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INAUG URACJA
O ŚROD KA KULT U RY M O RSK I EJ
Najnowszy Oddział CMM – Ośrodek Kultury Morskiej – został
uroczyście otwarty. Tym samym zakończyły się trzyipółletnie
prace nad zmianą niefukcjonalnego budynku adaptowanego
po dawnej kotłowni na zaprojektowany specjalnie do pełnienia
swoich funkcji gmach nowoczesnego, otwartego na publiczność
muzeum. Projekt inwestycyjny budowy OKM, jeśli wziąć pod
uwagę wielkość przyznanego grantu w ramach Mechanizmu

Finansowego EOG, był największym projektem indywidualnym
w sektorze kultury, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
Koszt całego przedsięwzięcia, ok. 40 mln złotych, w 85 proc.
sfinansowany został przez grant, 10 proc. pochodziło z promesy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, resztę dołożyło
Miasto Gdańsk. 26 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie
i przecięcie wstęgi w obecności reprezentantów donatorów, dzień
później do OKM zaproszono przedstawicieli zaprzyjaźnionych
muzeów, instytucji i urzędów związanych z gospodarką morską.

Ekumenicznego poświęcenia nowego budynku dokonali Metropolita Gdański ks. abp
Sławoj Leszek Głódź i ks. bp Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prof. dr hab. Marcin
Hintz.

Wstęgę uroczyście przecięli: dyrektor CMM Jerzy Litwin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, ambasador Królestwa
Norwegii w Polsce Enok Nygaard, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Paweł Orłowski oraz wiceprezydent Gdańska ds. polityki przestrzennej
Wiesław Bielawski.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół CMM dr Fryderyk Tomala wręczył medale TP CMM
naszym przyjaciołom z Norwegii, którzy lobbowali za przyznaniem grantu na projekt OKM
i współpracowali przy jego realizacji. Medale otrzymali: Ambasador Królestwa Norwegii
Enok Nygaard, przedstawicielka Rady do spraw Kultury Norwegii Randi Ertesvåg oraz
Anne-Tove Austbø i Harald Hamre (na zdjęciu) z Muzeum Morskiego w Stavanger.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. za wybitne
zasługi w działalności na rzecz kultury polskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego,
za szczególne osiągnięcia w pracy oświatowej i społecznej odznaczeni zostali: Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski dyrektor CMM dr Jerzy Litwin, natomiast Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wicedyrektor CMM Maria Dyrka. Odznaczenia
w imieniu Prezydenta RP wręczył wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak.

Wicedyrektor Maria Dyrka – spiritus movens projektu
OKM – nie była w stanie ukryć wzruszenia. Przepiękny
bukiet kwiatów przesłał emerytowany dyrektor CMM,
prof. Andrzej Zbierski.

Ambasador Królestwa Norwegii Enok Nygaard i konsul honorowy tego kraju w Gdyni Michał Rzeszewicz
oprowadzani przez dyrektora CMM po wystawie „Ludzie
– statki – porty”.

Jak powstaje fala tsunami sprawdzają panie podsekretarz stanu w MKiDN: Monika Smoleń i Małgorzata
Omilanowska.

Od kiedy z elewacji OKM zdjęto maty zabezpieczające,
a we wnętrzach zaczęły pojawiać się (widoczne dzięki przeszkleniom) kolejne łodzie, coraz niecierpliwiej oczekiwano na
udostępnienie nowego budynku dla publiczności. Nic więc
dziwnego, że w sobotę i niedzielę 28 i 29 kwietnia ustawiała
się kolejka osób chcących zwiedzić nowy budynek, zwłaszcza
że dodatkową zachętą był bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy. Przewidziane też zostały w tych dniach specjalne atrakcje:
pokazy liofilizacji, zorganizowane przez Dział Konserwacji
Muzealiów, demonstracja działania nowoczesnego ramienia
do wykonywania dokumentacji naukowo-badawczej 3D, a dla
najmłodszych warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy w ustawionym przed wejściem tipi.
Kolejką chętnych do zwiedzania interaktywnej ekspozycji „Ludzie – statki – porty”
kierowała szefowa Działu Edukacji Krystyna Stubińska.

