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 Wystawa „Prawdziwie morskie - Dzieje Ziemi Puckiej” została przy-
gotowana przez muzealników z okazji jubileuszu 50. lecia Muzeum Ziemi 
Puckiej im. Floriana Ceynowy i dla upamiętnienia 100. rocznicy powołania 
na Ziemi Puckiej pierwszej placówki muzealnej.
  Prace nad koncepcją nowej wystawy stałej trwały kilka lat. Przyję-
liśmy założenie, że poprzez przedmioty, dokumenty i fotografie opowiemy 
o przeszłości regionu. „Prawdziwie morskie …” to niemal 300 obiektów ze 
zbiorów muzeum wkomponowanych w bogatą ikonografię, prezentacje 
multimedialne i filmy, dźwięki i aranżacje scenograficzne oddziaływujące 
treścią i obrazem na widza. Adresatem wystawy są mieszkańcy regionu, a 
także turyści odwiedzający Ziemię Pucką. Dla pierwszych z nich jest miej-
scem poszukiwania źródeł własnych korzeni i tradycji, a dla drugich szansą 
poznania historii i kultury regionu. 
 Wystawa „Prawdziwie morskie …” miała szansę zaistnieć dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz wsparcia partnerów projektu, którym w tym miejscu serdecznie dzięku-
jemy. Mamy nadzieję, że oddając Państwu efekt wspólnej pracy zachęcimy 
Was do zagłębienia się w barwne dzieje Nordy. 

                                                                                       Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej
                                                                                     Mirosław Kuklik

 The exhibition „Truly marine- the history of the Puck Region” was pre-
pared by the museum professionals on the occasion of the 50th anniversary of 
the Museum of Puck Region and to commemorate the 100th anniversary of the 
establishment of the first museum facility in the Puck Region. 
 Work on the concept of the new permanent exhibition took several 
years. We assumed that we would tell about the region’s past through objects, 
documents and photos. “Truly marine…” consists of almost 300 objects from 
the museum’s collection integrated into rich iconography, multimedia presen-
tations and films, sounds and scenographic arrangements influencing the vie-
wer with their content and images. The exhibition is addressed to the inhabi-
tants of the region as well as tourists visiting the Puck Region. For the former, it 
is a place to search for the sources of their roots and tradition, and for the latter, 
a chance to learn about the history and culture of the region. 
 The “Truly marine…” exhibition had a chance to come about thanks 
to the funding from the Ministry of Culture, National Heritage and Sport of the 
Republic of Poland and the support of the project partners, to whom we would 
like to thank you here. We hope that by giving you the effect of our join work, we 
will encourage you to delve into the colourful history of Norda. 

                                                                                        Director of the Museum of Puck Region
                                                                                       Mirosław  Kuklik
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Mapa Zatoki Puckiej, Samuel von Pufendorf, "De rebus de Carolo Gustavo gestis", 
Nürnberg 1696, zbiory Biblioteka Narodowa.

Map of the Bay of Puck, Samuel von Pufendorf, “De rebus de Carolo Gustavo gestis”, 
Nuremberg 1696, collection of the National Library.

16 listopada 2021 r. w 673. rocznicę nadania praw miejskich miastu Puck, 
które od wieków stanowi centrum Ziemi Puckiej została otwarta nowa wy-
stawa stała. Szczególnie zaznaczona została na niej rola morza, jako głównej 
osi, wokół której kształtowały się i zachodziły wszelkie procesy kulturotwór-
cze. Obecność wód Bałtyku i jego bogactw widoczna jest we wszystkich 
dziedzinach życia: od gospodarki poprzez życie społeczne, a na kulturze 
oraz sferze duchowej kończąc. Ma to miejsce już od epoki kamienia i trwa 
przez kolejne stulecia, aż do dziś. Na przestrzeni tego czasu zmieniały się 
warunki polityczne, gospodarcze, społeczne, które bezpośrednio wpływały 
na życie mieszkańców regionu. Wystawa jest zatem opowieścią o najbar-
dziej morskim regionie w Polsce, który swym bogactwem przyrodniczym, 
historycznym oraz kulturowym napawa dumą mieszkańców, a letników 
przyciąga na wakacyjny wypoczynek. Poznaj naszą historię.

