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Nagroda Prezydenta m. Gdaƒska

Program MATRA

Dyrektor CMM dr in˝. Jerzy Litwin zosta∏ uhonorowany
nagrodà Prezydenta m. Gdaƒska. Nagrod´ za wk∏ad
w rozwój gdaƒskiej kultury wr´czy∏ prezydent Pawe∏
Adamowicz na spotkaniu w dniu 24 listopada.
UroczystoÊç zbieg∏a si´ z jubileuszem 40-lecia pracy
zawodowej dra Litwina, który jeszcze jako student,
w 1964 roku, rozpoczà∏ wspó∏prac´ z Muzeum Morskim.

Polsko-holenderska wspó∏praca w ramach programu
MATRA POLSKA by∏a tematem konferencji, która odby∏a
si´ w Nieborowie w dniach 3–5 listopada. W trakcie konferencji dyrektorzy polskich muzeów mieli okazj´ spotkaç
si´ z organizatorami programu wspó∏pracy i zapoznaç
z konkretnymi jej efektami. G∏ównym celem programu
MATRA jest wyrównanie dysproporcji, zw∏aszcza w dziedzinie zarzàdzania instytucjami kultury, mi´dzy Europà
Zachodnià a nowymi cz∏onkami Unii Europejskiej.
Wyznacznikiem skutecznoÊci dzia∏aƒ mo˝e byç porównanie organizacji i dzia∏alnoÊci polskich muzeów w 2000
roku, kiedy takie spotkanie odby∏o si´ po raz pierwszy, ze
stanem obecnym. W ramach programu odbywajà si´ szkolenia, warsztaty, organizowane sà te˝ wyjazdy studyjne.
CMM jest jednà z aktywniejszych instytucji – nasi pracownicy brali udzia∏ w warsztatach „Edukacja”, zorganizowanych w ubieg∏ym roku w CMM przez p. Barbar´ Ziemnickà-Tarnowskà z Centrum Muzeologicznego przy Muzeum
Sztuki w ¸odzi, wyje˝d˝ajà te˝ na programy studyjne.

Niecodzienny wernisa˝
Wyjàtkowo licznie przybyli do CMM goÊcie wernisa˝u
wystawy „Nie tylko morze”, który odby∏ si´ 26 paêdziernika. Na ekspozycj´ sk∏adajà si´ prace ceramiczne,
wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zaj´ciowej, prowadzonego przez gdaƒskà Fundacj´ „Sprawni
Inaczej”. Prace te, w pe∏ni profesjonalne, mimo amatorskiego statusu ich autorów, spotka∏y si´ z wielkim
zainteresowaniem goÊci, podziwiajàcych wyrafinowane
kszta∏ty i kolorystyk´ ceramicznych statków, latarni
i potworów morskich. Z kolei m∏odzi twórcy byli mocno
podekscytowani faktem wystawiania ich prac w „prawdziwym muzeum”.
Wyboru prac dokona∏a szefowa Fundacji pani Justyna
Rogiƒska wraz z mgr Krystynà Stubiƒskà z Dzia∏u Edukacji
CMM, a aran˝acja ekspozycji jest dzie∏em mgr Anny
Jagody i mgr Krystyny Bry∏ko z naszej pracowni
plastycznej. Wystawa „Nie tylko morze” jest poczàtkiem
d∏ugofalowej wspó∏pracy, majàcej na celu z jednej strony
regularnà prezentacj´ twórczoÊci osób niepe∏nosprawnych, z drugiej zaÊ zapewnienie takim osobom
∏atwego dost´pu do ekspozycji CMM poprzez
przystosowanie ciàgów komunikacyjnych, specjalne
wystawy dla niedowidzàcych oraz system przewodników
audio dla niedos∏yszàcych.

Dziedzictwo trzech zalewów
W dniach 23-25 listopada w CMM goÊcili: prof. dr Horst
Wernicke z Uniwersytetu w Greifswaldzie, dr Holger Meyer
z Uniwerstytetu w Rostocku i dr Maik Springmann. GoÊcie
przedstawili propozycj´ wspó∏pracy przy tworzeniu bazy
danych o nadmorskim dziedzictwie kulturowym dla trzech
obszarów zalewowych: Zalewu Szczeciƒskiego, WiÊlanego
i Kuroƒskiego. W ten mi´dzynarodowy projekt mia∏yby byç
w∏àczone Niemcy, Polska, Rosja i Litwa. Oprócz kwestii
merytorycznych omawiano mo˝liwoÊç aplikowania
o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach
programu INTERREG (wniosek móg∏by zostaç z∏o˝ony
w roku 2005). Po wizycie w CMM Niemcy zamierzajà
odwiedziç muzea partnerskie w Rosji (Obwód
Kaliningradzki) i na Litwie.

