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W Y DA R Z E N I A
Festyn Morski
Dwudniowe Êwi´to muzealne, ∏àczàce obchody Dnia Akcesji do Unii Europejskiej z szóstà edycjà „Wiosny Muzeów”, okaza∏o si´ du˝ym sukcesem promocyjnym i organizacyjnym. W majowy weekend CMM odwiedzi∏o
4190 osób. Najt∏umniej oblegany by∏ statek-muzeum
„So∏dek”: 2 maja by∏o na nim prawie 1400 zwiedzajàcych. Prom „Mot∏awa” ledwo nadà˝a∏ z przewo˝eniem
ch´tnych na Wysp´ O∏owiank´, gdzie zorganizowano
najwi´ksze atrakcje: wyst´py zespo∏ów tanecznych i wokalnych z Pa∏acu M∏odzie˝y, kapeli kaszubskiej „Kleka”,
zespo∏u „Kochankowie Rudej Marii” oraz Andrzeja Starca, prezentacje wydawców ksià˝ek o tematyce morskiej
i historycznej, spotkania autorskie z panami: Andrzejem
Perepeczkà i Jerzym Sampem, a tak˝e pokazy filmów archiwalnych z lat 30-tych XX w.: „Polskie po∏owy dalekomorskie” i „Polska baza Scheveningen”. Straw´ dla cia∏a
zapewni∏y zak∏ady przetwórstwa rybnego (King Oskar,
Big Fish) i restauracje, proponujàce degustacje potraw
z ryb. Powodzeniem cieszy∏a si´ tak˝e pamiàtkowa moneta, którà pod ˚urawiem bi∏ ˝urawnik Rafa∏.

1 maja: wyst´p zespo∏u tanecznego z gdaƒskiego Pa∏acu
M∏odzie˝y. Tego dnia prom „Mot∏awa” przewióz∏ mi´dzy
˚urwiem a O∏owiankà 4600 osób. Fot. M. Stubiƒski

Sybilla 2003
W konkursie na Wydarzenie Muzealne roku 2003 CMM
zdoby∏o wyró˝nienie w kategorii „Wystawy etnograficzne” za ekspozycj´ warsztatu szkutniczego w Muzeum Zalewu WiÊlanego w Kàtach Rybackich. Zabytkowy warsztat szkutniczy Henryka Schmidta z ¸aszki, liczàcy 120

obiektów, jest jedynym zachowanym tak du˝ym zbiorem
narz´dzi do budowy i konserwacji tradycyjnych ∏odzi u˝ywanych w rejonie Zalewu WiÊlanego. Przez wiele lat prezentowany fragmentarycznie w innym Oddziale CMM –
Muzeum Rybo∏ówstwa w Helu – powróci∏ do miejsca pochodzenia. Wyeksponowanie go w Muzeum Zalewu WiÊlanego, które powsta∏o w dawnych halach stoczniowych,
sytuuje kolekcj´ w naturalnym otoczeniu. Scenariusz wystawy oparty zosta∏ na wspomnieniach pana Schmidta, co
pozwala na ∏atwà orientacj´ w kwestii przeznaczenia
i sposobu u˝ycia poszczególnych narz´dzi, a tak˝e u∏atwia
wyobra˝enie skomplikowanego dla wspó∏czesnego odbiorcy procesu budowy drewnianej ∏odzi.
Ekspozycja zosta∏a przygotowana przez panów mgra
Roberta Dom˝a∏a i mgra Dariusza Lipca, opiek´ merytorycznà sprawowa∏ dr in˝. Jerzy Litwin.

