WIADOMOŚCI
BIULETYN INFORMACYJNY CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU
Nr 5 (50) maj 2007

WYDA RZENIA

WIZYTY

Sybilla 2006

Ambasador Królestwa Niderlandów w CMM

Wśród 250 wniosków, które wpłynęły na konkurs Wydarzenie
Muzealne Roku Sybilla 2006, wyjątkowo dużą grupę stanowiły zgłoszenia z kategorii „Programy edukacyjne, oświatowo-wychowawcze i promocyjne”. Tym większy więc sukces
Działu Edukacji CMM, który otrzymał wyróżnienie za program „Rodzinne przygody”. Zainicjowany jesienią zeszłego
roku program dla rodzin od początku spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem publiczności, cieszy nas więc, że został też
doceniony przez konkursowe jury. Warto podkreślić, że to
kolejne wyróżnienie dla Działu Edukacji, który w poprzedniej
edycji Sybilli otrzymał je za kompleksową ofertę edukacyjną.
Gratulujemy i życzymy trwania dobrej passy.

Pan Marnix Krop, ambasador Królestwa Niderlandów, przebywający w Gdańsku z okazji uroczystego pożegnania konsula honorowego Wojciecha Kolańczyka, przyjął zaproszenie
dyrektora CMM dra Jerzego Litwina i 9 maja wraz z małżonką
odwiedził nasze Muzeum. Pan ambasador okazał się znawcą
i miłośnikiem spraw morskich, szczególnie zainteresowanym
dziedziną kontaktów polsko-holenderskich, w tym także
obecną współpracą CMM z partnerami z Holandii.

Noc Muzeów
19 maja niewątpliwie zapisze się w historii CMM: tego dnia
nasza główna siedziba na wyspie Ołowiance została opanowana przez piratów! Na szczęście na ratunek Muzeum ruszyły
tłumy gdańszczan i – co prawda dopiero dobrze po północy
– morscy rozbójnicy opuścili wyspę. Aż 3279 osób, korzystając z promu lub specjalnego miejskiego autobusu, pojawiło
się na Ołowiance, by stawić czoło piratom. A ci przechwalali
się swoimi czynami, próbowali wciągać w gry hazardowe, nie
oszczędzali nawet najmłodszych, których straszyli opowieściami o burzliwych dziejach swego kompana Rabarbara.

Wizyta ambasadora Królestwa Norwegii
24 maja gościliśmy ambasadora Królestwa Norwegii pana
Knuta Hauge z małżonką. Uczestniczył on w zorganizowanym w CMM z okazji Dnia Konstytucji swojego kraju
uroczystym spotkaniu pracowników ambasady i konsulatu
Norwegii z zaproszonymi gośćmi. Wcześniej pan ambasador
zwiedził nasze Muzeum, wyrażając zainteresowanie rozwojem współpracy CMM z muzeami norweskimi.

Nowy zwierzchnik muzeów w CMM
W związku z Debatą o stanie dzisiejszym i perspektywach rozwoju kultury Pomorza przygotowaną przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Sekretariat
Kultury NSZZ „Solidarność” 29 maja przyjechał do Gdańska
pan dr Przemysław Nowogórski. Nowo nominowany dyrektor
Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN odwiedził
tego dnia nasze Muzeum, korzystając z możliwości zapoznania się z bezpośrednio mu podległą placówką.

V BA ŁT YC K I F E S T I WA L NAU K I
Uczniowie Stanisławskiego

Piraci z niepokojem śledzili tłum zbierający się pod Żurawiem...

...i słusznie: zostali osaczeni i zmuszeni do poddania. Fot. Bernadeta Galus

Impreza, która odbyła się w ramach ogólnoeuropejskiej
akcji Noc Muzeów, przygotowana i zrealizowana została
przez Dział Edukacji.

