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EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 
Tegoroczna Noc Muzeum w MOW była bogata w wydarzenia i atrakcje. Przekłada 
się to na ilość osób które nas w tę noc odwiedziły, zwiedziły muzeum, poznały wątki 
historyczne związane z II wojną światową i nie tylko. 

Z roku na rok przyjmujemy coraz więcej osób. 

Noc muzeum traktujemy jako szczególny czas, wieczór-noc, w trakcie którego 
proponujemy atrakcje dostępne tylko w tę noc: 

- Bezpłatne zwiedzenie skansenu i MOW w porze nocnej przy oświetleniu lamp 
naftowych i zniczy naftowych. Własne latarki ułatwiają to zadanie i też tworzą 
klimat otoczenia. 

- Prelekcje z elementami multimedialnymi dotyczące obiektów militarnych gminy 
Hel, wiadomości o naszym regionie w 1939r, wiedzy na temat elementów musztry 
marynarzy, i wiele innych aspektów związanych z wojskowością naszego regionu. 
Poznanie tych „smaczków wiedzy” istnieje tylko w tę noc. Wdzięcznym, acz 
rzeczowym prelegentem był oczywiście Władysław Szarski. 
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-  

- Scena MOW, z roku na rok coraz bogatsza, otwarta dla chętnych wokalistów i 
muzyków, którzy chcieliby wystąpić. Charakter prezentacji scenicznych 
dostosowany do miejsca występów. A więc tematy patriotyczne, morskie, szantowe, 
kaszubskie, helskie. Chcieliśmy gościć przede wszystkim rodzimych artystów. W tym 
roku zaprezentował się zespół „Wędrowcy” w składzie; Adrian Kościk, Radosław 
Opiła, Kinga Loose, Ola Maksym, oraz Nina Zylska w dwóch blokach 
tematycznych, patriotycznym i helskim oraz morskim - szantowym. Opiekunem 
zespołu, a także autorem większości piosenek jest Zbigniew Wiekiera. Scena 
nagłośniona przez Jacka Pawlaka, oświetlona światłami ramp oraz blaskiem ogniska 
– miejsce magiczne z piosenkami o Polsce, Helu, o morzu. 

- Ognisko, oświetlające miejsce spotkania, zapraszające do pieczenia kiełbasek , 
nadzorowane przez pana Henia. 

- Punkt gastronomiczny serwujący grochówkę marynarską, napoje i kiełbaski na 
ognisko. 

- W tym roku nasze inscenizacje przenieśliśmy ze stanowiska B3  na teren skansenu, 
wokół dworca kolejki wąskotorowej. Pokaz zaplanowany i przygotowany przez 
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helską grupę rekonstrukcyjną w składzie; Patryk Waleryś, Marcin Patoła, Daniel 
Wysocki, Marcin Przybysz pod kierownictwem Jakuba Zaniewskiego. 

W przeprowadzeniu inscenizacji brali udział rekonstruktorzy z grup; 

- GRH DYWIZJON ARTYLERII NABRZEŻNEJ 

- Stowarzyszenie Historyczne Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka 

- STOWARZYSZENIE ALETERNATYWNY CYPEL 

- oraz OCHOTNICY - WOLONTARIUSZE, a w tym m.in.panie w strojach z 
epoki oraz dzieci wcielające się w przedwojennych harcerzy. 

Razem 28 rekonstruktorów i wolontariuszy. Stworzyli oni dwie duże inscenizacje: 
dla dzieci i młodzieży - jeszcze przy świetle dziennym i drugą -  nocną dla dorosłych 

pt. „„Obrona przeciwlotnicza dworca kolejowego”. W trakcie przejazdu kolejką 
wąskotorową do Muzeum Kolei Helskich, zwiedzający przeżywali "atak na kolejkę 
wąskotorową". Kolejka została ostrzelana i obrzucona „granatami” przez 
dywersanta którego zlikwidowała ochrona składu kolejki. 

Wszystkim uczestnikom inscenizacji składamy wielkie podziękowania. 
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- Muzeum Kolei Helskich witało wszystkich pasażerów kolejki wąskotorowej. Artur 
Labudda opowiadał turystom o tworzeniu MKH oraz historii kolei na Półwyspie 
Helskim. Po zwiedzeniu powrót dwoma składami kolejki do stanowiska B2. 

