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N I E Z W Y K ¸Y W E R N I S A ˚
Ekspozycja broni myÊliwskiej
Wernisa˝ wystawy czasowej „Hej! Gerwazy! daj
gwintówk´! Sztuka rusznikarska XVI-XX wieku”,
który odby∏ si´ 11 marca w Spichlerzach na
O∏owiance, mia∏ scenariusz dobrego filmu: rozpoczà∏
si´ od sygna∏u myÊliwskiego, wygranego na rogu,
a potem by∏o jeszcze ciekawiej. Licznie zgromadzeni
goÊcie z ogromnà przyjemnoÊcià wys∏uchali s∏owa
wprowadzajàcego, wyg∏oszonego przez wspó∏autora
wystawy, pana Romana Matuszewskiego, kustosza
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Ekspozycja ze zbiorów Muzeum ¸owiectwa i Jeêdziectwa oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
przedstawia histori´ tego specyficznego rodzaju broni.
Zapewne ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie: zainteresowani technikà – przekrój rozwoju broni palnej, mi∏oÊnicy sztuki – przepi´kne zdobienia w stylach ró˝nych
epok, historycy – broƒ nale˝àcà do s∏awnych osobistoÊci, a poszukiwacze ciekawostek – arkebuz z awanta˝em, dla strzelca prawor´cznego-lewoocznego.
Aran˝acja wystawy we wn´trzu Sali Dolomitowej
jest dzie∏em pani Krystyny Stubiƒskiej z Dzia∏u Edukacji CMM. Ekspozycja prezentowana b´dzie do po∏owy
sierpnia.

D Z I A ¸ A L N O Â å E D U KAC Y J N A
Ferie w Muzeum
Ju˝ po raz pi´tnasty Dzia∏ Edukacji Morskiej CMM
przygotowa∏ specjalny program dla dzieci i m∏odzie˝y
sp´dzajàcych zimowe ferie w TrójmieÊcie. Tym razem
„morskie ferie” obejmowa∏y szeÊç spotkaƒ. Pod has∏em
„Skarby Ba∏tyku” odby∏o si´ spotkanie z archeologiem
podwodnym CMM, panem Tomaszem Bednarzem,

najnowoczeÊniejszy sprz´t nurkowy przedstawi∏ dr in˝.
Adam Olejnik z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a o pracy na statku badawczym CMM „Kaszubski
Brzeg” opowiada∏ jego kapitan, pan Pawe∏ Mania. Pracownicy Dzia∏u Edukacji Morskiej zaproponowali autorskie zaj´cia interaktywne: pan Andrzej Truszkowski
– Marynarski los. ˚ycie na statku i okr´cie, a pani Monika Golenko – Gdaƒski Merkury. ˚ycie codzienne portowego Gdaƒska w XVI i XVII wieku. Z kolei zaj´cia
prezentujàce sztuk´ konserwacji zabytków poprowadzi∏a pani Teresa Piwek przy wspó∏pracy pani Beaty Jakimowicz i pana Wies∏awa Urbaƒskiego z Dzia∏u Konserwacji CMM. „Ferie w Muzeum” zgromadzi∏y w sumie prawie 300 m∏odych mi∏oÊników spraw morskich.

M U Z E U M W I S ¸Y W T C Z E W I E
Muszle wód tropikalnych
Pierwsza wystawa muszli z kolekcji CMM, prezentowana 13 lat temu w ˚urawiu, cieszy∏a si´ tak du˝ym
powodzeniem, ˝e w skróconej wersji zosta∏a wyeksponowana na sta∏e w budynku Sk∏adu Kolonialnego.
Ostatnio tak˝e tczewianie majà okazj´ podziwiaç wyrafinowane kszta∏ty muszli oraz bogactwo form i kolorów podwodnego Êwiata zwierzàt dzi´ki ekspozycji
„Muszle wód tropikalnych”. Sk∏adajà si´ na nià
najbardziej reprezentatywne i najefektowniejsze przyk∏ady muszli Êlimaków i ma∏˝y, a tak˝e rozgwiazdy,
koralowce, je˝owce i ryby naje˝ki. Ca∏oÊç uzupe∏niajà
plansze zawierajàce podstawowe informacje o mi´czakach oraz barwne fotografie z dna morskiego. Wystaw´
przygotowa∏ pod wzgl´dem merytorycznym pan
Wojciech Joƒski z Dzia∏u Oceanografii, natomiast od
strony plastycznej panie Krystyna Bry∏ko i Anna Jagoda.
Ekspozycja potrwa do koƒca kwietnia, a póêniej
zostanie przeniesiona do kolejnego oddzia∏u CMM –
Muzeum Zalewu WiÊlanego w Kàtach Rybackich.

