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W Y DA R Z E N I A
Sensacyjne odkrycie
P∏etwonurkowie z Bazy Nurkowej „¸eba”, sprawdzajàc
informacje otrzymane od rybaków, odkryli interesujàcy,
dobrze zachowany wrak ˝aglowca, spoczywajàcy na
g∏´bokoÊci 38 metrów, w odleg∏oÊci ok. 20 mil morskich
na pó∏noc od Stilo. Do udzia∏u we wst´pnych ogl´dzinach
wraku zaproszony zosta∏ pan dr Waldemar Ossowski
z Dzia∏u Badaƒ Podwodnych CMM, który ustali∏
pochodzenie statku na II po∏ow´ XVIII wieku.
Konstrukcja kad∏uba wskazuje, ˝e by∏ to statek
zachodnioeuropejski, prawdopodobnie angielski.
W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia na wraku
pracowa∏a ekipa p∏etwonurków na statku badawczym
CMM „Kaszubski Brzeg”. Eksploracja odbywa∏a si´
w ramach warszatatów archeologii podwodnej,
finansowanych z grantu celowego Ministerstwa Kultury.
Wspomagajàcy muzealnych fachowców p∏etwonurkowie
poznawali zasady pracy na stanowisku archeologicznym
i uczyli si´ post´powania z zabytkami. W pracach na
wraku uczestniczy∏a te˝ 8-osobowa grupa p∏etwonurków
z czeskiego klubu „Alvin” z Ostrawy.
Du˝ym problemem dla archeologów okaza∏a si´ g∏´bokoÊç, na której le˝y wrak, ze wzgl´du na stosunkowo
krótki dozwolony czas pracy: nawet przy zastosowaniu
mieszanin oddechowych (nitroxu i trymixu) mo˝na pozostawaç na dnie najwy˝ej przez 30 minut, po czym musi
nastàpiç pó∏godzinna dekompresja.
Wrak, którego wyglàd wzbudzi∏ zachwyt wszystkich
dotàd na niego nurkujàcych, dopiero odkryje swoje tajemnice. Na razie prace skoncentrowane by∏y w rejonie rufy,
gdzie usuwano zapadni´te do wewnàtrz deski pok∏adu.
Przy tej okazji znaleziono instrumenty nawigacyjne (kroczek, fragment kompasu, sond´ o∏owiank´), fragmenty
angielskiej zastawy sto∏owej, szklane butelki i – parasol (!)

Jedno z pierwszych zdj´ç nowo odkrytego wraka, na którym znaleziono ∏adunek beczek z ∏ojem wo∏owym (fot. za „National Geographic”, który by∏ patronem medialnym ekspedycji i poszukiwaƒ)

Wydobycie fragmentu rufy ˝aglowca w celu pobrania próbek do
badaƒ dendrochronologicznych (fot. W. Ossowski)

¸ódê wikiƒska z Ukrainy
6 sierpnia zawita∏a do Gdaƒska kolejna tego lata wyprawa
badawcza na replice dawnej ∏odzi. Tym razem do
nabrze˝a CMM na O∏owiance przybi∏ „Swarog”,
stylizowana kopia ∏odzi wikiƒskiej, której pozosta∏oÊci
odkryto na dnie Dniepru w okolicach Kijowa. Szefem
12-osobowej za∏ogi, w sk∏ad której weszli naukowcy
z Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk
w Kijowie, by∏ pan Sergiej Woronow, autor projektu
budowy repliki oraz jej rejsu z Ukrainy nad Ba∏tyk, cz´Êcià
dawnego Szlaku Jedwabnego. Podró˝ Prypecià, Bugiem
i Wis∏à trwa∏a prawie miesiàc, a naukowcy zrezygnowali
z jakichkolwiek wspó∏czesnych udogodnieƒ, decydujàc si´
na Êredniowieczne warunki ˝eglugi i bytowania w ∏odzi.
Wyprawa odby∏a si´ w ramach obchodów Roku
Polskiego na Ukrainie. ¸ódê pozostanie na terenie CMM
do lata przysz∏ego roku, kiedy to planowany jest wspólny,
polsko-ukraiƒsko-bia∏oruski rejs z Gdaƒska do Kijowa,
trasà przez Ba∏tyk, Litw´ i Bia∏oruÊ.

Za∏oga „Swaroga” witana na Mot∏awie przez Wicekonsula
Generalnego Ukrainy w Gdaƒsku pana Sergieja Sydiuka oraz
dyrektora CMM dr. Jerzego Litwina (fot. Bernadeta Galus)

W S P Ó ¸ P RAC A Z Z AG RA N I C Ñ
Wystawa o transatlantyku „Pi∏sudski”
W lipcu odwiedzi∏ CMM pan Mike Oborski, konsul honorowy RP w Wielkiej Brytanii, za∏o˝yciel i przewodniczàcy Towarzystwa MS „Pi∏sudski”. Jego wizyta mia∏a na
celu nawiàzanie wspó∏pracy z naszym muzeum oraz przeprowadzenie kwerendy w zwiàzku z planowanym przez
Towarzystwo otwarciem wystawy poÊwi´conej s∏ynnemu
polskiemu transatlantykowi, który zatonà∏ u wybrze˝y
Wielkiej Brytanii 26 listopada 1939 roku.

