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W Y DA R Z E N I A

Promocja ksià˝ki prof. Boles∏awa Mazurkiewicza

Kolory morza
28 maja w Spichlerzach na O∏owiance otwarta zosta∏a wystawa twórczoÊci Jana Rubczaka, zatytu∏owana „Kolory morza”. Jan Rubczak (1884-1942), grafik i malarz, po studiach
w Krakowie, Lipsku i Pary˝u przez kilkanaÊcie lat przebywa∏
we Francji. Pejza˝ysta z temperamentu, malowa∏ niezwykle
barwne, radosne widoki przyrody i architektury niewielkich
prowansalskich i bretoƒskich miasteczek, a tak˝e Pary˝a
i Krakowa. Wizytówkà artysty sà Êmia∏e, soczyste kolory, zestawiane trafnie, choç brawurowo.
Ekspozycja w Centralnym Muzeum Morskim jest pierwszà po wojnie wystawà monograficznà tego artysty. Sk∏ada
si´ na nià ponad 40 obrazów i grafik ze zbiorów CMM
i dziesi´ciu innych muzeów w ca∏ym kraju, a tak˝e kolekcji
prywatnych. G∏ównym tematem sà kompozycje marynistyczne, zarówno z Prowansji, jak i znad Ba∏tyku. Zobaczyç
mo˝na pejza˝e z sielskich okolic polskiego pogórza, a obok
Sekwan´ w samym centrum Pary˝a.
Wystawa prezentowana b´dzie do koƒca sierpnia, a towarzyszy jej katalog autorstwa pani mgr Liliany Gie∏don
i pani dr Moniki Jankiewicz-Brzostowskiej z Dzia∏u Sztuki
Marynistycznej, przygotowany przez Sekcj´ Wydawnictw
CMM.

Piknik naukowy
WÊród propozycji II Ba∏tyckiego Festiwalu Nauk niewàtpliwie najliczniejszà publiczoÊç zebra∏ „Piknik naukowy”, który
odby∏ si´ na gdyƒskim Skwerze KoÊciuszki w dniach 29-30
maja. Stanowisko CMM, usytuowane na wprost wejÊcia do
festiwalowego namiotu, prezentowa∏o si´ bardzo efektownie,
a nasi pracownicy wystàpili w jednolitych koszulkach z logo
Muzeum. PrzedstawiliÊmy zagadnienia zwiàzane z archeologià podwodnà i konserwacjà zabytków, a tak˝e
ofert´
edukacyjnà
CMM.
Dodatkowà
atrakcjà by∏y zabawy
edukacyjne (krzy˝ówki,
labirynty, puzzle) na temat badaƒ podwodnych. Odwiedzi∏o nas
oko∏o 5 000 osób,
z czego po∏ow´ stanowi∏y dzieci i m∏odzie˝.
Stanowisko CMM, przygotowane przez Dzia∏
Badaƒ
Podwodnych,
Pracowni´ Konserwacji
Zabytków i Dzia∏ Edukacji Morskiej (koordynacja prac: pani mgr
Monika Golenko). Fot.
Ewa Meksiak

4 czerwca na „Darze Pomorza” odby∏o si´ „wodowanie”
ksià˝ki pana prof. Boles∏awa Mazurkiewicza pt. „Porty jachtowe-mariny. Projektowanie”. Matkà chrzestnà zosta∏a ma∏˝onka Autora, pani Krystyna Mazurkiewicz. WÊród licznie
zgromadzonych goÊci byli zarówno konstruktorzy (np. pan
prof. Jerzy Doerffer), ˝eglarze (pani kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz z m´˝em), jak i potencjalni inwestorzy,
np. prezydent miasta Sopotu pan Jacek Karnowski, goràco
namawiany przez obecnych do zbudowania mariny w okolicach sopockiego mola.

Dzieje kajaka
Najnowsza wystawa czasowa prezentowana w budynku Sk∏adu Kolonialnego poÊwi´cona jest historii kajaka i kajakarstwa.
Jej otwarcie w dniu 7 czerwca zgromadzi∏o wielu przedstawicieli Êrodowiska kajakowego: obecni byli m.in. przewodniczàcy Polskiego Zwiàzku Kajakowego pan Tadeusz Wróblewski
i znany z op∏yni´cia kajakiem Nordkapu pan Leszek Mazur.
Uroczystego otwarcia dokona∏ Dyrektor CMM dr in˝. Jerzy
Litwin oraz pan Andrzej Michalczyk – Honorowy Przewodniczàcy Komisji Turystyki Kajakowej PTTK w Gdaƒsku, pomys∏odawca ca∏ego przedsi´wzi´cia. Na wystawie zgromadzono
szereg obiektów zwiàzanych z kajakarstwem. Dominujà oczywiÊcie kajaki – polskie i zagraniczne, przedwojenne i wspó∏czesne, turystyczne i wyczynowe, sk∏adane i sztywne. T∏o stanowià fotografie wykonane podczas wypraw kajakowych oraz
ksià˝ki i przewodniki kajakowe, a tak˝e medale i odznaki.
Po wernisa˝u goÊcie przeprawili si´ promem do Spichlerzy
na O∏owiance, gdzie odby∏o si´ sympozjum poÊwi´cone kajakarstwu. Szczególne zainteresowanie wzbudzi∏y dwie prezentacje: pana Leszka Mazura pt. „Morskie kajakowanie” i pana
Marka Sperskiego pt. „Kajakiem po wodach Finlandii”.
Ca∏oÊç imprezy ze strony CMM zorganizowa∏a pani mgr
Jadwiga Klim z Dzia∏u ˚eglugi Âródlàdowej.