S Y M P O Z J U M N AU KO W E
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Pami´ci Lecha Bàdkowskiego

„CONRADY 2003”

23 lutego w CMM odby∏o si´ zorganizowane wspólnie
z Instytutem Historii UG i Instytutem Kaszubskim
sympozjum naukowe poÊwi´cone Lechowi Bàdkowskiemu w 20. rocznic´ Êmierci. Pisarz, publicysta, dzia∏acz spo∏eczny, rzecznik prasowy pierwszej „SolidarnoÊci”, do dziÊ pozostaje niekwestionowanym autorytetem, czego m.in. dowiod∏a ˝ywa recepcja wystawy
„Lech Bàdkowski. Twarzà do przysz∏oÊci”, przygotowanej w CMM w 2000 r. W trakcie sympozjum podkreÊlano zw∏aszcza rol´ Bàdkowskiego w wypracowaniu poj´cia regionalizmu i koncepcji „ma∏ych ojczyzn”.

6 marca odby∏a si´ w CMM ceremonia wr´czenia
Mi´dzynarodowych Nagród CONRADY IndywidualnoÊci ˚eglarskie. Nagroda ta, przyznawana przez
Ba∏tyckie Bractwo ˚eglarzy i Pomorski Okr´gowy
Zwiàzek ˚eglarski, honoruje niezwyk∏e, wybitne
osobowoÊci, a jej laureatami byli m.in. Thor
Heyerdahl, Eric Tabarly, Krzysztof Baranowski
i Dariusz Bogucki. W siódmej edycji nagrody
otrzymali: kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz – za
˝eglarskie pasje i przebogaty ˝ywot kobiety-˝eglarki,
samotnej zdobywczyni Wielkiego Kr´gu; Wolf-Rüdiger
Janzen – za krzewienie idei wychowania przez
˝eglarstwo oraz za dzie∏o budowy i ˝eglarskich wypraw
kogi hanzeatyckiej; kpt. Ludomir Màczka – za ˝yciowà
w´drówk´ po morzach i oceanach z ˝eglarskà
wolnoÊcià, przyjaênià i radoÊcià ˝ycia pod r´k´ i kpt.
Henryk Wolski – za kultywowanie tradycji ˝eglugowych ludów Pó∏nocy, za morskie wielkie i ma∏e wyprawy badawcze i historyczne. Jednà z imprez towarzyszàcych ceremonii rozdania nagród by∏a wystawa pt.
„Pig∏u z Jamajki” o Michale Leszczyƒskim-Lesterze,
s∏ynnym polskim malarzu-maryniÊcie, na której
znalaz∏y si´ m.in. jego dzie∏a z kolekcji CMM.

W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
GoÊç z Karlskrony
Jednym z uczestników spotkania Zarzàdu European
Maritime Heritage, które odby∏o si´ w CMM na prze∏omie lutego i marca, by∏ dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Karlskronie, pan Per Inge Linquist. To
on w dniach 28 lipca-1 sierpnia b´dzie goÊciç V Kongres EMH, po∏àczony ze zlotem tradycyjnych statków
i festiwalem Baltic Sail 2004. Drugim celem wizyty pana Linquista by∏o uzgodnienie za∏o˝eƒ dotyczàcych
wspó∏pracy w najbli˝szych latach pomi´dzy kierowanym przez niego muzeum a CMM.

ZAPROSZENIE NA WERNISA˚
Rysunki satyryczne Zbigniewa Jujki

Statek Czarnobrodego
Wspó∏pracujàcy od wielu lat z Dzia∏em Badaƒ Podwodnych CMM dr Lawrence Babits z Uniwersytetu Wschodniej Karoliny (USA) wyg∏osi∏ 17 marca w naszym Muzeum niezwykle interesujàcy wyk∏ad zatytu∏owany „Pirates and Blackbeard’s Queen Anne’s Revenge Shipwreck
Site”. Zaprezentowa∏ najnowsze wyniki badaƒ wraka
statku Queen Anne’s Revenge, który zatonà∏ w 1718 r.
u brzegów Wschodniej Karoliny. Pierwotnie francuski
statek niewolniczy La Concorde, schwytany w 1717 roku u brzegów Martyniki przez piratów dowodzonych
przez s∏ynnego Czarnobrodego, s∏u˝y∏ im jako statek flagowy, m.in. w akcji blokowania portu w Charlestonie.
Archeolodzy badajàcy od 1997 roku wrak majà wyjàtkowà okazj´ skonfrontowania opowieÊci o pirackim „Z∏otym Wieku” ze znalezionymi pod wodà zabytkami.

Najznakomitszy gdaƒski satyryk, pan Zbigniew Jujka,
przyjà∏ zaproszenie dyrektora CMM i przygotowa∏
zestaw prawie 150 rysunków o tematyce morskiej,
które zostanà wyeksponowane w Spichlerzach na
O∏owiance. Wystawie „˚arty z morza” towarzyszyç
b´dzie ksià˝ka pod tym samym tytu∏em. Na wernisa˝
zapraszamy 14 kwietnia o godz. 15:00.

Etnografia narodów ba∏tyjskich
22 marca goÊciem CMM by∏a pani dr Olga
Kondratiewa, etnograf, kustosz i wieloletni pracownik
Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego w Sankt
Petersburgu. Dr Kondratiewa wyg∏osi∏a odczyt pt.
„Etnografia ba∏tyjska w zbiorach Rosyjskiego Muzeum
Etnograficznego”, prezentujàcy kolekcj´ ok. 2,5
tysiàca eksponatów dotyczàcych jednego z wi´kszych
ba∏tyjskich narodów – Litwinów.
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