BIULETYN INFORMACYJNY
CENTRALNEGO MUZEUM MORSKIEGO
W GDAŃSKU
NR 6
WRZESIEŃ 2003 ROK
EKSPONATY Z CMM NA LIŚCIE UNESCO

KONFERENCJE:

„PAMIĘĆ ŚWIATA"

W dniach 8 - 1 2 września mgr Wojciech Joński

Tablice ze spisanymi postulatami sierpnia 80'

uczestniczył

w

VII

Międzynarodowym

Kongresie

trafią na listę UNESCO „Pamięć świata'". Znajdują się na

Historii Oceanografii, który odbył się w Kaliningradzie.

niej najważniejsze zabytki piśmiennictwa w dziejach

W konferencji brało udział prawie 200 osób, m.in. z

ludzkości. Taką decyzję podjął obradujący w Gdańsku, w

Belgii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Egiptu, Estonii,

dniach 2 8 - 3 1 sierpnia br. Międzynarodowy Komitet

Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Indonezji,

Doradczy programu UNESCO.

Litwy, Holandii, Nigerii, Norwegii, Rosji, Rumunii,

Tablice ze spisanymi postulatami są aktualnie

Hiszpanii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wśród

Stoczni

zagranicznych gości w konferencji m.in. uczestniczyli:

Gdańskiej, gdzie 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa

przedstawiciel UNESCO prof. S. Morcos i przewodniczą

podpisał z ówczesnym wicepremierem Mieczysławem

cy komisji Oceanografii Międzynarodowej Unii Historii

Jagielskim porozumienie. Tablice w latach 80 - tych były

Filozofii Nauki prof. E. Mills.

udostępnione

dla

zwiedzających

w

hali

ukrywane przez pracowników CMM, mgr Wiesława

W

Urbańskiego i Dariusza Chełkowskiego.

pracowników

SPICHLERZE NA WYSPIE OŁOWIANCE:

Litwinem

W dniach 23

- 30 sierpnia odbyły się

dniach
CMM

wyjechał

22

-

wraz
do

26
z

września

zespół

Dyrektorem

Jerzym

Roskilde

w

Danii

na X

międzynarodową konferencję ISBSA. Dyrektor dr Jerzy

Mistrzostwa Europy Modeli Statków i Okrętów klasy C -

Litwin

NAV1GA. Organizatorem Mistrzostw było Centralne

konferencji. W trakcie jej trwania poprowadził pierwszą

Muzeum Morskie w Gdańsku i Zarząd Główny LOK w

sesję naukową oraz wziął udział w pracach komitetu

Warszawie. Przez tydzień mieliśmy przyjemność oglądać
modele wykonane przez modelarzy z Białorusi, Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski,
Rosji, Rumunii, Ukrainy i Włoch.

17 września 2003 miało miejsce otwarcie kolejnej
czasowej

zatytułowanej

członkiem

komitetu

organizacyjnego

organizacyjnego. Pracownicy wygłosili referaty:
mgr Iwona Pomian - ,,Development of medieval harbour
in Puck in the light of dendochronological dating";
dr Waldemar Ossowski - „Two double planked 16 th
century wrecks from Poland";

WYSTAWY:

wystawy

był

„Portret morza -

mgr Tomasz Bednarz - „Wreck from 16 th century near
Hel Peninsula";

symetria i kolor".

mgr Robert Domżał - „Inland water transport in the

Na wystawie prezentowane są prace artysty fotografika

mouth of the Vistula River. Medieval written sources and

Michała Browarskiego. Otwarcie wystawy uświetniło

the interpretation of the new archeological discoveries".

przemówienie
Teatru

Krzysztofa

Kantora.

Wystawę

Miklaszewskiego - aktora
będzie można zwiedzać

Dr

Elżbieta

Wróblewska

i

dr

Waldemar

Ossowski będą reprezentować CMM na Międzynarodo

codziennie od wtorku do niedzieli, w godzinach otwarcia

wej Konferencji ICOM, która odbędzie się w dniach 28

muzeum do 19 października br.

września - 3 października 2003 roku w Muzeum

Narodowym w Krakowie. Oryginalny tytuł konferencji

2. 15 września na pokładzie statku - muzeum „Dar

brzmi: „Crossroads of Fashion and Textiles in Poland".

Pomorza" odbyła się uroczystość wodowania książki p.

Dr

Wróblewska

przedstawi

referat

pt.

Romana Rossa „Legendy Gdyńskie".

