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W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
Sukces rejsu Êladami Wulfstana
Nabrze˝e O∏owianki
przy
Spichlerzach
CMM by∏o punktem
docelowym wyprawy
„Ottara”, repliki statku wikiƒskiego z XI
wieku, b´dàcego w∏asnoÊcià Muzeum ¸odzi Wikingów w Roskilde. 9 lipca nad ranem zakoƒczy∏ si´
eksperymentalny rejs
Êladami Wulfstana,
który oko∏o 890 roku
w siedem dni i nocy
przep∏ynà∏ z Hedeby
(obecnie niedaleko
Schlezwigu w Niemczech) do Truso (zlokalizowanego w okolicach Elblàga). Dzi´ki sprzyjajàcym silnym zachodnim wia„Ottar” odpoczywa w przystani na
Mot∏awie. Fot. Ewa Meksiak
trom, oÊmioosobowej
za∏odze
„Ottara”,
w sk∏ad której wchodzi∏ pracownik CMM dr Waldemar
Ossowski, prawie t´ samà tras´, liczàcà ponad 400 mil morskich, uda∏o si´ pokonaç w czasie niemal dwa dni krótszym.
W ten sposób udowodniono, jak szybko i bezpiecznie mo˝na by∏o ˝eglowaç w IX-XI wieku szlakiem handlowym wiodàcym wzd∏u˝ po∏udniowego wybrze˝a Ba∏tyku. Dokumentacja rejsu przedstawiona zostanie na mi´dzynarodowym
seminarium poÊwi´conym rejsowi Wulfstana, jakie odb´dzie si´ we wrzeÊniu b.r. w Wismarze.
Replika ∏odzi wikingów stanowi∏a nad Mot∏awà du˝à
atrakcj´ dla goÊci naszego muzeum, którzy mogli jà oglàdaç a˝ do 15 lipca, kiedy to wyruszy∏a w drog´ powrotnà.

Konferencja grupy roboczej ICOM w Kopenhadze
W dniach 6-11 czerwca odby∏a si´ 9. konferencja grupy
roboczej WOAM ICOM w Kopenhadze, w której wzi´∏y
udzia∏ dwie przedstawicielki CMM: wicedyrektor Maria
Dyrka i mgr Irena Jagielska. Grupa WOAM zajmuje si´
badaniami i konserwacjà zabytków archeologicznych
pochodzenia organicznego. G∏ówne tematy, jakie zosta∏y
poruszone w takcie obrad, to niszczàce dzia∏anie soli,
siarki i ˝elaza na zakonserwowane drewno, zabezpieczanie wraków in situ, rekonstrukcja ∏odzi oraz konserwacja
drewna, skóry, tkaniny i innych materia∏ów organicznych.
Program konferencji obejmowa∏ zwiedzanie Pracowni
Konserwatorskiej w Brede i Muzeum ¸odzi Wikingów
w Roskilde.
Dorobek konserwatorski CMM przedstawiony zosta∏
w formie posteru pt. „Conservation of waterlogged wood
in the Polish Martime Museum in Gdaƒsk” autorstwa
mgr in˝. Ireny Jagielskiej i mgr Ireny Rodzik. W wydawnictwie pokonferencyjnym uka˝e si´ ich artyku∏ pod tym
samym tytu∏em.

M∏ynek z wraka W-27 po
konserwacji i rekonstrukcji.
Fot. Ewa Meksiak

Przedmioty codziennego u˝ytku z wraka „Solena” i W-27 po
konserwacji. Fot. Ewa Meksiak