On November 16, 2021, on the 673 anniversary of granting city rights to the city 
of Puck, a new permanent exhibition was opened. The city of Puck has been the 
centre of the Puck region for centuries. The exhibition emphasizes the role of the 
sea as the main axis around which all culture-forming processes were shaped 
and took place. The presence of the waters of the Baltic Sea and its riches is visi-
ble in all areas of life: from the economy, through social life, to culture and the 
spiritual sphere. It has been going on since the Stone Age and continues thro-
ugh the centuries that follow today. Over that time, the political, economic and 
social conditions that directly influenced the lives of the region’s inhabitants 
change. The exhibition is a story about the most maritime region in Poland, 
which with its natural, historical and cultural richness fills the inhabitants with 
pride, and attracts summer vacationers. Get to know our history. 
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Fragment dużej amfory, Rzucewo, neolit, 
zbiory Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Fragment of an amphora, 
collection of the Archaeological Museum in Gdańsk.

Naczynie z ornamentem paznokciowym, Rzucewo, neolit, 
zbiory Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
A vessel with a nail ornament, Rzucewo, neolit,
collection of the Archaeological Museum in Gdańsk. 

Wystawę otwiera moduł poświęcony najstarszym dziejom Ziemi Puckiej. 
Pierwsze ślady obecności człowieka nad Bałtykiem pochodzą z VII-VI tys. 
p.n.e. a ich świadectwem są pozostałości obozowisk zlokalizowanych na te-
renach wysoczyzn, w pobliżu rzek Płutnicy, Czarnej Wody oraz Redy. W epo-
ce kamienia najważniejsza rolę odegrała kultura rzucewska. Jej przedstawi-
ciele zasłynęli jako łowcy fok i pierwsi rolnicy. Dalej, w epoce brązu istot-
ne znaczenie dla rozwoju miała kultura pomorska, której ludność swoich 
zmarłych chowała w naczyniach z twarzami. Okres epoki żelaza i wędrówek 
ludów uwypuklił rozwój kontaktów handlowych. W tym czasie istniał tzw. 
szlak bursztynowy, którego świadectwem jest pucki skarb bursztynowy.  

The exhibition opens with a module devoted to the oldest history of the Puck Re-
gion. The first traces of human presence on the Baltic Sea come from the 7th-6th 
thousand BC. Their testimony are the remains of camps located in the uplands, 
near the rivers Płutnica, Czarna Woda and Reda. In the Stone Age, the Rzucewo 
culture played the most important role. Its representatives became famous as 
“seal hunters” and the first farmers. Further, in the Bronze Age, the Pomeranian 
culture was of great importance for the development, the population of which 
buried their deceased in vessels with faces. The period of the Iron Age and the 
the Migration Period emphasized the development of trade contacts related to 
the existence of the  Amber Road, the evidence of which is the Amber treasure 
of Puck. 
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Paciorek bursztynowy, Rzucewo, neolit,
zbiory Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Amber bead, Rzucewo, neolit, 
collection of the Archaeological Museum in Gdańsk.

Toporek kamienny, Ostrowo, neolit, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/8/A.

Stone axe, Ostrowo, Neolithic, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/8/A.

Rekonstrukcja siekiery i harpuna rogowego, Rzucewo,
zbiory Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Reconstruction of an axe and harpoon made of horn, Rzucewo, 
collection of the Archaeological Museum in Gdańsk. 

W epoce kamienia surowcem do wyrobu narzędzi i broni były kamień, krze-
mień oraz kości zwierzęce. „Łowcy fok” posługiwali się nimi w trakcie polo-
wań na lądzie i wodzie. Pozyskany bursztyn wykorzystywali, jako surowiec 
do wyrobu ozdób lub środek wymienny w kontaktach handlowych.

In the Stone Age, stone, flint and animal bones were the raw materials for ma-
king tools and weapons. “Seal hunters” used them during hunting on land and 
water. They used amber as a raw material for making ornaments or an exchan-
ge medium in commercial contacts. 
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Grot oszczepu, Władysławowo, epoka brązu, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/19/A.

Spearhead, Władysławowo, Bronze Age, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/19/A. Fragment miecza brązowego, Reda, epoka brązu, 

zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/17/A.

Fragment of a bronze sword, Reda, Bronze Age, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/17/A.

Naramiennik brązowy, Władysławowo, epoka brązu,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/23/A.

Bangle brown, Władysławowo, Bronze Age, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/23/A.  

Skarb brązowy z Władysławowa, epoka brązu, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/19-25/A.

Bronze treasure from Władysławowo, Bronze Age, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue 
MP/19-23/A.

