gablot by∏y postery, na których omówiony zosta∏
szczegó∏owo proces konserwacji zabytków. Wystawa
trwa∏a do 11 stycznia br., natomiast w dniach 9-10
stycznia odby∏a si´ konferencja, na której pani mgr
Irena Rodzik wyg∏osi∏a referat pt. „Konserwacja
i rekonstrukcja ubraƒ marynarskich z XVIII-wiecznego
statku General Carleton”, natomiast pani mgr in˝. Irena
Jagielska – „Konserwacja mokrego, archeologicznego
drewna metodà pró˝niowego wymra˝ania”.

Mi´dzypok∏ad „Daru Pomorza” sta∏ si´ od pewnego
czasu miejscem szczególnych lekcji muzealnych. Pani
Marzena Usarek, pomys∏odawczyni i g∏ówna realizatorka
przedsi´wzi´cia Informacja Turystyczna „Magia Kaszub”,
w∏aÊnie tutaj prowadzi zaj´cia przedstawiajàce tradycje
i wierzenia kaszubskie. „Kaszubska czarownica”, cz´sto
ubrana w strój ludowy, wyposa˝ona w miot∏´ lub
magicznà szkatu∏k´, z ∏atwoÊcià zaczarowuje swoich
s∏uchaczy, proponujàc podró˝ w czasie i wyobraêni.
Zaj´cia cieszà si´ ogromnà popularnoÊcià, zw∏aszcza
wÊród uczniów szkó∏ podstawowych. Nic dziwnego – sà
dostosowane do wieku i zainteresowaƒ uczestników i…
za ka˝dym razem inne. Jedynym sta∏ym ich punktem jest
zwiedzanie zabytkowego ˝aglowca.
Z DZIA¸ALNOÂCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ¸ CMM
Latarnia w Stilo
Za jednà z najpi´kniej po∏o˝onych polskich latarni
morskich uchodzi latarnia w Stilo. Trafiç do niej nie jest
∏atwo, zw∏aszcza ˝e, na wielu mapach jej nazwa w ogóle
nie wyst´puje. Warto jednak spróbowaç tam dotrzeç
zw∏aszcza w sezonie letnim, gdy latarnia, dzi´ki
wspó∏pracy w∏aÊciciela, Urz´du Morskiego w Gdyni, z
CMM i Towarzystwem Przyjació∏ CMM, udost´pniana
jest do zwiedzania. Stilo znajduje si´ w po∏owie drogi
mi´dzy Rozewiem a ¸ebà, oko∏o kilometra od brzegu
morza i ponad 2 kilometry od miejscowoÊci Sasino,
z której wiedzie szlak turystyczny do latarni. Przy leÊnej
drodze stoi tablica z napisem „Stilo – Koniec Âwiata”,
a za nià, na 40-metrowym wzgórzu, widoczny jest ju˝
wÊród drzew metalowy korpus latarni. W 2003 roku
wie˝a latarni uzyska∏a nowà szat´: zosta∏a pomalowana, zgodnie z przepisami nawigacyjnymi, w poziome pasy (czerwony, bia∏y i czarny). Latarni´ w Stilo
zbudowano w latach 1904-1906, a wi´c wkrótce
obchodziç b´dzie 100-lecie istnienia. Specjalne
uroczystoÊci planowane sà na czerwiec 2006 roku.

VII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego
i Rzecznego
Trwajà przygotowania do kolejnej konferencji polskich
muzeów morskich i rzecznych, której CMM jest wspó∏organizatorem. Z naszej strony w prac´ zaanga˝owana
jest pani mgr Jadwiga Klim, która prosi o nadsy∏anie na
jej adres do 31 stycznia propozycji wystàpieƒ (referaty
do 20 minut, komunikaty do 10 minut).
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