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zeologów „lądowych” kursu wiedzy o morzu. Mgr Stanisław Ludwig m. in. zwró
cił uwagę, aby tematyki muzeów morskich sztucznie nie rozszerzać zbiorami, któ 
re w istocie morskimi nie są (jak afrykanistyczne zbiory etnograficzne). Prof. Eu 
geniusz Olszewski proponował, aby na Politechnice Gdańskiej i Szczecińskiej 
wprowadzić przedmiot: historia techniki morskiej, na razie jako fakultatywny.

Konferencja skupiła ok. 150 osób, przedstawicieli niemal wszystkich muzeów 
polskich, pracowników nauki (różnych specjalności) niektórych uniwersytetów, po
litechnik, wyższych szkół ekonomicznych i instytutów naukowo-badawczych, wresz
cie technicznych i gospodarczych pracowników morza.

■Pracowników muzeów „lądowych” konferencja zorientowała ogólnie w pro
blemach gospodarki i techniki morskiej i na tym tle zapoznała z problematyką 
muzealnictwa morskiego. Konferencja stworzyła korzystną atmosferę dla dalszego 
rozwoju muzealnictwa marskiego i współpracy muzeów z głębi Polski z muzea
mi morskimi i(np. kilka muzeów, w tym Muzeum Narodowe w  Krakowie i Pozna
niu, zadeklarowało Muzeum Morskiemu w  Gdańsku przekazanie pewnych partii 
zbiorów o tematyce morskiej). Konferencja podsumowała wreszcie dotychczasowe 
osiągnięcia polskiego muzealnictwa morskiego i nakreśliła mu drogi rozwojowe, 
szczególnie, jeśli idzie o współpracę poszczególnych morskich placówek muzeal
nych, pracujących dotychczas w; odosobnieniu.

Wystawa otwarta w  Muzeum Morskim w  Gdańsku w czasie konferencji po
siada dużą wartość naukową. Badacze historii transportu, historycy stosunków go
spodarczych, historycy zajmujący się dziejami basenu Bałtyku podkreślali, że 
zgromadzone na tej wystawie eksponaty, głównie realia techniczne (np. modele 
statków6, przyrządy miernicze itd.), pozwoliły tym, którzy mieli dotychczas do czy
nienia tylko z dokumentami pisanymi, na nowe spojrzenie na znane im zagad
nienia. , '
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CYKL ODCZYTOW O DZIEJACH BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Pracownia Gdańska Zakładu Histerii Po
morza PAN zorganizowały w 1965 r. cykl popularnonaukowych odczytów z zakresu 
historii budownictwa okrętowego. Cztery z nich odbyły się w listopadzie i  grudniu 
1965 r.: dra Z. Binerowskiego poświęcony-był gdańskiemu budownictwu okręto
wemu w  epoce feudalnej, dra S. Gierszewskiego — elbląskiemu w tejże epoce, dra
C. Wojewódki — gdańskiemu od lat trzydziestych XIX w. do 1945 r. i gdyńskie
mu w  okresie międzywojennym, dra G. Kurkiewicza — w Polsce Ludowej. Na
stępny odczyt, dra P.- Smolarka o najstarszym szkutnictwie gdańskim odbył się 
w styczniu 1966 r.
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tatki o historycznomorskich muzeach w różnych krajach; stosunkowo sporo miej
sca muzealnictwu morskiemu poświęcał też „Biuletyn Nautologiczny” (por. w nrze 
3/1962 „Kwartalnika” Przegląd publikacji... w zakresie historii techniki morskiej, 
a szczególnie s. 344 i s. 346), lecz były to tylko publikacje informacyjne, a nie arty
kuły problemowe i naukowe. Nie będzie w  zasadzie na nie miejsca także w wy
dawnictwie nieperiodycznym „Zapiski Muzeum Morskiego w Gdańsku”, o którego 
wydawanie wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Sztuki {na razie Muzeum Mor
skie uzyskało zgodę na wydanie jednorazowego numeru planowanego czasopisma).

• Eksponowane w Muzeum Morskim modele statków rzecznych pływających 
dawniej do portu gdańskiego są pierwszymi tego rodzaju dziełami naszego mode
larstwa muzealnego, wykonanymi ściśle na podstawie zachowanej dokumentacji 
technicznej (rysunki i opis techniczny) pochodzącej z XVIII w.


