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W SPÓŁ PRACA Z ZAG RAN I CĄ
Projekt Lagomar

Zakończyły się procedury związane z uruchomieniem nowego
międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyć będzie
CMM: Lagomar, związanego z zachowaniem dziedzictwa
kulturowego Zalewu Szczecińskiego, Wiślanego i Kurońskiego. Komitet Sterujący programu INETTERG III B zatwierdził
ostatecznie projekt w pierwotnym wymiarze ﬁnansowym
wraz z nowymi partnerami. 5 grudnia dyrektor CMM podpisał z przedstawicielami lidera projektu, Uniwersytetu w Rostoku, kontrakt na jego realizację. Polscy partnerzy projektu
znad Zalewu Wiślanego (CMM, Komunalny Związek Gmin
Nadzalewowych w Elblągu, Muzeum w Elblągu, Gmina Sztutowo) spotkali się 6 grudnia, aby omówić sprawy organizacyjne i merytoryczne. Pierwsze spotkanie robocze wszystkich
partnerów odbędzie się w styczniu w Rostoku.

zastępca d.s. kontaktów międzynarodowych prof. Władysław
Stępniak. Obecni byli także konsul generalny RP w Szanghaju
pan Sylwester Szafarz i pan Janusz Janiszewski, dyrektor PolskoChińskiego Towarzystwa Żeglugowego „CHIPOLBROK”.
Po powitaniu przez pana Wu Chena, dyrektora Archiwum
Miejskiego w Szanghaju, przemówieniach zgromadzonych
osobistości i uroczystym przecięciu wstęgi przedstawicielka
CMM oprowadziła gości po ekspozycji prezentując jej treść,
układ i założenia. Na wernisaż przybyło wielu zainteresowanych gości oraz przedstawicieli miejscowych mediów.

Szanghajski wernisaż
9 grudnia o godzinie 10.00 rozpoczął się w siedzibie Archiwum Miejskiego w Szanghaju wernisaż wystawy posterowej
„Wisła w dziejach miasta Gdańska i Powiśla”. Wystawa przygotowana została przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
i CMM na zlecenie Dyrekcji Naczelnej Archiwów Państwowych i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Komisarz ekspozycji,
pani mgr Jadwiga Klim z Działu Historii Żeglugi Śródlądowej,
została delegowana do Szanghaju, aby nadzorować montaż
wystawy i reprezentować CMM na jej otwarciu.

Pani Jadwiga Klim oprowadza gości wernisażu po wystawie.
Fot. Archiwum Miejskie w Szanghaju

W YS TAWY
Morze w obiektywie
Ekspozycja najlepszych prac nadesłanych na III Ogólnopolski
Konkurs „Morze w obiektywie” otwarta została 16 grudnia
w Spichlerzach na Ołowiance. Konkurs przeprowadzono we
współpracy gdańskiego Pałacu Młodzieży, Miasta Gdańska,
CMM i Pomorskiego Stowarzyszenia Kultury. W kategorii do
15 lat zwyciężył Michał Krugliński, a w kategorii 16-25 lat Joanna Stachowiak. Prace wszystkich laureatów tej i poprzednich
edycji oraz dodatkowe wybrane ze zgłoszonych w tym roku
– w sumie około 50 – można będzie oglądać do 20 stycznia.

W Y DA R Z E NI A
Uroczyste otwarcie wystawy. Od lewej: dyrektor Wu Chen, dyrektor
Li Minghua, prof. Daria Nałęcz, konsul RP Sylwester Szafarz.
Fot. Archiwum Miejskie w Szanghaju

Wernisaż odbył się w uroczystej oprawie, a uczestniczący
w nim goście świadczyli o wadze, jaką strony polska i chińska przykładały do tego wydarzenia. Swoją obecnością otwarcie wystawy zaszczycili pan Li Minghua, zastępca dyrektora
Zarządu Archiwów Chin, a ze strony polskiej prof. Daria

Medal Gloria Artis
Miło nam poinformować, że dyrektor CMM dr inż. Jerzy Litwin został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Medal, przyznany za szczególne zasługi w dziedzinie
muzealnictwa, wręczono 29 listopada na ostatnim posiedzeniu
Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego II kadencji, której członkiem był dr J. Litwin.

Nowa Rada do Spraw Muzeów

Burta Miedziowca

6 grudnia odbył się w Warszawie III Zjazd Muzeów Rejestrowanych. Aktualnie procedurę rejestrową zakończyło 85 muzeów. Ich przedstawiciele wybierają 11 osób do Rady do Spraw
Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(kolejnych 10 nominuje Minister). W trakcie zjazdu dyrektor CMM dr Jerzy Litwin został wybrany do Rady do Spraw
Muzeów III kadencji. Warto podkreślić, że województwo pomorskie będzie wyjątkowo mocno reprezentowane w nowej
Radzie, ponieważ weszli do niej także: dyrektor Muzeum
Zamkowego w Malborku pan Mariusz Mierzwiński, dyrektor
Muzeum-Parku Etnograﬁcznego we Wdzydzach Kiszewskich
pani Teresa Lasowa oraz dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku pan Mieczysław Jaroszewicz.