„Niezwykła kolekcja klamer z wraka XVIII wiecznego

3. 23 września o godz. 14.00 swoją kolejną już książkę

statku „Generał Carleton" badanego przez CMM w

pt. „Gdynia. Miasto i ludzie" wodowała p. Ewa

Gdańsku" (Unusal collection of buckles from the wreck of

Ostrowska. Matką chrzestną tej pracy była wnuczka

18'

inżyniera Tadeusza Wendy - p. Hanna Wenda.

century ship "General Carleton" (wreck no.32)

examined by the Central Maritime Museum in Gdańsk).
Dr Ossowski natomiast wygłosi referat na temat
„Codzienny

ubiór marynarza z angielskiego

statku

4. 25 września o godz. 14.00 odbyło się wodowanie
książki Władysława Wagnera „Podług słońca i gwiazd".
Na prośbę Jana Wagnera, (brata Władysława) książkę z

Generał Carleton zatopionego w 1785 roku" (Common

języka

sailor's clothes from the English ship General Carleton

wnuczka - p. Agnieszka Wińska.

angielskiego

przetłumaczyła jego

***

wrecked)
***

MUZEUM WISŁY W TCZEWIE

BUDYNEK SKŁADU KOLONIALNEGO
24

na polski

września

o

godz.

15.00

w

Już po raz czwarty CMM przy współpracy z UM i

budynku

Składu

Domem Kultury w Tczewie gościł w swoim oddziale w

Kolonialnego odbyło się otwarcie wystawy czasowej pt.

Muzeum Wisły „IV Festiwal Działań Teatralnych i

„Owady

Lasów

Plastycznych:

wystawie

okazy

Tropikalnych".

Prezentowane

pochodzą

zbiorów

ze

na

ZDARZENIA".

W trakcie

Festiwalu

Dariusza

można było obejrzeć wystawy czasowe, artystyczne,

Skibińskiego z Krakowa. Ekspozycja w Centralnym

projekcję filmów i występy aktorów. Festiwal gościł w

Muzeum Morskim w Gdańsku została zorganizowana po

Tczewie do 23 września br.

raz drugi. W 1996 roku zwiedziło ją ponad 20 tys. osób
co było dużym sukcesem. Obecnie wystawa została
wzbogacona o nowe eksponaty.

MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO Nowo organizowany Oddział CMM

***

W

DAR POMORZA

sezonie

letnim

odwiedziło

wystawy

w

Kątach

Rybackich 7 350 osób. Dużą popularnością cieszyły się

26 września na międzypokładzie „Daru Pomorza" została

wystawy „Polacy a wszechocean", „Światła Bałtyku",

otwarta wystawa prac Gerarda Waleszkowskiego pt.

oraz „Historia szkutnictwa nad Zalewem Wiślanym".

„Pielgrzym nadziei - wystawa malarstwa i fotografiki

Z ŻYCIA CMM:

Gerarda

Waleszkowskiego".

Wystawa

została

zorganizowana z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana
Pawła II.

Witamy w CMM nowego kierownika Działu
Edukacji mgr Krystynę Stubińską, która wróciła do pracy
w CMM po 15 latach przerwy dokładnie na to samo

WODOWANIA- promocje książek

stanowisko. Dlatego mówi o sobie, że jest „nowym -

1. 5 września br. na międzypokładzie statku - muzeum

starym pracownikiem".

„Dar Pomorza" odbyła się uroczystość wodowania
albumu

wydanego

przez

„Ratownicy Morscy:
Album

zawiera

370

fundację

NAUTICA,

pt.

Ludzie - Akcje - Jednostki".
fotografii

z

opisem

akcji

ratunkowych, ludzi i jednostek biorących w nich udział.
Album został wydany w dwóch wersjach polsko - i
anglojęzycznej.

W

uroczystości

kilkudziesięciu zaproszonych gości.

wzięło

udział

W

muzeum

powstał

nowy

Dział

Pełnomocników d/s programów pomocowych, w którym
pracują mgr Robert Domżał i mgr Katarzyna Dudzińska.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z informacjami
dotyczącymi

programów

pomocowych

(dotacje

z

Ministerstwa Kultury, Unii Europejskiej czy z Komitetu
Badań Naukowych) można omawiać właśnie z nimi w
pokoju

nr

12

w

budynku

Wewnętrzny nr tel. (8) 50.
Opracowanie: Sylwia Lauryn

Składu

Kolonialnego.

