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S TAT E K- M U Z E U M „ DA R P O M O R Z A”

WIOSNA MUZEÓW

Nowe miejsce ekspozycji „Daru Pomorza”

Festyn Morski

Staraniem prezesa Towarzystwa Przyjació∏ „Daru Pomorza” prof. dra hab. Boles∏awa Mazurkiewicza i dyrekcji
CMM statek-muzeum „Dar Pomorza” 16 kwietnia zyska∏ nowe miejsce postoju: zosta∏ przeholowony w bezpoÊrednie sàsiedztwo okr´tu-muzeum „B∏yskawica”.
Zmiana prezesa Towarzystwa Przyjació∏
„Daru Pomorza”
W sobot´ 27 marca odby∏ si´ Walny Zjazd TP „Daru
Pomorza”, na którym udzielono absolutorium poprzedniemu zarzàdowi i w zwiàzku z up∏ywem kadencji wybrano nowe w∏adze. Na stanowisku prezesa prof.
dra hab. Boles∏awa Mazurkiewicza zastàpi∏ prof. kpt.
˝.w. Miros∏aw Jurdziƒski.

Exposé nowo wybranego prezesa TP „Daru Pomorza”, prof. kpt.
˝.w. Miros∏awa Jurdziƒskiego (w Êrodku). Po lewej kpt. ˝.w. Leszek
Górecki, który przewodniczy∏ obradom, po prawej – mgr Lech
Stefaƒski (fot. M. Twardowski)

Zaproszenie na wernisa˝
29 kwietnia o godzinie 16:30 na „Darze Pomorza”
otwarta zostanie wystawa „Impresje morskie w malarstwie”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Promocji
Artystów ERA ART oraz Centralne Muzeum Morskie
(Oddzia∏ „Dar Pomorza”). Wezmà w niej udzia∏ trójmiejscy artyÊci: Daria So∏tan-Krzy˝yƒska, Barbara Konarska, Karolina Sprung-Zalewska, Katarzyna Konieczna, Maria Szpindor, Ewa ¸ukiewska, Danuta Krakowiak, Danuta Hajdas, Marek Wróbel, Zbigniew Âwiercz
i Janina Karczewska. W sumie zaprezentowanych zostanie 20 prac zwiàzanych tematycznie z morzem. W ramach promocji wystawy na antenie radia Eska Nord, jej
patrona medialnego, przeprowadzono konkurs, w którym g∏ównà nagrodà by∏ obraz ufundowany przez ERA
ART. Ekspozycja potrwa do koƒca maja.

Coroczne obchody „Wiosny Muzeów”
– „Les Printemps des Musées” to
pomys∏ muzeów francuskich, który podejmuje coraz wi´cej muzeów w Europie. 2 maja
muzea proponujà zwiedzajàcym nie tylko bezp∏atny wst´p, ale tak˝e szereg atrakcji: specjalne
prezentacje, wyk∏ady i – wspólnà zabaw´.
CMM postanowi∏o przygotowaç dwudniowe
Êwi´to: Festyn Morski, który rozpocznie si´ ju˝ 1 maja,
w dniu przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.
W sobot´ od 10:00 do 20:00, a w niedziel´ od 10:00
do 18:00 b´dzie mo˝na wziàç udzia∏ w licznych
imprezach: promocjach ksià˝ek i spotkaniach autorskich, projekcjach filmów dokumentalnych, grach
i konkursach, wspólnym Êpiewie piosenek morskich
i kaszubskich, a tak˝e degustacji potraw z ryb. G∏ówne
atrakcje odbywaç si´ b´dà na O∏owiance, natomiast
pod ˚urawiem bita b´dzie pamiàtkowa moneta.
Szczegó∏owe informacje znaleêç mo˝na na zaproszeniach i plakatach.
Do szóstej edycji „Wiosny Muzeów” przy∏àcza si´
tak˝e Muzeum Narodowe w Gdaƒsku, proponujàc
m.in. spotkania z kustoszami Dzia∏u Sztuki Dawnej
(w siedzibie przy ul. Toruƒskiej 1), pokazy rzeêbienia,
haftowania i malowania na szkle (w Muzeum
Etnograficznym-Spichlerzu Opackim w Oliwie) oraz
profesjonalne porady w dziedzinie fotografiki i kolekcjonowania zdj´ç (w Gdaƒskiej Galerii Fotografii).
Warto podkreÊliç wspó∏prac´ Dzia∏ów Edukacji
CMM i Muzeum Narodowego przy przygotowaniu
imprez w ramach europejskiego Êwi´ta muzeów.

W Y DA R Z E N I A
Spotkanie pomorskich bibliotekarzy
22 marca w Bibliotece CMM odby∏o si´ posiedzenie
Zarzàdu Okr´gu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podsumowano na nim dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia w 2003 roku oraz omówiono plany na
rok bie˝àcy. OP SBP jest jednym z 16 okr´gów SBP
w Polsce. Zrzesza bibliotekarzy dwóch oddzia∏ów:
s∏upskiego i gdaƒskiego.