II Ba∏tycki Festiwal Nauki
W 2003 roku CMM jako jedyne trójmiejskie muzeum
uczestniczy∏o w premierowej edycji Ba∏tyckiego Festiwalu
Nauki. Impreza ta – wzorowana na podobnych, organizowanych we wszystkich wi´kszych oÊrodkach akademickich w kraju – ma na celu przybli˝enie osiàgni´ç i tematyki prac badawczych Êrodowisk naukowych Wybrze˝a ogó∏owi spo∏eczeƒstwa w przyst´pny, popularny sposób.
W tym roku festiwal zapowiadany jest na 27-30 maja.
Przewidywane sà ró˝norodne formy prezentacji dokonaƒ
naukowych, dyskusje panelowe, pokazy z ró˝nych dziedzin nauki, wyk∏ady, konkursy popularyzujàce wiedz´,
koncerty, wystawy i wiele innych. Kulminacj´ festiwalu
stanowiç b´dzie „Piknik naukowy”, który odb´dzie si´
29 i 30 maja na Skwerze KoÊciuszki w Gdyni.
W ramach II Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki w CMM
otwarta zostanie wystawa twórczoÊci Jana Rubczaka
„Kolory morza”, natomiast w namiocie festiwalowym na
Skwerze KoÊciuszki odb´dà si´ trzy prezentacje:
„Ba∏tyckie skarby” – promocja wyników archeologicznych badaƒ podwodnych w postaci zaj´ç dla dzieci
i m∏odzie˝y, objaÊniajàcych badanie historii na podstawie
znalezisk z wraków (organizatorem jest Dzia∏ Edukacji
Morskiej); „Archeologia morska” – przybli˝enie
specyfiki pracy archeologów podwodnych, omówienie
i prezentacja sprz´tu nurkowego i urzàdzeƒ wspomagajàcych eksploracj´ oraz sposobu wykonywania dokumentacji (prezentacj´ prowadziç b´dzie Dzia∏ Badaƒ
Podwodnych); „Odzyskane skarby” – pokaz szycia
butów z zastosowaniem dawnych technik szewskich,
rekonstrukcji ubraƒ oraz naczyƒ ceramicznych ze
znalezionych na wrakach fragmentów (w wykonaniu
pracowników Dzia∏u Konserwacji Muzealiów).
Koordynatorem dzia∏aƒ festiwalowych CMM jest
kustosz w Dziale Sztuki Marynistycznej dr Monika
Jankiewicz-Brzostowska.

ZAPROSZENIE NA WERNISA˚
„Kolory morza”
28 maja o godz. 15:00 w Spichlerzach na O∏owiance
otwarta zostanie wystawa twórczoÊci Jana Rubczaka, zatytu∏owana „Kolory morza”. Jest to druga ekspozycja z cyklu
„Polscy artyÊci o morzu”, prezentujàcego twórczoÊç polskich malarzy podejmujàcych tematyk´ marynistycznà. Jan
Rubczak (1884-1942), wybitny malarz aktywny w Pary˝u
i Krakowie, tworzy∏ przesycone s∏oƒcem i powietrzem widoki wybrze˝y i portów Ba∏tyku i Prowansji, stosujàc Êmia∏à, soczystà kolorystyk´ i ˝ywe kontrasty barwne. Bardzo
cenione i popularne sà te˝ jego prace graficzne. Na wystaw´ z∏o˝à si´ obrazy i grafiki wypo˝yczone z kilku muzeów
oraz od osób prywatnych. Otwarcie ekspozycji odb´dzie
si´ w ramach II Ba∏tyckiego Festiwalu Nauki.

Podobnym badaniom poddane zosta∏y tak˝e inne zabytkowe wraki, m.in. „Kronan”, „Batavia” i „Mary Rose”. Cz∏onek grupy badawczej profesor I. Persson z Uppsali zaproponowa∏ badanie polskiego wraka. Wybór pad∏ na wrak ∏odzi
P-2 zalegajàcy w Zatoce Puckiej. Ekipa CMM pobra∏a dwie
próbki rdzeniowe ze st´pki ∏odzi. Po specjalnym zabezpieczeniu w atmosferze helu, próbki zosta∏y przes∏ane do
Uppsali. Pierwsza próbka zbadana metodà mikrochemicznà
wykaza∏a zawartoÊç siarki na poziomie 0,5%. Druga próbka b´dzie badana przez prof. M. Sandstroma w Japonii metodà spektroskopii rentgenowskiej i wyka˝e stopieƒ utlenienia i typ zwiàzków siarki.
Obecnie prace naukowców skupiajà si´ na opracowaniu
metod usuwania siarki i ˝elaza z konserwowanego drewna.
Problem ten b´dzie jednym z g∏ównych tematów na konferencji grupy roboczej ICOM w czerwcu br. w Kopenhadze.

