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WYDA RZENIA
Ambasador Nowej Zelandii w CMM
29 kwietnia odwiedziła CMM pani dr Penelope Ridings, ambasador Nowej Zelandii w Polsce. Zwiedzając wystawę stałą
w Spichlerzach na Ołowiance, ze szczególnym zainteresowaniem obejrzała pamiątki po Józeﬁe Conradzie-Korzeniowskim
(przypomnijmy, że resztki barku „Otago” nadal spoczywają
w porcie Hobart w Otago Bay, na pobliskiej Tasmanii), a także unikatową kolekcję zabytków z wraka statku „General
Carleton”. W rozmowie z dyrektorem CMM dr. Jerzym
Litwinem poruszyła kwestię ożywienia współpracy z Muzeum
Morskim w Auckland, w tym wymiany wystaw posterowych.
Rozważano też możliwość rozwoju zbiorów etnograﬁcznych
CMM o przykłady tradycyjnego szkutnictwa Maorysów.

gólnie atrakcyjny dla młodych widzów ze względu na swoją interaktywność: napędy elektryczne uruchamiają części silnika,
wał śrubowy, śrubę nastawną, koło sterowe, antenę radaru. Na
XIV Mistrzostwach Świata Modeli Statków i Okrętów klasy C
model ten otrzymał złoty medal i najwyższą możliwą ocenę,
cieszył się też największym zainteresowaniem publiczności.

J U B I L E U S Z „ DA RU P O M O R Z A ”
Konferencja prasowa
Obchody stulecia wodowania „Daru Pomorza” były motywem przewodnim konferencji prasowej zorganizowanej 15
kwietnia na pokładzie żaglowca przez dyrekcję CMM oraz
Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”. Licznie przybyli
na spotkanie przedstawiciele trójmiejskich mediów zostali poinformowani o programie rocznicowych uroczystości,
których kulminacyjnym punktem będą zaplanowane na 10
października sesja historyczna i symboliczne odnowienie
chrztu. „Dar Pomorza” będzie też gościem lipcowego zlotu największych żaglowców świata
The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia.
5 lipca dostojny jubilat zostanie odholowany na redę gdyńskiego portu,
gdzie będzie pełnił funkcję trybuny
honorowej w trakcie parady żaglowców. Przygotowano też jubileuszowe
pamiątki: T-shirt z nadrukowanym
logotypem „Daru Pomorza” oraz
maskotkę-misia – któremu można by
Jubileuszowa maskotka – miś nadać imię Darek.
Darek

Ambasador Nowej Zelandii dr Penelope Ridings i dyrektor CMM dr Jerzy Litwin
przed gablotą z modelem i pozostałościami barku „Otago”. Fot. Bernadeta Galus

WYSTAWY
Powrót z połowu
W Muzeum Rybołówstwa, naszym helskim oddziale, udostępniona została do zwiedzania ekspozycja graﬁki współczesnej
ze zbiorów CMM, autorstwa dwóch artystów wywodzących
się ze środowiska wileńskiego, po wojnie zaś mieszkających
i tworzących w Trójmieście – Stanisława Rolicza i Stanisława
Żukowskiego. Graﬁki przedstawiają portrety rybaków, sceny
ich codziennej pracy, łodzie i kutry rybackie, a także kompozycje o charakterze martwych natur zbudowane z elementów
wyposażenia łodzi i sprzętu połowowego. Wystawę, której
autorkami są dr Monika Jankiewicz-Brzostowska i Monika
Golenko, będzie można oglądać do 14 czerwca.

100 drzew na 100-lecie „Daru Pomorza”
Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta
w Strzebielinie w oryginalny sposób uczciła przypadającą
w tym roku setną rocznicę wodowania „Daru Pomorza” – na
którym kpt. Borchardt służył w latach 1938-39 jako starszy
oﬁcer. 30 kwietnia odbyła się uroczystość posadzenia 100 lip,
„jako żywy i trwały symbol pamięci o tak ważnej w wychowaniu morskim fregacie”. Na zaproszenie pani mgr Teresy Hinc,
dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie,
w uroczystości udział wzięli i drzewko zasadzili przedstawiciele CMM: wicedyrektor d.s. inwestycji i zarządzania majątkiem mgr inż. Andrzej Nadworny i kapitan-kierownik „Daru
Pomorza” kpt. ż.w. Leszek Wiktorowicz.