Wystawa „Łodzie ludów świata” w nowej aranżacji zainteresowała zwiedzających
w każdym wieku.

W sobotni wieczór wiele osób przybyło nad Motławę, aby obejrzeć widowisko
multimedialno-przestrzenne rozgrywające się między OKM a główną siedzibą CMM
w Spichlerzach na Ołowiance.

KO NFERENCJE

Z A P RO S Z E N I E

Po katastrofie „Titanica”

Królestwo Bajkału

W stulecie katastrofy RMS Titanic w dniach 13-14 kwietnia
odbyła się konferencja naukowa „Testament RMS Titanic. 100
lat po tragedii”, zorganizowana przez Urząd Morski, Akademię
Morską w Gdyni, Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Ligę Morską i Rzeczną,
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, przy współudziale
Koła Naukowego Nawigator Wydziału Nawigacyjnego AM
oraz Koła Naukowego Prawa Morskiego WSAiB im. E.
Kwiatkowskiego. Celem konferencji było ukazanie skutków
tego wydarzenia i jego wpływu zarówno na rozwój żeglugi,
jak i na szeroko pojętą kulturę światową. W kontekście tragedii statku przeanalizowano poprawę bezpieczeństwa życia
na morzu w ciągu ostatnich 100 lat. Wskazano także, jakie
obszary bezpieczeństwa morskiego (konstrukcyjne, operacyjne,
ładunkowe, wpływu czynnika ludzkiego etc.) powinny być
priorytetowe w nadchodzących latach. Prelegenci wygłosili
referaty dotyczące historii RMS Titanic, jego pasażerów i załogi
oraz współczesnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem
żeglugi. W programie konferencji znalazł się także punkt
poświęcony dziedzictwu morskiemu. W ramach tego zagadnienia referat pt. „Wrak Solena (W-6) i eksploracja zabytków”
wygłosiła przedstawicielka CMM, dr Elżbieta Wróblewska.
Podczas konferencji głos zabrało wielu znakomitych gości
– kapitanów żeglugi wielkiej, pracowników urzędów oraz
wykładowców uczelni morskich. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że w konferencji uczestniczyło wielu młodych ludzi, studentów Akademii Morskiej w Gdyni.

Jezioro Bajkał, zwane „syberyjskim morzem”, wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, niezmiennie fascynuje
bogactwem krajobrazu, zarówno nadwodnego, jak i podwodnego. Jednym z fotografów wielokrotnie powracających nad
Bajkał, aby uchwycić istotę jego czaru, jest Anna Kamienskaja.
Wernisaż wystawy jej fotografii, zatytułowanej „Jezioro Bajkał.
Królestwo wody i lodu”, odbędzie się 17 maja o godz. 15.00
w Spichlerzach na Ołowiance. Po wernisażu zapraszamy na spotkanie z autorką zdjęć.

Noc Muzeów
19 maja o godz. 19.00 rozpoczną się atrakcje Nocy Muzeów
w naszych oddziałach w Gdańsku, Gdyni, Helu i Tczewie.
Zapraszamy do Żurawia, gdzie zapoznać się będzie można
z historią Gdańska z perspektywy... służby domowej, do
Ośrodka Kultury Morskiej na wystawy, pokazy konserwatorskie
i filmy z badań podwodnych, na pokład „Daru Pomorza”, aby
poszukiwać specjalnych kart informacyjnych oraz na elspozycje
w Muzeum Rybołówstwa i Muzeum Wisły.

Tematy morskie
Twórczość marynistyczna Kazimierza Śramkiewicza, jednego
z najwybitniejszych twórców II połowy XX wieku czynnych na
Wybrzeżu, długoletniego profesora gdańskiej PWSSP, będzie
tematem X wystawy z cyklu „Polscy artyści o morzu”. Na wernisaż, jak co roku odbywający się w ramach Bałtyckiego Festiwalu
Nauki, zapraszamy do Spichlerzy na Ołowiance 25 maja o godz.
15.00.
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