Kolekcja zabytków pozyskanych
w trakcie badań archeologicznych
na wraku średniowiecznego statku, tzw. Miedziowca, od dawna
stanowi jedną z głównych atrakcji ekspozycji CMM. Niebawem
dołączy do nich jeszcze jeden:
fragment burty statku, wydobyty
w całości i w ten sposób poddany
konserwacji, umieszczony został
na metalowej konstrukcji, wykonanej przez pana Ireneusza Mokwę. W tej postaci eksponowany
będzie w sali studyjnej budownictwa okrętowego na parterze spichlerza „Panna”.

NASZE ODDZIA ŁY
Co dalej z „Sołdkiem”?
8 grudnia odbyła się w CMM konferencja prasowa, dotycząca
przyszłości statku-muzeum „Sołdek” oraz powołania Towarzystwa Przyjaciół „Sołdka”. Dyrekcja CMM zadeklarowała, że nie
przewiduje zmiany miejsca ekspozycji statku. Jedynie na czas
planowanej budowy nabrzeża Ołowianki między CMM a Filharmonią Bałtycką „Sołdek” zostanie ustawiony w innym miejscu.

Konserwacja dna „Daru Pomorza”
Statek-muzeum „Dar Pomorza” jest chwilowo zamknięty dla
zwiedzających, gdyż odbywają się na nim prace konserwacyjno-remontowe. Obecnie ich przedmiotem jest dno od strony
wewnętrznej, w tzw. piątym przedziale (magazynie drewna).
Prace, prowadzone metodą tradycyjną: oczyszczenie z rdzy
i pokrycie farbą pokładową i zabezpieczającą, wykonują specjaliści z „Euromalu” (grupa Stoczni Gdyńskiej) wraz z załogą
stałą „Daru Pomorza”. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja prac w kolejnych przedziałach.

N OW E EKSPONATY
Kapsuła ratownicza
Na placu przy Spichlerzach na
Ołowiance stanęła niezwykła, niemal kosmiczna konstrukcja. CMM
wzbogaciło się o eksponat z dziedziny ratownictwa okrętowego: prototypową kapsułę, zaprojektowaną na
Politechnice Gdańskiej przez prof.
dra hab. Jerzego Doerﬀera i dra Lecha Rowińskiego. Kapsuła, po raz
pierwszy zaprezentowana na targach
Kapsuła Doerﬀera.
Baltexpo w 1990 roku, przeznaczona
Fot. Mirosław Brucki
jest do ratowania życia załóg zbiornikowców i platform wiertniczych, zagrożonych pożarem rozlanej na morzu ropy naftowej. Po spuszczeniu na wodę kapsuła,
której kabina jest odporna na ciśnienie, natychmiast zanurza
się na głębokość do 50 metrów, gdzie zapewnia przetrwanie
ewakuowanym przez 48 godzin. Ekspozycja zostanie wkrótce
uzupełniona rysunkami przekroju konstrukcji.

Burta Miedziowca.
Fot. Mirosław Brucki

TOWA R Z YS T WO P R Z Y JACI Ó Ł C M M
Spotkanie miłośników latarni morskich
Organizacją ruchu turystycznego w latarniach morskich na
wschód od Stilo zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół CMM
w Gdańsku, natomiast na zachód od Ustki – Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie. Przedstawiciele obu towarzystw postanowili się spotkać, aby wymienić
doświadczenia i przedsięwziąć wspólne działania, popularyzujące polskie latarnie. Do spotkania doszło 29 listopada
w Rowach, a wzięli w nim udział członkowie zarządów z prezesami: dr. Fryderykiem Tomalą (TP CMM) i panią Małgorzatą Rajchowiak (SMLM) na czele, a także pan Leszek Czarzasty z ramienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Zadecydowano
m.in. o wprowadzeniu trójstopniowej Odznaki Turystycznej
Przyjaciela Latarni Morskich „BLIZA”, zadeklarowano też
współpracę w wydawaniu publikacji o latarniach morskich.

Obchody 100-lecia latarni w Stilo
W czerwcu 2006 roku minie 100 lat od wybudowania jednej z najpiękniej położonych latarni środkowego wybrzeża
– latarni w Stilo. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół CMM
przygotowuje serię wydarzeń upamiętniających ten jubileusz.
Planowane są m.in.: organizacja seminarium „Latarnie morskie – 100 lat”, wydanie folderu o latarni w Stilo, edycja, we
współpracy z Pocztą Polską, specjalnego bloczku znaczków
z latarniami oraz wybicie pamiątkowego medalu. Nad realizacją planów czuwa główny pomysłodawca obchodów, wiceprezes TP CMM pan Apoloniusz Łysejko.

Z A P RO S Z E NI A
Opłatek muzealników
CMM zaprasza na tradycyjne już spotkanie opłatkowe pomorskiego środowiska muzealniczego z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Spotkanie odbędzie się 6 stycznia o godzinie 11.00, w sali konferencyjnej w Spichlerzach
na Ołowiance. W programie przewidziany jest także koncert
kolęd.
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