Interaktywny model
Na stałej wystawie
CMM w Spichlerzach
na Ołowiance pojawiły
się
nowe
eksponaty.
Jednym
z nich jest opisywany
w styczniowym numerze „Wiadomości”
model przekroju śródokręcia słynnego klipra „Cutty Sark”, wykonany w Pracowni
Model holownika „Ares”. Fot. B. Galus
Modelarskiej CMM.
Kolejny eksponat to model przekroju wzdłużnego holownika
„Ares”, którego autorem jest pan Jan Koszczyński z Gdańska.
Model w skali 1:25, wykonany bardzo precyzyjnie, jest szcze-

Wicedyrektor CMM mgr inż. Andrzej Nadworny w drodze na miejsce sadzenia
drzewek upamiętniających jubileusz Białej Fregaty. Fot. Wojciech Czerwiński.

ED UKACJA
Niepełnosprawni goście muzeum
W dniach 22-24 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Stalowej
Woli odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla muzealników, zatytułowane „Gość niepełnosprawny w muzeum”. Szkolenie,
w którym wzięła udział Kamila Jezierewska z Działu Edukacji
CMM, traktowało o konieczności usunięcia barier, zarówno
architektonicznych, jak i mentalnych, jakie napotyka osoba
niepełnosprawna podczas wizyty w instytucjach kultury.

M UZYKA NA WO DZI E
W rytmie gorącego czardasza
Kolejny koncert z cyklu „Muzyka na wodzie”, który odbył się 25 kwietnia, poświęcony został muzyce węgierskiej.
Wystąpił jeden z najbardziej uznanych zespołów kameralnych
w Trójmieście – Orana, tym razem jako kwartet smyczkowy
w składzie: Dariusz Prystasz – I skrzypce, Jacek Koprowski – II
skrzypce, Karol Jurewicz – altówka i Błażej Goliński – wiolonczela. Artyści wykonali utwory inspirowane węgierskim folklorem, w rytmie rozsławionego w świecie czardasza.

TOWA RZYSTWO PRZY JAC I Ó Ł C M M
Podsumowanie 2008 roku
Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół CMM
w dniu 28 kwietnia było okazją do zapoznania się z jego działalnością w minionym roku. I tak dzięki zakupom ﬁnansowanym przez Towarzystwo kolekcje CMM wzbogaciły się m.in.
o modele statków i okrętów, w tym ORP „Orzeł” II i „Vasa”,
o obraz olejny „Port Północny” autorstwa Mieczysława
Baryłko oraz zbiór pocztówek sprzed 1939 roku z wizerunkami portów i jednostek pływających. Z funduszy TP CMM zakupione zostały też kiosk i rzutnik multimedialny, odtwarzacz
DVD oraz głośnik – sprzęt wykorzystywany na wystawach,
podnoszący ich atrakcyjność i komunikatywność. Ponadto dla
swoich członków i pracowników CMM Towarzystwo zorganizowało wyjazd do Karlskrony i Kalmaru w celu poznania zbiorów muzeów szwedzkich oraz sposobów ich eksponowania,
a także aktywnie włączyło się w organizację III Seminarium
Muzealników Morskich, które odbyło się w dniach 8–10 grudnia w Kołobrzegu. Nową inicjatywą TP CMM jest ustanowienie honorowego wyróżnienia „Laur Muzeum Morskiego”, którym nagradzane będą już od przyszłego roku znaczące dokonania naukowe, wystawiennicze i organizacyjne pracowników
CMM, realizowane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

statek-muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni zostanie przygotowany do samodzielnego zwiedzania, planowane są też: występ
zespołu szantowego „Kubryk” z Ustki i spotkania z członkami Stowarzyszenia Kapitanów. Muzeum Wisły w Tczewie pod
hasłem „Ceremoniał morski” proponuje spotkanie z pisarzem
Andrzejem Perepeczką, naukę wiązania węzłów żeglarskich
oraz zwiedzanie wystawy „Szkoła Morska w Tczewie” i zajęcia
związane z ceremoniałem morskim.

