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WYDARZENIA
Spotkanie opłatkowe
W święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli odbyło się
w CMM uroczyste spotkanie opłatkowe środowiska muzealniczego Pomorza. Przybyło na nie kilkudziesięciu przedstawicieli muzeów, m.in. z tak odległych placówek jak Muzeum
Historyczno-Etnograﬁczne w Chojnicach, Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku czy Muzeum Ziemi Puckiej. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski, który wygłosił do zgromadzonych słowo duszpasterskie, a także zaprzyjaźniony z CMM
proboszcz paraﬁi Wniebowzięcia NMP ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz. W świąteczny, podniosły nastrój wprawiły
zgromadzonych kolędy w wykonaniu Magdy Moszew – sopran i Grzegorza Kołodzieja – baryton, którym akompaniowała pianistka Grażyna Troć.

Prof. Andrzej Zbierski przyjmuje życzenia od dyrekcji i pracowników
CMM. Fot. Bernadeta Galus

NAS Z E O D D Z I A ŁY
Konkurs na aranżację wystawy

J.E. ks. abp Tadeusz Gocłowski składa muzealnikom życzenia przed
tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem. Fot. Bernadeta Galus

„200 lat” na osiemdziesięciolecie
20 stycznia osiemdziesiąte urodziny obchodził emerytowany
dyrektor CMM prof. Andrzej Zbierski. Oﬁcjalne obchody jubileuszowe odbyły się w Gdańskim Towarzystwie Naukowym,
z którym Profesor związany był przez większą część swojej zawodowej drogi. Dziesięć ostatnich lat poświęcił jednak muzealnictwu jako dyrektor CMM, a przez dwie kadencje był
też prezesem Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Dlatego muzealnicy zapragnęli uhonorować
Jubilata na specjalnym spotkaniu, które odbyło się 23 stycznia
w sali Arsenału na Ołowiance. Przybyli na nie licznie pracownicy CMM oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół CMM
i Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Dr Jerzy Litwin, następca Jubilata na stanowisku dyrektora CMM, podkreślał
wyjątkową atmosferę, jaką udało mu się stworzyć w CMM,
a obecny prezes OP SMP Mieczysław Jaroszewicz – umiejętności mediacyjne w trudnych negocjacjach w sprawach muzealników. Życzono Profesorowi nie tylko stu, ale i dwustu lat
w dobrym zdrowiu, a toastom towarzyszyły chóralne śpiewy.

Po raz pierwszy w historii CMM ogłoszony został konkurs na
aranżację wystaw i wnętrz Muzeum. Jest to kolejny etap planowanej budowy Ośrodka Kultury Morskiej w miejscu obecnego Składu Kolonialnego obok Żurawia. Po wybraniu projektu
architektonicznego postanowiono – ze względu na wyjątkową
rangę przedsięwzięcia – w drodze konkursu wyłonić autora
opracowania projektu koncepcyjnego aranżacji wystaw i wnętrz
obiektu. Przedmiotem aranżacji będą dwie ekspozycje: „Łodzie ludów świata” oraz interaktywna „Ludzie, statki, porty”.
W konkursie mogą brać udział projektanci wnętrz, projektanci wystawiennictwa i komunikacji wizualnej oraz absolwenci
wydziałów architektury akademii sztuk pięknych i politechnik.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu mija
2 lutego, a projekt należy dostarczyć do 2 marca.

Windą na ekspozycję
Wysłużony dźwig towarowo-osobowy w Spichlerzach na
Ołowiance został zastąpiony przez nowoczesną windę osobową. Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji celowej
Ministerstwa Kultury, jako jeden z etapów przystosowania
naszego Muzeum do zwiedzania przez osoby nie w pełni
sprawne ruchowo. Dzięki tej modernizacji wystawy w głównej siedzibie CMM na Ołowiance są dostępne dla wszystkich
zwiedzających.

Zainspirowani „Sołdkiem”
Statek-muzeum „Sołdek” do tego stopnia wrósł w krajobraz
dawnego portu na Motławie, że coraz częściej staje się inspiracją dla fotografów i malarzy. Wśród obrazów, których jest
głównym motywem, najbardziej znane są dzieła francuskiego
marynisty Michela Lenglarda (posługującego się pseudonimem „Lensky”). Ostatnio do CMM napisał pan Ben Grootjans
z Holandii, który chciałby przekazać do Muzeum swój obraz
przedstawiający „Sołdka” na tle Spichlerzy na Ołowiance, powstały po podróży do Gdańska.