Skarb brązowy z Władysławowa jest przykładem wysokiego poziomu od-
lewnictwa metalurgicznego miejscowych warsztatów. Podobne „skarby” 
złożone z broni oraz biżuterii znaleziono m.in. w Prusiewie i Redzie.

The bronze treasure from Władysławowo is an example of the high level of 
metallurgical foundry by local workshops. Similar “treasures” consisting of we-
apons and jewellery were found, among others, in Prusiewo and Reda. 



Fragment popielnicy twarzowej, kultura pomorska, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. BN-A-1.

Fragment of a face urn, Pomeranian culture, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number BN-A-1. 

Popielnice twarzowe, nazwane tak od plastycznego wyobrażenia twarzy 
ludzkiej umieszczanego na szyjkach naczynia oraz bogatego zdobnictwa 
pełniły funkcje urn pogrzebowych. Były charakterystyczne dla kultury po-
morskiej z epoki brązu. Składowano je w kamiennych grobowcach, których 
liczne przykłady znaleziono na Pomorzu (Chłapowo, Władysławowo).

Face urns, named after the plastic image of a human face placed on the necks 
and the rich ornamentation, served as funeral urns. These urns were characte-
ristic of the Pomeranian culture of the Bronze Age. They were stored in stone 
tombs, many examples of which were found in Pomerania (Chłapowo, Włady-
sławowo). 

Paciorki szklane, epoka żelaza, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej,
sygn. MP/40/A/1-40.

Glass beads, Iron Age, collection of the Museum of Puck Region, 
catalogue number MP/40/A/1-40. 

Kolia bursztynowa z paciorków ósemkowatych, epoka żelaza, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/38/A/1-15.

Amber necklace made of octagonal beads, Iron Age,
 collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/38/A/1-15. 

Świadectwem wpływów rzymskich na Ziemi Puckiej jest datowany na III w. 
n.e. skarb bursztynowy składający się z naczynia ceramicznego wypełnione-
go paciorkami z bursztynu oraz szkła, a także brązową zapinką i glinianym 
przęślikiem tkackim. Depozyt został znaleziony podczas prac archeologicz-
nych prowadzonych w 1978 r. na terenie zamku puckiego (Puck, ul. Zamko-
wa).

An amber treasure dated to the 3rd century A.D. is a testimony to Roman influ-
ence in  Puck region. It consists of a ceramic vessel filled with amber and glass 
beads as well as a brown clasp and a clay weaving spool. The deposit was found 
during archaeological works carried out in 1978 in the area of  Puck castle (Puck, 
Zamkowa Street).
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Kolejny moduł ekspozycji przybliża czasy średniowiecza. W jego początkach 
najważniejszą rolę odegrał port zlokalizowany u ujścia rzeki Płutnicy. Jego 
istnienie miało wpływ na sieć osadniczą i rozwój gospodarczy Ziemi Puckiej. 
Pojawiły się tu duże osady, następnie grody obronne, a w XIV w. lokowano 
pierwsze ośrodki miejskie: Puck i Hel. W tym czasie wybrzeże Bałtyku zna-
lazło się pod krzyżackim panowaniem. Zakonnicy z Malborka utworzyli w 
Pucku urząd rybickiego zawiadujący sprawami żeglugi, rybołówstwa i za-
bezpieczenia wybrzeża. 

The next module of the exhibition brings us closer to the Middle Ages. In its be-
ginnings, the most important role was played by the port located at the mouth 
of the Płutnica River. Its existence had an impact on the settlement network and 
economic development of the Puck region. Large settlements appeared here, 
then fortified settlements, and in the 14th century, the first urban centres were 
established: Puck and Hel. At that time, the Baltic coast came under the rule of 
the Teutonic Order. The Teutonic Knights from Malbork established a fishing of-
fice in Puck, which was in charge of shipping, fishing and coastal security. 
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Dłubanka dębowa, XII w., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej., sygn. MP/11/A.

Oak dugout canoe, 12th century, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/11/A.

Naczynie, X-XIII w., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/5/A/4.

Vessel, 10th-13th century, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/5/A/4.

U ujścia rzeki Płutnicy znajdował się ośrodek portowy, którego pozostałości 
rozciągają się na przestrzeni 12 ha dna Zatoki Puckiej na głębokości ok. 1 m.
Port pełnił kilka funkcji. Był miejscem wymiany handlowej oraz portem ry-
backim. Jego lokalizacja miała również wpływ na obronność całego założe-
nia. Port przestał funkcjonować w XIV w.