- 
- Na Scenie plenerowej odbyło się wiele konkursów dla dzieci i młodzieży z wiedzy 

o muzeum, mieście, naszym regionie. Było karaoke dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, którym udzielił się nastrój wspólnego śpiewania znanych piosenek. 
Prowadząca konkursy Barbara Tabor, nie szczędziła nagród, słodyczy, drobnych 
upominków. Za poświęcenie swojego czasu i rewelacyjne prowadzenie tej części 
nocy muzeum wielkie podziękowania dla Basi. 

Po północy zostali tylko najwytrwalsi, piekąc kiełbaski przy ognisku i snując 
opowieści o swoich przeżyciach nie tylko militarnych. Powoli światła lamp i zniczy 
naftowych dogasały, trzaskały polana w ognisku, cichły opowieści zagorzałych 
nocnych Marków.  
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Jesteśmy organizatorami Nocy Muzeum w MOW od pierwszej edycji Europejskiej 
Nocy Muzeów. Z roku na rok przyciągamy coraz więcej osób chcących nas 
odwiedzić tego wieczoru. W tym roku było to około 600-800 osób. Cieszymy się z 
rosnącej frekwencji, szczególnie z udziału całych rodzin. Będziemy kontynuować 
rodzinny charakter nocy muzeum, chcemy kontynuować tradycję naszego sposobu 
organizowania tej imprezy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
stworzenia naszego przedsięwzięcia. Za rok, z nowymi pomysłami, będziemy starali 
się zorganizować kolejną Noc Muzeum. Zapraszamy. 

            Tegoroczna Noc Muzeów została dofinansowana przez 
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego.     


!6



MAJ  2014




III BAŁTYCKI FESTIWAL 
MODELARSKI 

"W dniach 31.05.2014-1.06.2014 w Gimnazjum nr 11  w Koszalinie odbył się III 
Bałtycki Festiwal Modelarski. W tym roku zaprzyjaźnieni z MOW modelarze z 
Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego gościli ponad 100 modelarzy z całej Polski, 
którzy wystawili łącznie 395 modeli. Godnym odnotowania faktem jest liczny udział 
juniorów (około 1/3 zgłoszonych modeli), jak również szeroka reprezentacja 
modelarzy z regionu koszalińskiego (oprócz modelarzy z Koszalińskiego Plutonu 
Modelarskiego, którzy reprezentowali swoje modele wyłącznie na wystawie 
pozakonkursowej). 

Muzeum Obrony Wybrzeża wspiera tę imprezę od samego początku. W tym roku 
ufundowaliśmy dwie nagrody: 
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Nagrodę "Za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża" której laureatem 
decyzją Prezydium Komisji Sędziowskiej został Artur Hamerling za dioramę 
Oksywie 1939, 

Nagrodę Dyrektora Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu: „Za najlepszy model o 
tematyce marynistycznej w kategoriach juniorskich” (pod uwagę brane było również 
lotnictwo morskie), laureatem której, decyzją Prezydium Komisji Sędziowskiej 
został Jacek Olechnowiczowi za model niszczyciela eskortowego ORP Krakowiak, 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. 

  
zdjęcia: Bogdan Żołnierowicz, Wojciech Sokołowski 
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OGRÓD 
DENDROLOGICZNY 

  

Rozpoczęły się prace przy budowie ogrodu dendrologicznego na stanowisku B1 
(dawny punkt łączności Marynarki Wojennej). Po wykarczowaniu zarośli i starych 
krzaków, buduje się klomby i obsadza roślinami. Częć roślin trzeba zakupić 
(sponsorzy mile widziani), część dostajemy od mieszkańców. Chętnie przyjmujemy 
rośliny od działkowców - krzewy ozdobne, paprocie, kwiaty wieloletnie.  

Prace potrwają kilka lat, jednak już w przyszłym roku chcemy udostępnić ogród 
turystom. Będzie to kolejna atrakcja turystyczna Helu.  
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