W YSTAW Y
Zafascynowany Chinami
Edward Kajdański, znany miłośnikom historii morskiej jako
autor biograﬁi Maurycego Beniowskiego, w CMM ujawnił
swoją fascynację krajem, w którym się urodził i spędził wiele lat życia – Chinami. 25 stycznia w Składzie Kolonialnym
otwarta została wystawa jego malarstwa, inspirowanego
zhongcai, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „malarstwo
ciężkich barw”. Z tym kierunkiem, stworzonym w połowie
XX wieku przez przeciwnych skostniałemu tradycyjnemu malarstwu artystów z Pekinu, zapoznał się w prowincji Junnan,
gdzie wielu z nich przebywało na przymusowej „reedukacji”.
Malarstwo to charateryzuje się wyjątkową intensywnością
barw i giętkością linii, a centralnym motywem kompozycji
jest często „wysmukła, delikatna postać kobieca”.
Na wystawie „Wschodnie fascynacje” pokazane są nie tylko
oryginalne kompozycje Edwarda Kajdańskiego, ale także kopie
obrazów na jedwabiu i haftów, a także fresków naskalnych,
m.in. ze świątyni w Kyzyl na skraju pustyni Takla Makan.
Goście wernisażu, wśród których znalazł się Konsul Generalny Chin pan Xu Min, mieli możliwość podziwiania tańców
chińskich w wykonaniu pani Aleksandry Kajdańskiej. Tańce
z V-VIII wieku zostały zrekonstruowane na podstawie malowideł ukazujących tancerki w charakterystycznych pozach.
Wernisaż ekspozycji był także okazją do promocji najnowszej
publikacji autorstwa E. Kajdańskiego „Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura”, wydanej przez PWN.

działalność ma się koncentrować przede wszystkim na zagadnieniach związanych z historią rybołówstwa i portu oraz archeologią podwodną. Udział w projekcie MarMuCommerce
daje Włochom szansę na uzyskanie pomocy w kreowaniu nowej instytucji, i to zarówno od strony prawno-administracyjnej, jak i merytorycznej. W trakcie spotkania w Tarencie, które odbyło się 17 stycznia, szczegółowo omawiano założenia
formalne fundacji „Arete”, m.in. jej statut. Podjęto także decyzje w sprawie wspólnej wirtualnej ekspozycji, która będzie
podróżą edukacyjną przez porty – siedziby partnerów.

W przerwie spotkania roboczego projektu MarMuCommerce w Tarencie. Od lewej: Beatrix Fromm (Muzeum Żeglugi Niemieckiej w Bremerhaven), Isabelle Roussel (Muzeum Portowe w Dunkierce), Katarzyna
Dudzińska i Katarzyna Nowicka (CMM). Fot. Anna Ciemińska

P O D S U M OWA NI A
Frekwencja w 2005 roku

Obrazy Edwarda Kajdańskiego (od lewej): „Wróżka Magu z brzoskwiniami nieśmiertelności” – kopia obrazu haftowanego na jedwabiu z XIX w., „Tancerka” – rekonstrukcja fresku z VIII w. z Dunhuangu, „Taniec Dunhuangu II”

WSPÓŁ PRACA Z ZAG RAN I CĄ
Spotkanie w Tarencie
W projekcie MarMuCommerce, w którym uczestniczy CMM
obok muzeów morskich w Barcelonie, Bremerhaven i Dunkierce, partnerami są także Gmina Tarent oraz tamtejsze Biuro
Współpracy z Unią Europejską. Instytucje te pragną utworzyć
fundację, mającą na celu m.in. założenie muzeum morskiego.
Tarent (Taranto) to jedno z największych miast w południowych Włoszech, znaczący port już w czasach antyku, miejsce
krzyżowania się szlaków handlowych i wielorakich wpływów
politycznych, obecnie ważna baza NATO. Muzeum ma stać się
głównym ośrodkiem ochrony dziedzictwa kulturowego rejonu
Zatoki Tarenckiej oraz, ogólniej, Morza Śródziemnego, a jego

Jednym z głównych wskaźników jakości funkcjonowania muzeum jest liczba zwiedzających. Z dużą satysfakcją informujemy, że CMM odnotowało w 2005 roku wzrost frekwencji
o ponad 12 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wszystkie oddziały CMM odwiedziło w 2005 roku 226 465
osób, a najwięcej zwiedzających przyszło na „Dar Pomorza”
(prawie 90 tysięcy). Wysoką frekwencją cieszyły się także
przygotowane przez CMM wystawy w latarniach morskich,
którymi zarządza Towarzystwo Przyjaciół CMM: w latarniach
w Helu, Stilo, Rozewiu i Krynicy Morskiej było w sumie ponad 191 tysięcy osób, z czego w samym Rozewiu 83 370.

Z A P RO S Z E NI A
50. koncert na wodzie
Kolędy z różnych stron świata to wiodący temat jubileuszowego, pięćdziesiątego koncertu z cyklu „Muzyka na wodzie”,
który odbędzie się w czwartek, 2 lutego. Cykl koncertów kameralnych w Spichlerzach na Ołowiance zapoczątkowany został w 1993 roku koncertem „Bawiące się trytony”, w którym
wystąpiły Anna Sawicka (wiolonczela) i Elżbieta Rosińska
(akordeon). W ramach muzycznego cyklu CMM gościło znakomitych artystów polskich i zagranicznych, wśród których
znaleźli się m.in. Simon Standage, Emma Kirkby, Ewa Pobłocka, Dariusz Paradowski, Piotr Pławner i Waldemar Malicki,
a także Hanka Bielicka i Jerzy Połomski. W jubileuszowym
koncercie wystąpią: Joanna Dobrakowska – mezzosopran
i Marcin Kozieł – fortepian, a gościem specjalnym będzie pani
Lidia Stanisławska. Początek o godz. 18.00.
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