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IV

KONKURS

NA

NAJCIEKAWSZE

organizacji ww. Festiwalu przystąpiły także inne

WYDARZENIE MUZEALNE Sybilla 2002:

uczelnie wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk,

CMM uzyskało 3 wyróżnienia w następujących

instytuty branżowe oraz związane z nauką

kategoriach:

środowiska pozauczelniane.

wystawa historyczna - za stałą ekspozycję

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki

„Gdańsk od XVI do XVIII wieku - życie

i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz

portowego miasta" otwartą 19 VI 2002 r.

przybliżenie ich społeczeństwu w zrozumiałej,

w Żurawiu (komisarz mgr W. Ronowski),

atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata

osiągnięcia z zakresu działalności naukowej -

i radości z jego poznawania. W pierwszej edycji

projekt

festiwalu szczególny nacisk zostanie położony na

badawczy

Wschodniego
w świetle

w

analiz

„Szkutnictwo
okresie

Pomorza

średniowiecza

dendrochronologicznych

przedstawienie

miejsca

jakie

zajmuje

morze

w badaniach naukowych, ogólnie - jak wielką

(kierownik projektu - dr inż. J. Litwin,

wartością jest Bałtyk dla naszego regionu.

wykonawcy: dr W. Ossowski,

Od kilku miesięcy działa komitet organizacyjny

dr hab. M. Krąpiec z AGH Kraków)

Festiwalu

Nauki,

dokonania z zakresu organizacji - otwarcie

dr Tadeusz

Zaleski

Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach

Zgłoszone do Festiwalu instytucje wyznaczyły

Rybackich (autor koncepcji organizacji

swoich koordynatorów,

muzeum - dr inż. J. Litwin, komisarz -

przygotowanie

mgr R. Domżał)

tych

któremu
(rzecznik

przewodniczy
prasowy

UG).

których zadaniem jest

instytucji

do

aktywnego

udziału w planowanych rozlicznych imprezach festi
wałowych.
Koordynatorem z ramienia CMM w Gdańsku jest

FESTIWAL:
W tym roku w Trójmieście odbędzie się I Bałtycki
Festiwal Nauki.
Jest to impreza popularnonaukowa, która ma na

dr Monika Jankiewicz - Brzostowska.
W ramach Festiwalu Centralne Muzeum Morskie
w Gdańsku

planuje

zorganizowanie

imprez

towarzyszących:

celu zaprezentowanie tematyki badań i dokonań
środowisk naukowych Pomorza. Pomysłodawcami

WYSTAWY:

zorganizowania festiwalu są Politechnika Gdańska i

SPICHLERZE NA WYSPIE OŁOWIANCE

Uniwersytet Gdański. Pomysł uzyskał akceptację

„Mokwa mniej znany" - 30 maja br. o godz. 15.00

Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Do

zapraszamy do sali nr 308 na otwarcie wystawy

organizowanej przez Dział Sztuki Marynistycznej.

podwodnym".

Panie mgr Liliana Giełdon i dr Monika Jankiewicz -

przez mgr Teresę Piwek oraz pracowników Działu

Brzostowska mają zaszczyt zaprezentować nam

Edukacji CMM w Gdańsku.

Zajęcia

zostały

zorganizowane

prace Mariana Mokwy, z których większość będzie
eksponowana

po

raz

pierwszy.

Wstęp

za

zaproszeniami.

DAR POMORZA:
26 maja 2003 roku na pokładzie „Daru Pomorza"
w godzinach od

10.00

do

14.00 odbędzie się

WYKŁADY:

II Turniej

31 maja 2003 r. o godz. 11.00 na sali Galerii

CMM w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół „Daru

Morskiej dr Monika Jankiewicz - Brzostowska

Pomorza" oraz Szkołę Podstawową nr 9 z Rumi.

wygłosi wykład pt. „August Lasczky - portrecista

W turnieju udział wezmą dzieci ze szkół im. Karola

statków

Olgierda Borchardta z naszego regionu.

bałtyckich".

Wykład

ma

na

celu

Borchardtowski, organizowany przez

przybliżenie postaci artysty urodzonego w Polsce,

Dzieci będą miały za zadanie przedstawienie

a działającego w Wielkiej Brytanii.

inscenizacji
„Znaczy

31 maja 2003 r. w godz. od 12.00 do 12.45
zapraszamy do sali konferencyjnej na prelekcję
„Archeologiczne badania podwodne na Bałtyku"
połączoną z pokazem sprzętu, zapoznaniem gości
z metodami pracy nurków i wydobyciem zabytków
z wraków z Zatoki Gdańskiej. Prezentacji dokona
Działu

Badań

i

Poszukiwań

Podwodnych, mgr Tomasz Bednarz.

W dniach 31 V i 1 VI br. zapraszamy Państwa do
udziału w prezentacji na temat „Konserwacja
pochodzących

ze

środowiska

wodnego". Półgodzinne zajęcia rozpoczynają się
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej; poprowadzi je
mgr

Irena

Rodzik

piosenki,

Serdecznie

zapraszamy

na

„Dar

Pomorza"

wszystkich chcących kibicować młodym adeptom
sztuki morskiej.
Pracownicy merytoryczni „DP" planują otwarcie
małej wystawy prac uczestników I i II Turnieju
Borchardtowskiego.

KONFERENCJE:

konferencja zorganizowana przez Polski Instytut

chemiczne:

zabytków

zaśpiewanie

książki

W dniach 8 - 1 0 maja br. w Jastarni odbyła się

Bezpłatne bilety pod nr tel.: 301 57 51
Nauki

Kapitan",

fragmentu

zawiązanie węzła knagowego i inne.

historyczne:

pracownik

dowolnego

odczytanie hasła zapisanego alfabetem Morse'a,

PREZENTACJE:
Nauki

do

z

Działu

Geologiczny w Sopocie w ramach International
Geological Correlation Program.
Centralne

Muzeum

mgr Iwona

Pomian,

Morskie
która

reprezentowała

wygłosiła

referat

pt. „Medieval Harbour in Puck".

Konserwacji

Muzealiów CMM w Gdańsku.

SZKOLENIA:

Bezpłatne bilety pod nr tel.: 301 57 51

W dniach 27 - 29 maja 2003 r. w CMM odbędzie
się szkolenie dyrektorów muzeów resortu kultury

Ponadto w ramach I Bałtyckiego Festiwalu Nauki

oraz podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.

31 maja i 1 czerwca br. w godz. od 11.00 do 17.00

Celem szkolenia jest zapoznanie się z problematyką

zapraszamy wszystkich do Gdyni na warsztatowe

dotyczącą sfery obronności.

zajęcia w plenerze pt. „Jak zostać archeologiem

Opracowanie: Sylwia Lauryn