KO N F E R E N C J E
VII Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego
i Rzecznego

Jan Rubczak „Port w Martigues ko∏o Marsylii” (ok. 1912-15?),
ze zbiorów CMM, fot. Ewa Meksiak

W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
Rejs z Ukrainy
W dniach 19-20 kwietnia CMM odwiedzi∏ pan Sergiej
Woronow z Uniwersytetu w Kijowie. Przeprowadzi∏ on
wst´pne rozmowy z dyrektorem CMM, dr. Jerzym Litwinem, na temat planowanego na poczàtek sierpnia rejsu replikà dawnej ∏odzi z Ukrainy przez Bia∏oruÊ do
Gdaƒska. Wyprawa ma si´ odbyç w ramach obchodów
Polskiego Roku na Ukrainie.

Niebezpieczna siarka
Zacz´∏o si´ od k∏opotów ze szwedzkim okr´tem-muzeum
„Vasa”: cztery lata temu odkryto na jego kad∏ubie osady
soli siarkowych, których tworzenie spowodowa∏o mechaniczne zniszczenie drewna. Zauwa˝ono jednoczeÊnie wysokà kwasowoÊç drewna, która mo˝e doprowadziç do
groênej w skutkach hydrolizy drewna. Okaza∏o si´, ˝e jeszcze do le˝àcego na dnie sztokholmskiego kana∏u portowego
wraka wnik∏ wskutek dzia∏ania bakterii siarczek wodoru,
zmieniajàcy si´ w elementarnà siark´, która po wydobyciu
drewna z wody jest utleniana do kwasu siarkowego. Wobec
takiego zagro˝enia „Vasy” mi´dzynarodowa grupa naukowców zaj´∏a si´ problemem ratowania okr´tu. Przede wszystkim przeprowadzono badania pozwalajàce na oznaczenie
siarki i jej zwiàzków. Oszacowano, ˝e jeÊli siarka z okr´tu
zostanie utleniona, powstanie 5000 kg kwasu siarkowego!

Tomaszów Mazowiecki b´dzie kolejnym po Gdaƒsku,
Gdyni, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim miastem
goszczàcym uczestników konferencji muzeów morskich
i rzecznych. Odb´dzie si´ ona w dniach 20-22 maja
w Skansenie Rzeki Pilicy. Zg∏oszono wyjàtkowo du˝o referatów, z których prawie 30 zosta∏o uj´tych w programie konferencji. Jak zwykle licznie reprezentowane b´dzie CMM, którego pracownicy przygotowali a˝ siedem
wystàpieƒ: „Porty i przystanie Êródlàdowe w malarstwie,
grafice i rysunku prze∏omu XIX i XX wieku” (mgr Liliana Gie∏don); „Za∏o˝enia i realizacja cyklu wystaw Polscy
artyÊci o morzu w Centralnym Muzeum Morskim” (mgr
Liliana Gie∏don, dr Monika Jankiewicz-Brzostowska);
„Rola Dzia∏u Badaƒ Podwodnych Centralnego Muzeum
Morskiego w kreowaniu turystyki wrakowej – stan obecny i perspektywy” (mgr Iwona Pomian); „Podwodne odkrycia – poradnik dla p∏etwonurków. Turystyka wrakowa oraz ochrona podwodnego dziedzictwa kultury”
(mgr Tomasz Bednarz); „Co dalej z wrakami z Krosna
Odrzaƒskiego? Z problematyki ochrony, konserwacji
i ekspozycji dawnych drewnianych jednostek p∏ywajàcych” (dr Waldemar Ossowski); „Plany rozwojowe Centralnego Muzeum Morskiego w Gdaƒsku” (dr in˝. Jerzy
Litwin) oraz „Finansowanie przedsi´wzi´ç muzealnych
z funduszy pomocowych UE. DoÊwiadczenia europejskie
i perspektywy polskie” (mgr Robert Dom˝a∏).

Z DZIA¸ALNOÂCI
T O WA R Z Y S T WA P R Z Y JAC I Ó ¸ C M M
Walne Zebranie
28 maja odb´dzie si´ Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TP CMM, którego program obejmuje wybór
nowego zarzàdu w zwiàzku z up∏ywem kadencji dotychczasowych w∏adz oraz wprowadzenie zmian w statucie
Towarzystwa. Rozpocz´cie spotkania przewidywane jest
na godz. 16:00, po wernisa˝u wystawy „Kolory morza”.
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