„˚arty z morza”
Co prawda wernisa˝ wystawy rysunków satyrycznych
pana Zbigniewa Jujki odby∏ si´ nie w prima aprilis,
a 14 kwietnia, jednak ˝artom, nie tylko z morza, nie
by∏o koƒca. O atmosfer´ odpowiednià do tematu ekspozycji zadba∏ przede wszystkim sam autor, opowiadajàc o swoim specyficznym nastawieniu do tematyki
morskiej („Rejs So∏à do Rouen na d∏ugo mnie wyleczy∏
z morskiego romantyzmu…”), goÊci wernisa˝u rozbawi∏ te˝ wiersz Zwierzenia humorysty Mariana Za∏uckiego, odczytany przez aktora Teatru Wybrze˝e, Floriana Staniewskiego. Tak˝e pan Tadeusz Fiszbach,
ambasador RP na ¸otwie, wznoszàc toast za pomyÊlnoÊç kolejnego przedsi´wzi´cia wystawienniczego
gdaƒskiego satyryka – tym razem w Rydze – wspomina∏ Jego dowcipy, których by∏ przedmiotem.
Ekspozycj´, z∏o˝onà ze 135 rysunków, w ró˝ny
sposób odwo∏ujàcych si´ do tematyki morskiej,
zrealizowa∏y panie: mgr Krystyna Stubiƒska i mgr Anna
Jagoda. Nieco wi´cej rysunkowych ˝artów znaleêç
mo˝na w towarzyszàcej wystawie ksià˝ce, przygotowanej przez Sekcj´ Wydawnictw CMM. Teksty
dowcipów zosta∏y przet∏umaczone na j. angielski,
a wi´c ∏atwo b´dzie sprawdziç poczucie humoru
znajomych cudzoziemców…
Wystawa „˚arty z morza” potrwa do po∏owy maja.

Otwarcie wystawy „˚arty z morza” – autor rysunków, pan
Zbigniew Jujka, pierwszy z prawej (fot. B. Galus)

W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
Studenci muzealnictwa z Niemiec
30 marca goÊci∏a w CMM grupa szeÊciu studentów Podyplomowego Studium Muzealnictwa Uniwersytetu
w Oldenburgu, odbywajàcych 3-tygodniowy sta˝ w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK
w Toruniu, uzupe∏niony o studyjny wyjazd do Malborka i Gdaƒska. Celem kursu jest zapoznanie studentów
z zagadnieniami profilaktyki konserwatorskiej w muzeach, planowania prac konserwatorskich i zwiàzanymi
z tym procedurami w zakresie niezb´dnym dla przysz∏ych pracowników muzeum, a tak˝e z problematykà
wystawiennictwa muzealnego.

Intensywny jednodniowy program zaj´ç w CMM objà∏
treÊç i uk∏ad ekspozycji, ich odbiór przez zwiedzajàcych, zaznajomienie si´ z najwa˝niejszymi muzealiami
i wià˝àcà si´ z nimi problematykà konserwatorskà. Studenci spotkali si´ z panià dr El˝bietà Wróblewskà, która m.in. zaprezentowa∏a kolekcj´ ubiorów z wraka
statku „General Carleton”, panià dr Monikà Jankiewicz-Brzostowskà, która przedstawi∏a najciekawsze zabytki sztuki w zbiorach CMM oraz z panem mgr. Tomaszem Bednarzem z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych. Prac´ Dzia∏u Konserwacji Muzealiów CMM omówi∏a pani mgr in˝. Irena Jagielska, a pani mgr Monika Golenko oprowadzi∏a grup´ po ekspozycjach po obu stronach Mot∏awy.

P R O J E KT Y N AU KO W E
Rozwiàzanie kolejnej zagadki?
Archeolodzy pracujàcy na wrakach statków muszà odpowiedzieç na wiele pytaƒ, z których najwa˝niejsze dotyczà pochodzenia i czasu zatoni´cia jednostki. Pomocà
s∏u˝à im specjaliÊci z innych dziedzin, dzi´ki którym
dok∏adane sà kolejne „puzzle” tworzàce ca∏oÊciowy wizerunek znaleziska. Dzia∏ Konserwacji Muzealiów
CMM, poszukujàc odpowiedzi na pytanie „Gdzie wyprodukowano szk∏o znalezione na XVII- i XVIII-wiecznych wrakach statków?”, nawiàza∏ wspó∏prac´
z panem dr. Jerzym Kunickim-Godfingerem z Instytutu Chemii i Techniki Jàdrowej w Warszawie, który od
wielu lat zajmuje si´ ochronà, konserwacjà i badaniami
zabytkowego szk∏a. Wykona on analiz´ fizykochemicznà znalezionego na wrakach szk∏a, stosujàc mikroanaliz´ rentgenowskà z wykorzystaniem mikrosondy elektronowej. Pobrane próbki sà niewielkimi okruszkami
i nie zmniejszà walorów ekspozycyjnych naszych kolekcji. W niektórych wypadkach na podstawie analiz
mo˝liwe jest okreÊlenie nie tylko kraju pochodzenia,
ale nawet huty, w której dane szk∏o zosta∏o wyprodukowane. Jest to cz´Êç wi´kszego projektu naukowego,
przewidujàcego przebadanie
wybranych obiektów ze
zbiorów polskich muzeów.
Projekt obejmuje zagadnienia zwiàzane z okreÊleniem
pochodzenia szk∏a, jego datowaniem, identyfikacjà falsyfikatów oraz ochronà zbiorów szk∏a. Zakoƒczenie prac
badawczych i opracowanie
wyników przewidziane jest
na koniec 2005 roku. Mamy
nadziej´, ˝e wyniki tych badaƒ wzbogacà wiedz´ o eksplorowanych przez nasze
Muzeum wrakach.
Naczynie szklane, wydobyte podczas badaƒ podwodnych CMM,
pochodzàce z XVIII-wiecznego wraka (fot. E. Meksiak)
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