W Y DA R Z E N I A
Wspomnienia kapitana Olechnowicza

Dr Waldemar Ossowski za sterem „Ottara”. Fot. Anton Engler

Kapitan Tadeusz Olechnowicz, siódmy i ostatni komendant „Daru Pomorza”, po wielu namowach zdecydowa∏
si´ na publikacj´ swoich zapisków z okresu dowodzenia
˝aglowcem (1977-1981). Ksià˝k´ „Z notatnika ostatniego
komendanta” wyda∏a Oficyna Wydawnicza MINIATURA,
a jej promocja – „wodowanie” – mia∏a miejsce 18 czerwca, oczywiÊcie na pok∏adzie „Daru Pomorza”. „Matkà
chrzestnà” ksià˝ki zosta∏a pani Ewa Ostrowska, wydawca.
Licznie zgromadzeni goÊcie: przyjaciele, koledzy i wychowankowie kapitana, wys∏uchali fragmentów ksià˝ki w wyborze i wykonaniu autora, który skromnie zach´ca∏ do
przeczytania… wst´pu, pióra Andrzeja Perepeczki.

13 lipca na pok∏adzie „Daru Pomorza” odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 74. rocznicy podniesienia na ˝aglowcu polskiej bandery. Rozpocz´∏a si´ ona mszà Êwi´tà celebrowanà przez ksi´dza Edwarda Pracza, a po niej okolicznoÊciowe mowy wyg∏osili: prezydent m. Gdyni, pan dr Wojciech
Szczurek, który patronowa∏ przedsi´wzi´ciu oraz rektor
Akademii Morskiej prof. dr hab. Józef Lisowski. Dope∏nieniem uroczystoÊci by∏a promocja ksià˝ki autorstwa nowego prezesa Towarzystwa Przyjació∏ „Daru Pomorza”,
prof. dra in˝. kpt. ˝.w. Miros∏awa Jurdziƒskiego, zatytu∏owana „Podstawy nawigacji morskiej”. Ten 450-stronicowy podr´cznik, który stanowi, jak stwierdzi∏ autor, dzie∏o
jego ˝ycia, pos∏u˝y ju˝ od nowego roku akademickiego
studentom gdyƒskiej Akademii Morskiej.

Weekend krótkofalowców
„Âwiatowy meeting amatorskich stacji krótkofalowych zainstalowanych na statkach i okr´tach-muzeach (Museum
Ships Weekend Event)” odbywa si´ corocznie w trzeci
weekend lipca. Od kilku lat z pok∏adu statku-muzeum
„So∏dek”, oddzia∏u CMM, swoje transmisje nadaje Klub
Krótkofalowców „Yankees” SP6YYP z Warszawy, który
w zesz∏ym roku zdoby∏ tytu∏ mistrza Êwiata w iloÊci przeprowadzonych ∏àcznoÊci (a˝ 2400, o tysiàc wi´cej ni˝ drugi w kolejnoÊci grecki krà˝ownik „Georgios Averoff ”).
W tym roku stacje amatorskie uaktywni∏y si´ w dniach 17
i 18 lipca, a z „So∏dka” ponownie ∏àczy∏a si´ z ca∏ym Êwiatem dru˝yna krótkofalowców pod kierownictwem pana
Hieronima Domaƒskiego SP6ML.

tonà∏ 28 wrzesnia 1914 roku w sztormie. Wrak ten jest cennym zabytkiem budownictwa okr´towego, ilustrujàcym jednostki budowane w stoczni elblàskiej pod koniec XIX wieku.

WERNISA˚E
Wspó∏czesne malarstwo wietnamskie
W obecnoÊci jego ekscelencji pana Dinh Xuan Luu, ambasadora Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Polsce i jego
ma∏˝onki oraz dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie pana Andrzeja Wawrzyniaka otwarta zosta∏a 15
czerwca wystawa wspó∏czesnego malarstwa wietnamskiego. Ponad 50 prac ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku,
wÊród których dominujà nadwodne pejza˝e, sceny z ˝ycia
codziennego i portrety, wykonanych dwoma technikami:
lakà na drewnie i akwarelà na jedwabiu, prezentowanych
jest w sali II pi´tra Sk∏adu Kolonialnego. To kolejna ekspozycja sztuki dalekowschodniej, wzbogacajàca wiedz´ o kulturze krajów, z których pochodzà ∏odzie eksponowane
w budynku Sk∏adu. Wystawie towarzyszy wydany przez
CMM katalog autorstwa paƒ Barbary Pokorskiej i Joanny
Wasilewskiej-Dobkowskiej z Muzeum Azji i Pacyfiku.