Pamiàtki z jachtu „Peter von Danzig”
Wizyta pana Klausa Böhma, syna niemieckiego ˝eglarza,
który p∏ywa∏ na zbudowanym w 1936 roku jachcie „Peter
von Danzig”, zaowocowa∏a niezwyk∏ym darem: goÊç
przekaza∏ do zbiorów CMM model kad∏uba jachtu oraz
dokumenty zwiàzane z jego w∏aÊcicielem – akademickim
klubem ˝eglarskim (Akademische Segler-Verein)
w Gdaƒsku. Niewàtpliwà ciekawostkà jest pami´tnik
z przedwojennych regat na trasie Bermudy-Cuxhaven.

Vivat Vasa!
CMM mia∏o niecodziennà sposobnoÊç zaprezentowania
si´ w trakcie plenerowej imprezy zorganizowanej w Gniewie przez gdaƒskie Muzeum Archeologiczne i Fundacj´
Zamek Gniew. 14 sierpnia odby∏a si´ inscenizacja bitwy
pod Gniewem, znanej tak˝e jako bitwa dwóch Wazów,
która by∏a jednym z epizodów wojen polsko-szwedzkich
z poczàtku XVII wieku. W zamkowej sali Âw. Jerzego
ustawione zosta∏y postery przedstawiajàce zabytki pochodzàce z wraka „Solena”, okr´tu uczestniczàcego w rok
póêniejszej bitwie morskiej pod Oliwà, a ekipa CMM pod
kierownictwem pani mgr Moniki Golenko z Dzia∏u Edukacji Morskiej opowiada∏a zwiedzajàcym o oliwskiej wiktorii, prezentowa∏a repliki zabytków z „Solena” i sprz´t
nurkowy oraz organizowa∏a zaj´cia edukacyjne dla najm∏odszych (konkursy plastyczne, puzzle, krzy˝ówki).

Konferencja w K∏ajpedzie
Muzeum Morskie i Delfinarium w K∏ajpedzie obchodzi∏o
25-lecie powstania. Z tej okazji zorganizowana zosta∏a
Mi´dzynarodowa Konferencja Muzeów Morskich na
Litwie, zatytu∏owana „Muzeum morskie XX wieku:
synteza tradycji i nowoczesnoÊci”.
W spotkaniu wzi´li udzia∏ przedstawiciele europejskich
muzeów morskich i instytucji kultury, m.in. z Francji,
Belgii, Polski i ¸otwy. G∏ównym tematem by∏o wyzwanie
stojàce przed muzeami w XXI wieku, czyli po∏àczenie
tradycji z nowoczesnoÊcià. Próbowano odpowiedziec na
pytania, jak przygotowywaç prezentacje muzealne dla
aktualnych i przysz∏ych odbiorców, jakie techniki
zastosowaç, aby uatrakcyjniç wystawy itd. Du˝y nacisk
k∏adziono na nowe media, wystawy wirtualne i prezentacje
multimedialne.
CMM reprezentowa∏ pan mgr Robert Dom˝a∏, który
wyg∏osi∏ referat na temat programów Unii Europejskiej
wspierajàcych projekty muzealne („The UE aid
programmes supporting museum projects. European
experiences and Polish perspectives”). Referaty
z konferencji zostanà jeszcze w tym roku opublikowane
w specjalnym litewskim biuletynie muzealnym.

D Z I A ¸ A L N O Â å E D U KAC Y J N A
Muzeum pod niebem
W ramach Jarmarku Êw. Dominika na placu przed
klasztorem dominikanów zorganizowane zosta∏o
„Muzeum pod niebem”, ukazujàce dotychczasowe
rezultaty badaƒ archeologicznych prowadzonych na tym
terenie. Przy tej okazji 6 sierpnia Dzia∏ Edukacji Morskiej
zaprezentowa∏ archeologiczne dokonania CMM,
zach´cajàc licznie przyby∏ych na jarmark turystów do
zwiedzania naszego Muzeum.

Fragment stanowiska CMM na gniewskim zamku (fot. Patryk
Klein)

M U Z E U M RY B O ¸ Ó W S T WA W H E LU
Letnie koncerty
W Helu zakoƒczy∏ si´
cykl letnich koncertów
kameralnych, zorganizowany ju˝ po raz
czwarty przez pana Dariusza Paradowskiego,
gdaƒskiego artyst´-Êpiewaka i pedagoga, z pochodzenia helanina. Letni Festiwal Muzyki Kameralnej wspó∏organizuje Urzàd Miejski
fot. Ewa Meksiak
w Helu, a honorowy patronat nad imprezà obj´li arcybiskup metropolita gdaƒski
Tadeusz Goc∏owski i pani Jolanta KwaÊniewska. Koncerty odbywa∏y si´ w niedziele w koÊciele parafialnym pw.
Bo˝ego Cia∏a oraz w czwartki w Muzeum Rybo∏ówstwa –
Oddziale CMM. 8 sierpnia, na uroczystym spotkaniu
podsumowujàcym tegorocznà edycj´ festiwalu, CMM
otrzyma∏o szczególne podzi´kowania za udost´pnienie
wn´trz na sal´ koncertowà.
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