W stulecie śmierci Jana Stanisławskiego, czołowego polskiego
symbolisty, który jako profesor w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych doczekał się licznego grona uczniów, CMM przygotowało wystawę prac najwybitniejszych z nich. 25 maja
w Spichlerzach na Ołowiance odbył się wernisaż ekspozycji
„Nadmorskie ścieżki uczniów Stanisławskiego”, na którą
złożyły się nadwodne pejzaże Stanisława Czajkowskiego, Stefana Filipkiewicza, Stanisława
Kamockiego, Henryka Szczyglińskiego i Iwana Trusza. Jest
to piąta wystawa z cyklu „Polscy artyści o morzu”, kolejna zrealizowana w ramach
Bałtyckiego Festiwalu Nauki
przez panie Lilianę Giełdon
i dr Monikę Jankiewicz-Brzostowską z Działu Sztuki Marynistycznej CMM. Są one też
autorkami starannie opracowanego katalogu, który z czterema z poprzednich wystaw
tworzy swoisty pięcioksiąg (do
Autorki wystawy (od lewej): dr
nabycia w sklepie muzealnym). Monika Jankiewicz-Brzostowska
Ekspozycja czynna będzie do i Liliana Giełdon. Fot. Bernadeta
Galus
końca sierpnia.

Piknik naukowy

O wolność żeglugi

Bałtycki Festiwal Nauki stale się rozrasta, proponując wciąż nowe
atrakcje: pokazy, doświadczenia, wykłady, popularyzujące różne
dziedziny nauki wśród możliwie szerokiego grona odbiorców.
Jednak największą publiczność
niezmiennie przyciąga piknik naukowy, organizowany w Gdyni w
specjalnym namiocie festiwalowym. W tym roku piknik odbył
się 27 maja i jak co roku wzięło
w nim udział CMM, prezentując
dokonania naukowe instytucji.
O swojej pracy opowiadali specjaliści konserwacji zabytków
i nurkowie-archeolodzy, a Dział
Edukacji przeprowadził pokazy i warsztaty dla najmłodPani Beata Jakimowicz z Działu szych. Całość naszej prezentacji
Konserwacji Muzealiów przy
koordynowała pani dr Monika
stanowisku CMM. Fot. Ewa
Jankiewicz-Brzostowska.
Meksiak

19 czerwca otwarta zostanie polska wersja prezentowanej
w Muzeum Zachodniofryzyjskim w Hoorn wystawy „O wolność żeglugi”. Odwołuje się ona do czasów, gdy Holandia –
wkrótce największy pośrednik handlowy na Bałtyku – musiała
walczyć o prawo wolnego handlu w tym rejonie. Holenderskim
eksponatom towarzyszyć będą zabytki z CMM, ilustrujące zagadnienia związane z eksportem towarów przez port gdański,
przede wszystkim handel zbożem.

WSPÓŁ PRACA Z ZAG RAN I CĄ
Aber Wrac’h i Miedziowiec
W dniach 6–13 maja gościła w CMM pani Alexandra Grille
z Francji, która przygotowuje pracę doktorską na temat wraków 15-wiecznych statków żaglowych w Europie Zachodniej.
Celem jej stypendialnego pobytu były studia nad konstrukcją
Miedziowca – średniowiecznego holka wydobytego w 1975
roku z dna Zatoki Gdańskiej. Pani Grille, w trakcie wykładu
zorganizowanego w CMM, zaprezentowała wyniki swoich dotychczasowych studiów nad wrakiem Aber Wrac’h, odkrytym
niedaleko Brestu, który – jak się okazało – w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych jest podobny do Miedziowca.

Zarządzanie zmianą
Jednym z zadań międzynarodowego projektu MarMuCommerce było przygotowanie szkolenia dla pracowników merytorycznych muzeów, mającego na celu zaznajomienie ich
z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury.
Szkolenie takie odbyło się 9 i 10 maja w CMM, a wzięło w nim
udział siedmioro naszych pracowników. Program, ustalony
przez Uniwersytet w Portsmouth we współpracy ze specjalistyczną ﬁrmą Simulacra, koncentrował się na zagadnieniach
związanych z zarządzaniem zmianą. Prezentacja przeplatana
była elementami warsztatowymi, odnoszącymi teorię do działań praktycznych.

Delegacja z Karlskrony
10 osób, reprezentujących kluczowe działy Muzeum Marynarki
Wojennej w Karlskronie, przyjechało 14 maja do naszego
Muzeum z jednodniową roboczą wizytą. Poza zwiedzaniem
ekspozycji goście spotkali się w podgrupach z pracownikami
odpowiednich działów CMM, zapoznając się z ich pracą oraz
omawiając wspólne plany na przyszłość.