W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
Âladami Wulfstana
W koƒcu IX wieku anglosaski podró˝nik Wulfstan przep∏ynà∏ wzd∏u˝ po∏udniowych wybrze˝y Ba∏tyku z Hedeby do
Truso, a jego relacja z tej podró˝y sta∏a si´ bezcennym êród∏em historycznym. Mi´dzynarodowa grupa archeologów
specjalizujàcych si´ w szkutnictwie postanowi∏a odbyç eksperymentalny rejs szlakiem Wulfstana, przy wykorzystaniu replik wczesnoÊredniowiecznych ∏odzi: duƒskiego knarra, odtworzonego przez Muzeum ¸odzi Wikingów w Roskilde
i s∏owiaƒskiej jednostki odkrytej w miejscowoÊci Ralswiek na
Rugii, zrekonstruowanej w Muzeum Archeologicznym Meklemburgii (RFN). W ekspedycji, której rozpocz´cie planowane jest na 4 lipca, weêmie udzia∏ dr Waldemar Ossowski
z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych CMM. Wykona on wraz z dr.
Antonem Englertem z Muzeum ¸odzi Wikingów dokumentacj´ naukowà rejsu.

Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne
W dniach 29 kwietnia-1 maja 2004 dr Waldemar Ossowski
z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych uczestniczy∏ w II Polsko-Niemieckich Spotkaniach Archeologicznych w Dychowie ko∏o
Zielonej Góry. Spotkanie, zatytu∏owane „Odra – przeszkoda
czy pomost w ekspansji kulturowej?”, zorganizowano w ramach Programu Wspó∏pracy Przygranicznej PHARE. Jego celem by∏a wymiana doÊwiadczeƒ archeologów pracujàcych na
prawym i lewym brzegu Odry. Nasz pracownik przedstawi∏
referat „Wraki z Krosna Odrzaƒskiego – nowe êród∏a do badaƒ ˝eglugi odrzaƒskiej”, omawiajàcy wyniki zesz∏orocznych
badaƒ pozosta∏oÊci dwóch statków rzecznych – odrzaków
z XVIII i XIX wieku. W trakcie spotkania uda∏o si´ nawiàzaç
kontakty z archeologami z Niemiec badajàcymi podobne wraki odkryte w okolicach Berlina.

GoÊç z Niemiec
W dniach 20-21 maja odwiedzi∏ nasze muzeum pan Maik
Jens Springmann, archeolog, uczestnik 8. Sympozjum
„¸odzie i statki w archeologii”, które odby∏o si´ w CMM
w 1997 roku. Nasz goÊç przygotowuje prac´ doktorskà na
temat budownictwa okr´towego w XVI-XVII wieku,
a zainteresowa∏ go pochodzàcy z tego okresu wrak statku
odkryty dwa lata temu przez ekip´ CMM w D´bkach,
stanowiàcy przyk∏ad podwójnego poszycia kad∏uba. Wizyta
obejmowa∏a pomiary wraka w pracowni konserwatorskiej
w Muzeum Wis∏y w Tczewie, a tak˝e konsultacje
z Dyrektorem CMM dr. Jerzym Litwinem i dr. Waldemarem
Ossowskim z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych.

Rejs po Zalewie Kuroƒskim
Litewskie Muzeum Morza w K∏ajpedzie zorganizowa∏o kolejny rejs zbudowanà w 2000 roku replikà rybackiej ∏odzi ˝aglowej, tzw. kurenà. Po raz drugi do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono przedstawiciela CMM. W zesz∏ym roku
w rejsie Niemnem z Kowna do Rusne wzià∏ udzia∏ pan mgr
Rados∏aw Paternoga z Dzia∏u Wychowania Morskiego,
w tym roku od 23 maja do 5 czerwca po Zalewie Kuroƒskim
˝eglowa∏ pan mgr Tomasz Bednarz z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych. Rejs z K∏ajpedy do Poleska mia∏ charakter eksperymentalno-etnograficzny: poza sprawdzeniem dzielnoÊci morskiej
jednostki odwiedzono dawne, popad∏e po II wojnie Êwiatowej w ruin´ porty i przystanie rybackie w obwodzie
kaliningradzkim.