PLANY
Projekt nowego oddzia∏u

Wernisa˝ wystawy „Nie tylko morze”: autorzy prac, ich
opiekunowie oraz goÊcie (fot. Ewa Meksiak)

CMM odwiedzi∏a delegacja z W∏adys∏awowa reprezentujàca ró˝ne Êrodowiska zawodowe, na czele z przedstawicielem tamtejszego samorzàdu. Celem spotkania by∏y
rozmowy na temat stworzenia we W∏adys∏awowie
oddzia∏u CMM, który zajmowa∏by si´ historià rybo∏ówstwa ba∏tyckiego, eksponowa∏ wycofane z eksploatacji
kutry rybackie, a tak˝e prezentowa∏ zabytki z zakresu
archeologii podwodnej.

Pozyskiwanie funduszy unijnych
Sekcja d/s Programów Pomocowych CMM przygotowuje
mi´dzynarodowà konferencj´ pt. „Fundusze Unii Europejskiej w ochronie dziedzictwa kulturowego”, która odb´dzie
si´ w dniach 17–19 kwietnia 2005 r. Proponowana tematyka obejmuje prezentacj´ planowanych oraz ju˝ realizowanych projektów z udzia∏em funduszy unijnych, wymian´
doÊwiadczeƒ w zakresie efektywnego wdra˝ania i wykorzystywania Êrodków pomocowych w instytucjach kultury
oraz wypracowanie najlepszych metod dla pozyskiwania
przez te instytucje Êrodków finansowych. Projekt konferencji spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem, ca∏y czas nap∏ywajà zg∏oszenia autorów referatów, którzy chcieliby podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami. WÊród zg∏oszonych
prezentacji jest np. projekt mi´dzynarodowych warsztatów
archeologii podwodnej w Bohuslans (Szwecja), utworzenie
centrum renowacji zabytkowych statków stalowych (Norweskie Muzeum Morskie), prezentacja wraków statków
rzecznych (Muzeum Renesansu Rzeki Wezery w Niemczech), zarzàdzanie programami kulturalnymi na przyk∏adzie projektów eMarCon i MarMuCommerce (European
Networks and Cooperation Consultancy & Project Development) oraz mi´dzynarodowy projekt digitalizacji historycznych archiwaliów MEMORIAL UE (Muzeum Stutthof
w Sztutowie). Konferencja, organizowana pod patronatem
Ministra Kultury RP, b´dzie jednym z punktów obchodów
jubileuszu 45-lecia naszego Muzeum.

Turystyka wrakowa
W ostatnich 10 latach obserwuje si´ coraz wi´kszy rozwój
p∏etwonurkowania w Polsce. Bioràc pod uwag´ warunki
naturalne (zimna woda o s∏abej przejrzystoÊci, ma∏o zró˝nicowana w porównaniu z innymi morzami flora i fauna),
jednà z wi´kszych atrakcji polskich wód morskich sà nurkowania wrakowe. Ze wzgl´du na niskie zasolenie Ba∏tyku
wraki zachowujà si´ w du˝o lepszym stanie ni˝ w innych
akwenach. Niestety, funkcjonowanie turystyki wrakowej
w obecnym kszta∏cie nie wykorzystuje w pe∏ni potencja∏u
wraków ba∏tyckich, a tak˝e, w wi´kszoÊci przypadków, nie
spe∏nia podstawowych wymogów bezpieczeƒstwa. Nie zabezpiecza te˝ wraków przed nurkowaniami rabunkowymi.
CMM, b´dàc instytucjà zaanga˝owanà przede wszystkim w ochron´ podwodnego dziedzictwa kulturowego Ba∏tyku, w pe∏ni popiera inicjatyw´ rozwoju turystyki wrakowej, podkreÊlajàc jednak koniecznoÊç stworzenia procedur,
które z jednej strony zapewnià skutecznà ochron´ wraków,
a z drugiej strony sprawià, ˝e nurkowania wrakowe stanà
si´ atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze. Efektem d∏ugoletnich
staraƒ stworzenia podstaw kwalifikowanej turystyki wrakowej jest projekt „Morska turystyka wrakowa”. Jego g∏ównymi adresatami sà p∏etwonurkowie zainteresowani turystykà
wrakowà, a tak˝e osoby uprawiajàce szeroko poj´te sporty
wodne, turystyk´ pieszà i rowerowà oraz lotniarstwo. Projekt b´dzie realizowany na terenie województwa pomorskiego, w terminie od maja 2005 do kwietnia 2006. Przewiduje si´ przeprowadzenie akcji szkoleniowej (szkolenia dla
centrów nurkowych i przewoêników zakoƒczone otrzymaniem certyfikatu) oraz informacyjnej (stworzenie centrów
informacji o wrakach, przygotowanie przewodników, folderów, plakatów etc.). Partnerami w projekcie sà obok CMM:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urzàd Morski, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Stra˝ Gra-