Europejski Dzień Morza
20 maja obchodzony jest jako Europejski Dzień Morza, ustanowiony w ubiegłym roku w celu podkreślenia znaczenia morza dla tożsamości i gospodarki Europy. Tego dnia na pokładzie
statku-muzeum „Dar Pomorza” w Gdyni otwarta zostanie wystawa „Statki o gdyńskich nazwach”. W Gdańsku natomiast od
11:00 zapraszamy na keję przy Spichlerzach na Ołowiance na
pokaz modeli pływających; o 14:00 na statku-muzeum „Sołdek
otwarte zostaną wystawy „Latarnie Bałtyku” i „Porty Bałtyku”,
a na kei – „Gdańsk ratuje żaglowiec”; o 18:00 rozpoczną się
regaty smoczych łodzi, w których na trasie między mostem
Zielonym a Żurawiem zmierzą się załogi gdańskich muzeów.

Na spotkanie morza
28 maja o godz. 15 zapraszamy na wernisaż siódmej już wystawy z cyklu „Polscy artyści o morzu”, zatytułowanej „Na
spotkanie morza. Koło Marynistów Polskich w okresie międzywojennym”. Koło powstało w roku 1922 z inicjatywy
Włodzimierza Nałęcza, artysty i działacza zaangażowanego
w promocję spraw morskich. Powszechny entuzjazm wobec
odzyskania przez Polskę dostępu do morza sprawił, że w organizowanych przez Koło wystawach udział brali artyści najróżniejszych orientacji twórczych, od tradycyjnie malujących
realistów, jak Franciszek Szwoch, po zwolenników nowoczesnych trendów formalnych, jak Wojciech Weiss. Prace wymienionych artystów oraz dwóch innych wybitnych członków
Koła: Wacława Zaboklickiego i Emila Lindemana, zobaczymy w Spichlerzach na Ołowiance. Będą to pejzaże morskie,
zwłaszcza z okolic letniej pracowni Włodzimierza Nałęcza
w Lisim Jarze koło Rozewia, widoki portów i przystani, sceny
z życia rybaków, a także pejzaże z innych regionów Europy
(Włochy, Bretania, Spitsbergen) oraz obrazy o tematyce historycznej. Autorkami wystawy i towarzyszącego jej katalogu są
Liliana Giełdon i dr Monika Jankiewicz-Brzostowska z Działu
Sztuki Marynistycznej CMM. Ekspozycja została zorganizowana w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki i jako imprezę festiwalową będzie ją można zwiedzać od 29 do 31 maja
w godzinach 10:00 – 15:30.

Z APROSZENIA
Promocja „Encyklopedii Inżynierii Morskiej”
11 maja na pokładzie statku-muzeum „Dar Pomorza” odbędzie się promocja „Encyklopedii Inżynierii Morskiej”, której
autorem jest prof. dr hab. Bolesław K. Mazurkiewicz. Wydana
przez Fundację Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki
Morskiej książka zawiera obok haseł encyklopedycznych liczne
zdjęcia, mapy, rysunki i wykresy.

Noc Muzeów
W sobotę 16 maja, z okazji przypadającego dwa dni później
Europejskiego Dnia Muzeów, placówki muzealne czynne będą
do późnej nocy. CMM proponuje w godzinach 19:00-1:00
zwiedzanie czterech swoich oddziałów. W głównej siedzibie
w Spichlerzach na Ołowiance pod hasłem „Duchy w muzeum”
usłyszeć będzie można opowieści duchów nawiedzających sale
muzealne oraz uczestniczyć w warsztatach średniowiecznych
prowadzonych przez grupę „Truso” z Elbląga. Swoje duchy
ma także statek-muzeum „Sołdek” i zapewne będzie o nich
mowa w trakcie zwiedzania zabytkowego parowca. Z kolei

Włodzimierz Nałęcz, „Łodzie na plaży”, przed 1946, ze zbiorów CMM

Piknik naukowy
31 maja w Gdyni przy Alei Jana Pawła II zorganizowana
zostanie główna impreza VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki –
pikinik naukowy. CMM jak co roku będzie miało stanowisko w namiocie festiwalowym, prezentując swoje dokonania
w dziedzinie konserwacji zabytków i archeologii podwodnej;
przeprowadzony też zostanie cykl zabaw edukacyjnych dla
dzieci o tematyce morskiej (Szkoła Wilków Morskich i Zostań
archeologiem podwodnym). Zapraszamy od 10:00 do 18:00.

Teksty: Anna Ciemińska, Monika Jankiewicz-Brzostowska, Kamila Jezierewska, Marta Nicgorska. Redakcja, projekt i skład – Sekcja Wydawnictw CMM.