KO N F E R E N C J E
Spotkanie muzealników morskich i rzecznych
W dniach 20-21 maja w Tomaszowie Mazowieckim odby∏a
si´, pod patronatem Departamentu Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, VII Konferencja Polskiego Muzealnictwa
Morskiego i Rzecznego. Zgromadzi∏a kilkudziesi´ciu przedstawicieli muzeów, instytucji kulturalnych i naukowych oraz
stowarzyszeƒ z ca∏ego kraju, w tym wielu uczestniczàcych
w takim spotkaniu po raz pierwszy. Zaprezentowane zosta∏y najnowsze dokonania w zakresie muzealnictwa i promocji ró˝norodnych zagadnieƒ akwatycznych. W dyskusji podkreÊlono istotny rozwój muzealnictwa rzecznego w ostatnich latach oraz koniecznoÊç ÊciÊlejszego powiàzania go z turystykà i edukacjà ekologicznà.

Uczestnicy konferencji zwiedzili Skansen Rzeki Pilicy,
w tym m.in. zabytkowy m∏yn wodny (z elementami XIX-wiecznymi) znad Lucià˝y, w którym otwarta zosta∏a wystawa
etnograficzna „Âwi´ty od wody” (o Êw. Janie Nepomucenie).
W programie przewidziano tak˝e wycieczki wzd∏u˝ biegu Pilicy, na po∏udnie i pó∏noc od Tomaszowa, m.in. do rezerwatu „Niebieskie èród∏a” i na szaniec „Hubala” w Anielinie.
Konferencj´ w Skansenie Rzeki Pilicy wspó∏organizowa∏o CMM, w czym najwi´kszy udzia∏ mia∏a pani mgr Jadwiga Klim z Dzia∏u ˚eglugi Âródlàdowej. Kolejne spotkanie –
za dwa lata we Wroc∏awiu.

ZAPROSZENIE NA WERNISA˚
Jedwab i laka
We wtorek 15 czerwca
o godzinie 14:00 w budynku Sk∏adu Kolonialnego (obok gdaƒskiego ˚urawia) rozpocznie si´ wernisa˝ wystawy „Wspó∏czesne malarstwo wietnamskie ze zbiorów Muzeum
Azji i Pacyfiku w Warszawie”. Jest to kolejna prezentacja sztuki Dalekiego
Wschodu, mo˝liwa dzi´ki
wspó∏pracy z dyrektorem
MAP, panem Andrzejem
Wawrzyniakiem. Pokazane zostanie prawie 60 prac
wykonanych specyficznymi technikami: lakà na
drewnie i akwarelà na jedwabiu, autorstwa najwybitniejszych malarzy wietnamskich.

Pham Cong Thanh, Ciep∏y,
wiosenny dzieƒ, 1982. Fot.
Eugeniusz Helbert

Z DZIA¸ALNOÂCI
T O WA R Z Y S T WA P R Z Y JAC I Ó ¸ C M M
Zmiana prezesa, zarzàdu i statutu
Na walnym zebraniu TP CMM, które odby∏o si´ 28 maja,
wybrano nowego prezesa Towarzystwa. Zosta∏ nim pan Fryderyk Tomala, doktor ekonomii, by∏y wieloletni dyrektor finansowy i cz∏onek zarzàdu firmy „Centromor S.A.” oraz polskich spó∏ek handlowych w Niemczech i we W∏oszech, prywatnie mi∏oÊnik historii i zabytków Gdaƒska oraz wspó∏czesnego malarstwa, w szczególnoÊci marynistycznego. W sk∏ad
zarzàdu weszli: panowie Tomasz Czayka i Apoloniusz ¸ysejko – wiceprezesi, pani Teresa Boguszewska – sekretarz oraz
pan Robert Witkowski – skarbnik.
Istotne zmiany zosta∏y wprowadzone do statutu TP
CMM. Przede wszystkim rozszerzono zakres pomocy udzielanej Muzeum: dotàd mo˝liwe by∏o jedynie finansowanie
zakupu eksponatów, obecnie Êwiadczenia objàç mogà wszelkie dziedziny niezb´dne dla funkcjonowania instytucji. Po
drugie, dostosowano statut do nowych przepisów o organizacjach po˝ytku publicznego i wolontariacie, tak aby na
rzecz Towarzystwa mo˝na by∏o z mocy ustawy podatkowej
dokonywaç odpisu 1% nale˝nego podatku.
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