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Program Współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie z Muzeum Kerczeńskim 

Sprawozdanie za rok 2010 

 

W 2010 roku działania w ramach programu współpracy z Muzeum Kerczeńskim były skoncentrowane na 
kontynuacji rozpoczętych wcześniej zadań choć rozpoczęto także przygotowania do powstania misji 
konserwatorskiej MNW w Tyritake. Ze względu na zmniejszoną dotację celową z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego skoncentrowano się w tym roku na dwóch najważniejszych celach: kontynuowaniu 
prac wykopaliskowych na stanowisku Tyritake (Kercz) oraz kolejnej wspólnej publikacji katalogu zabytków ze 
zbiorów Muzeum Kerczeńskiego. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu Fundacji PZU zakupiono sprzęt i 
wyposażenie niezbędny dla właściwego kontynuowania dalszych prac.  

W styczniu i lutym 2010 trwały końcowe prace nad raportem wykopaliskowym z kampanii 2009 roku. W marcu 
zakończono prace nad raportem w wersji polskiej i rosyjskiej. Wersja rosyjska w formie papierowej i 
elektronicznej wraz z dokumentacją została przekazana, zgodnie z umową,  profesorowi Wiktorowi Zińko, 
kierownikowi programu „Bosporskie miasto Tyritake”.  

W maju 1 tom wspólnie wydanego (MNW, Muzeum Kerczeńskie, Fundacja „Demetra”) katalogu stel 
nagrobnych z kolekcji muzeum kerczeńskiego otrzymał nagrodę Grand Prix Ministra Kultury Autonomicznej 
Republiki Krymu w kategorii katalogów muzealnych. Nagroda została przyznana w ramach 2 edycji konkursu na 
muzealne wydarzenie roku na Krymie (odpowiednik polskiej „Sybilli”). 

W maju pani Sabina Grzegrzółka zakończyła pracę nad katalogiem czarek megaryjskich z kolekcji muzeum 
kerczeńskiego i rozpoczęto prace przygotowawcze do druku publikacji. Publikacja ukazała się drukiem w 
grudniu 2010 roku.  

Od 24 maja do 5 czerwca Alfred Twardecki przebywał w Kerczu, gdzie uczestniczył w XI międzynarodowej 
konferencji Bosporan Readings, przygotowywał kampanię archeologiczną w Tyritake oraz prowadził wstępne 
rozmowy związane ze zorganizowaniem w MNW wystawy poświęconej Tyritake. 

Od 5 do 10 czerwca w Warszawie przebywali Wiktor Zińko, dyrektor Fundacji „Demetra” oraz Elena Zińko, 
zastępca dyrektora Fundacji „Demetra” do spraw naukowych. Podczas ich pobytu omawiano, podczas 
spotkania z dyrekcja MNW, kwestie związane z dalszą współpracą oraz dopracowywano szczegóły działań w 
2010 roku. 

W terminie od 22.07.2010 do 29.08.2010 odbył się trzeci sezon archeologicznych badań terenowych misji 
Muzeum Narodowego w Warszawie na terytorium antycznego miasta Tyritake (Kercz, Ukraina). Wstępne 
sprawozdanie z wykopalisk znajduje się na stronie internetowej programu 
(http://kercz.mnw.art.pl/tyritake/reports/wst%C4%99pne-sprawozdanie-z-sezonu-wykopaliskowego-2010). W 
dniach 23-26 sierpnia przybył z wizytą do Kerczu dyrektor MNW prof. dr hab. Piotrowski, który zapoznał się z 
pracami misji archeologicznej MNW oraz przeprowadził z dyrektor muzeum kerczeńskiego, Natalią Gałczenko 
oraz z profesorem Wiktorem Zińko, dyrektorem Fundacji „Demetra” rozmowy na temat dalszej współpracy w 
ramach projektu. Wszystkie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej działalności oraz nadzieję na jej 
dalsze, owocne kontynuowanie. Dano temu wyraz podczas wspólnej konferencji prasowej w muzeum 
kerczeńskim. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej projektu 
(http://kercz.mnw.art.pl/news/wizyta-dyrektora-mnw-w-kerczu). 
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7 grudnia 2010 odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie konferencja prasowa, podczas której Alfred 
Twardecki, kierownik programu współpracy MNW z muzeum kerczeńskim, zaprezentował odkrycia jakich 
polskim archeologom udało się dokonać w 2010 roku podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie 
antycznego miasta Tyritake (Kercz, Ukraina). Spotkanie połączone było z promocją książki autorstwa pani 
Sabiny Grzegrzółki "Megarian" Bowls. From the Collection of the Kerch History and Culture Reserve.” oraz 
wernisażem wystawy fotografii „Skarby Tyritake”, ilustrującej tegoroczne efekty pracy misji archeologicznej. 
Wystawę oglądać można w Kawiarni MNW do kwietnia 2011 roku. W konferencji uczestniczyli także pani Beata 
Chmiel, Z-ca Dyrektora MNW oraz pani Svitlana Myronchuk, Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy. Dalsze 
informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej projektu 
(http://kercz.mnw.art.pl/news/konferencja-prasowa-odkrycia-polskiej-misji-archeologicznej-tyritake). 
Konferencja znalazła szeroki odzew w środkach masowego przekazu.  

Przez cały rok trwały prace na przygotowaniem do wydania II tomu katalogu stel nagrobnych z muzeum 
kerczeńskiego oraz prace przygotowawcze do dalszych wspólnych przedsięwzięć jak publikacje i wystawa.  

Rezultatem prac prowadzonych w ramach projektu były w 2010 roku również wystąpienia jego uczestników na 
forach publicznych: 

Alfred Twardecki - Priest and Poet? (CIRB 118), Bosporan readings XI, Kerch (2010), s. 519-525. 

Alfred Twardecki 
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