Z APROSZENIA
Wodowanie na „Darze Pomorza”
18 czerwca zapraszamy na pokład statku-muzeum „Dar
Pomorza” w Gdyni, gdzie odbędzie się uroczysta promocja–
–wodowanie książki dra Jarosława Rusaka „Honorowi obywatele miasta Gdyni okresu II Rzeczypospolitej” oraz wydanego z okazji jubileuszu 50-lecia Polskiego Towarzystwa
Nautologicznego numeru czasopisma „Nautologia”.

Ekspozycje w Muzeum Wisły
27 czerwca zapraszamy na otwarcie dwóch wystaw czasowych
w Oddziale CMM – Muzeum Wisły w Tczewie, które zainaugurują działalność ekspozycyjną placówki po jej gruntownej
przebudowie. „Dzieje kajaka” to nowa wersja wystawy prezentowanej w gdańskim Składzie Kolonialnym, która zdobyła wyróżnienie w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku
2004. Kajaki turystyczne i sportowe, wiosłowe i żaglowe,
tradycyjne i nowoczesne, a także sylwetki pasjonatów kajakarstwa i osiągnięcia klubów ich zrzeszających – to wszystko składa się na ekspozycję autorstwa Andrzeja Michalczyka
(PTTK) i Jadwigi Klim (CMM). Z kolei „Cztery pory roku nad
Wisłą” to wystawa fotograﬁi Michała Stokowskiego, od kilku
lat uwieczniającego krajobrazy Doliny Środkowej Wisły.

Okręt skarbów
Odkrywca słynnego „Vasy”, Anders Franzén, dokonał w 1980
roku kolejnego ważnego odkrycia: leżącego u brzegów wyspy
Olandia wraka szwedzkiego okrętu „Kronan” z II poł. XVII
wieku. Prace na stanowisku prowadzone są pod nadzorem
Muzeum Okręgowego w Kalmarze, które też konserwuje
i eksponuje wydobyte z morza zabytki. Niedługo będzie można obejrzeć je także w CMM: 29 czerwca w Spichlerzach na
Ołowiance otwarta zostanie wystawa „Kronan – okręt skarbów”, na którą złoży się ponad 2000 wybranych eksponatów,
w tym złote i srebrne monety, luksusowe wyposażenie kabiny
admirała oraz broń, w tym artyleria.

Święto Rybaka
W dzień świętych apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca – odbędzie się w Kątach Rybackich szereg imprez pod wspólnym hasłem „Święto Rybaka”. W ich organizację włącza się również
CMM, które na terenie tamtejszego Oddziału, Muzeum Zalewu
Wiślanego, zaproponuje pokazy tradycyjnego szkutnictwa oraz
prezentację swoich osiągnięć w dziedzinie edukacji, archeologii
podwodnej i konserwacji zabytków. Tego dnia odbędzie się także wernisaż ekspozycji posterowej o Zalewie Wiślanym, będącej efektem międzynarodowej współpracy w ramach projektu
Lagomar.

OD REDAKCJI
50 numerów Wiadomości CMM
Pięćdziesiąt miesięcy to ponad 4 lata – tak długo ukazuje
się biuletyn informacyjny naszego Muzeum. Jego pomysłodawczyni, pani Sylwia Lauryn, zauważyła trudności w przepływie informacji pomiędzy działami i oddziałami naszej
instytucji i postanowiła temu zaradzić, zbierając wiadomości o najważniejszych wydarzeniach i rozpowszechniając je
wśród pracowników w formie druku formatu A4. Wkrótce
okazało się, że także osoby spoza CMM są zainteresowane
treścią biuletynu. Obecnie rozsyłany jest listownie lub jako
dokument elektroniczny do prawie dwustu osób. Liczymy,
że pocztą zwrotną zechcą się Państwo – jako jego odbiorcy – podzielić z nami opiniami i wskazówkami na temat
Wiadomości CMM.

Redakcja, projekt i skład – Sekcja Wydawnictw przy współpracy Zespołu ds. Techniki Morskiej i Rzecznej oraz Działów: Badań Podwodnych, Edukacji i Marketingu CMM