niczna, Konserwator Wojewódzki, gminy ¸eba i Gdynia,
Komisja Dzia∏alnoÊci Podwodnej PTTK, Liga Obrony Kraju, Polski Zwiàzek P∏etwonurkowania, SSI Polska, Stowarzyszenie Instruktorów PADI oraz Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy).

N A S Z E KO L E KC J E
Archiwum Ludzi Morza
Dzia∏ Dokumentacji Naukowej CMM posiada niezwykle
cenny zbiór archiwaliów dotyczàcych osób zwiàzanych swojà pracà lub dzia∏alnoÊcià z polskà gospodarkà, technikà
i kulturà morskà. W Archiwum Ludzi Morza znajduje si´ kilka tysi´cy teczek, zawierajàcych dokumenty, fotografie, artyku∏y prasowe i inne materia∏y o charakterze biograficznym.
Gromadzone sà informacje o kapitanach, mechanikach, marynarzach Polskiej Marynarki Handlowej i Wojennej, ˝eglarzach, rybakach, in˝ynierach, naukowcach, pisarzach, malarzach, politykach itd. Zebrane dokumenty êród∏owe wykorzystywane sà do studiów i opracowaƒ naukowych, a tak˝e
eksponowane na wystawach sta∏ych (np. „Polacy na morzach Êwiata” w Spichlerzach na O∏owiance) i czasowych
(m.in. „Paƒstwowa Szko∏a Morska w Tczewie i jej s∏awni absolwenci” w Muzeum Wis∏y). Szczególnie cenne sà du˝e zespo∏y archiwaliów, stanowiàce spuÊcizn´ po pisarzu-maryniÊcie kapitanie Karolu Olgierdzie Borchardcie, kapitanie
i malarzu Michale Leszczyƒskim-Lesterze, a tak˝e twórcy
Szko∏y Morskiej w Tczewie Antonim Garnuszewskim.
Archiwum Ludzi Morza jest konsekwentnie wzbogacane. Sta∏o si´ to mo˝liwe m.in. dzi´ki wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Kapitanów ˚eglugi Wielkiej w Gdyni – tu aktywny jest zw∏aszcza jego sekretarz, kpt. Miros∏aw Proskurnicki oraz przewodniczàcy, kpt. Leszek Górecki, a tak˝e
z Klubem Kapitanów ˚eglugi Wielkiej w Szczecinie, w imieniu którego z CMM regularnie kontaktuje si´ kpt. Wiktor
Czapp. Za ich poÊrednictwem kapitanowie mobilizowani sà
do wype∏niania ankiet osobowych, a tak˝e przekazywania
dokumentów, fotografii, wspomnieƒ itd. do zbiorów CMM.
Zdarza si´ te˝, ˝e do Muzeum trafiajà pamiàtki rodzinne
przekazane przez spadkobierców. Jak zapewnia kierownik
Dzia∏u Dokumentacji Naukowej, pani mgr Maria W´grocka,
ka˝da taka pamiàtka przyjmowana jest z radoÊcià, a do ofiarodawcy wys∏ane zostaje specjalne podzi´kowanie.

Z teczki kpt. Leona Rusieckiego: pierwszy dyplom kapitaƒski
(z 1927 roku) i fotografia z 1946 r., wykonana – jak wynika
z odr´cznej adnotacji – po rejsie do Egiptu

Redakcja, projekt i sk∏ad: Sekcja Wydawnictw przy wspó∏pracy Dzia∏u Dokumentacji Naukowej, Sekcji d/s Programów Pomocowych i Dzia∏u Marketingu CMM