Fot. Ewa Meksiak

Podwójna uroczystoÊç

Baltic Sail 2004
23 lipca w Sali Dolomitowej w Spichlerzach na O∏owiance
zainaugurowany zosta∏ z udzia∏em w∏adz Miasta doroczny
zlot ˝eglarzy Sail Gdaƒsk. W ramach najwi´kszej ˝eglarskiej
imprezy na Ba∏tyku „Baltic Sail” do Gdaƒska przyp∏yn´∏o
ponad 70 jachtów ze szwedzkim „Baltic Beauty” jako jednostkà flagowà. WczeÊniej tego samego dnia w sali konferencyjnej CMM odby∏o si´ spotkanie Lordem Mayorem
Bristolu panem Ronem Hodgesem, który zaprezentowa∏
dzia∏alnoÊç stowarzyszenia Matthew. Jednà z imprez towarzyszàcych Sail Gdaƒsk by∏a prezentowana w CMM wystawa fotograficzna „Flisy, ˝agle i ˝aglowce”.

D Z I A ¸ A L N O Â å N AU KO WA
Wrak S-50 zidentyfikowany
Pod koniec maja nawiàzane zosta∏y kontakty z p∏etwonurkami uprawiajàcymi turystyk´ podwodnà w rejonie ¸eby. Na
podstawie dostarczonych materia∏ów uda∏o si´ zidentyfikowaç jeden z wraków zalegajàcy kilkanaÊcie mil morskich na
pó∏nocny zachód od ¸eby, na g∏´bokoÊci 31 metrów. Jest nim
S-50, niemiecki torpedowiec zbudowany w 1889 roku
w stoczni Ferdinanda Schichaua w Elblàgu. Okr´t ten jest jednym z serii 23 czterdziestometrowych torpedowców zbudowanych dla Kaiserische Marine, których uzbrojenie stanowi∏y dwie armaty oraz trzy wyrzutnie torped 350 mm. Za∏oga
sk∏ada∏a si´ z jednego oficera i pi´tnastu marynarzy. S-50 za-

Dyrektor CMM dr in˝. Jerzy Litwin prezentuje katalog wystawy
znakomitym goÊciom wernisa˝u: panu ambasadorowi Republiki
Wietnamu (na zdj´ciu z ma∏˝onkà i t∏umaczem) oraz dyrektorowi Muzeum Azji i Pacyfiku panu Andrzejowi Wawrzyniakowi.

O morzu w Warszawie
Od 22 czerwca do 19 lipca przygotowana przez CMM
wystawa posterowa „Polacy a Wszechocean” goÊci∏a
w Ministerstwie Infrastruktury. Ekspozycja, sk∏adajàca si´
z 10 plansz, ukazuje zarys aktywnoÊci morskiej Polaków,
mi´dzy innymi histori´ zmagaƒ o dost´p do morza, dzieje zainteresowaƒ morzem oraz problematyk´ ekologicznà.
Autorem koncepcji wystawy jest dr Jerzy Litwin, scenariusz napisa∏ pan mgr Wojciech Joƒski, a projekt graficzny opracowa∏ pan mgr Andrzej Urbanowicz. Obecnie wystaw´ t´ mo˝na obejrzeç w oddziale CMM – Muzeum Zalewu WiÊlanego w Kàtach Rybackich.

Zaproszenie
9 sierpnia zapraszamy na statek-muzeum „Dar Pomorza”,
gdzie zostanie otwarta wystawy fotograficzna Jaros∏awa Woliƒskiego pt. „Cutty Sark”. Ponad 20 wielkoformatowych
fotogramów ˝aglowców wykonanych zosta∏o podczas regat
„Cutty Sark”, które odby∏y si´ w ubieg∏ym roku w Gdyni.
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