At the mouth of the Płutnica River, there was a port centre, the remains of which 
have extended over 12 hectares of the bed of the Bay of Puck at a depth of about 
1 meter. The port was used for several functions. It was a place of trade and a fi-
shing port. Its location also had an impact on the defence of the entire complex. 
The port ceased to function in the 14th century.
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Przybory piśmienne i krawieckie oraz elementy do gier, XV w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stationery and sewing utensils and elements for games, 15th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.

Klucze żelazne, 2 poł. XV w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Iron keys, 2nd half of the 15th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.

Na przełomie XIV i XV w., w północno – zachodnim narożniku Pucka Krzy-
żacy wznieśli niewielki, ale masywny ceglano - kamienny budynek przezna-
czony na siedzibę urzędnika zakonnego. Budowla nie posiadała własnych 
umocnień, lecz była włączona w system obronny miasta. W kolejnych wie-
kach zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli ostatecznie stając się siedzibą 
starostów królewskich. W XVI w. rozbudowano go o spichlerz, browar, staj-
nie, kuchnię, łaźnię, arsenał oraz drugi budynek mieszkalny. 

At the turn of the 14th and 15th centuries, in the northwest corner of Puck, The 
Teutonic Order erected a small, but massive brick and stone building. The castle 
was intended for the seat of an official of the Teutonic Order. The building did 
not have its own fortifications but was included in the city’s defence system. In 
the following centuries, the castle has changed owners several times. Eventually 
becoming the seat of royal starosts. In the 16th century, it was expanded with 
a granary, a brewery, stables, a kitchen, a bathhouse, an arsenal and a second 
residential building. 



Groty i bełty strzał, XV w.,
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Arrowheads and bolts, 15th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.

Pociski kamienne i ołowiane, 2 poł. XV w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stone and lead bullets, 2nd half of the 15th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.
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Ostroga ceremonialna należąca prawdopodobnie do króla szwedzkie-
go Karola Knustona, 2 pol. XV w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ceremonial spur. The item probably belonged to the Swedish King Charles 
Knutson, 2nd half of the 15th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.

Noże, XV – pocz. XVI w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Knives, the 15th through the early 16th century, 
collection of the Faculty of Archaeology, University of Warsaw.



Laweta okrętowa do działa armatniego, XVII w., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1140/H.

Ship tow truck for a cannon, 17th century, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1140/H.

Okręt wojenny “Wodnik”, model, 1970 r., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/199/H.

Warship “Aquarius”, model, 1970, 
collection of the Museum of Puck Region, 
]catalogue number MP/199/H.

Następna części ekspozycji dedykowana jest czasom Rzeczypospolitej Szla-
checkiej. Ziemia Pucka znalazła się wówczas w wirze wielkiej polityki bał-
tyckiej królów polskich tworzącej zręby trwałego związku Polski z morzem. 
Jej widocznym przejawem było ulokowanie bazy floty kaperskiej w Pucku, 
powołanie do życia Komisji Morskiej oraz budowa fortów Władysławowo i 
Kazimierzowo na Półwyspie Helskim. 

The next part of the exhibition is dedicated to the times of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. The Puck region was then in the vortex of the great Baltic poli-
cy of Polish kings, creating the foundations for a permanent relationship betwe-
en Poland and the sea. Its visible manifestation was the creation of the privateer 
fleet base in Puck, the establishment of a Maritime Commission and the con-
struction of the Władysławowo and Kazimierzowo forts on the Hel Peninsula.
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Potwierdzenie nauki w cechu bednarzy, Brandenburg, 1643 r.,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/49/H.

Confirmation of study at the coopers’ guild, Brandenburg, 1643, collec-
tion of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/49/H.

Odcisk pieczętny pieczęci cechu rzeźników w Pucku, 1658 r.,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1112/H.

The imprint of the seal of the butchers’ guild in Puck, 1658, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1112/H.

Puck jako centrum gospodarcze i kulturalne regionu był miejscem targów 
oraz jarmarków, gdzie swe wyroby sprzedawali okoliczni rzemieślnicy i kup-
cy. Rejestr poborów z 1570 r. wymienia 83 rzemieślników wielu specjalności, 
którzy zaspokajali potrzeby okolicznej ludności, a nadwyżki trafiały do są-
siednich prowincji. 

Puck, as the economic and cultural centre of the region, was a place of fairs, 
where local craftsmen and merchants sold their products. The collection regi-
ster from 1570 lists 83 craftsmen of various specialities who satisfied the needs 
of the local population. 

Obraz – mapa „Historia Cudownej Figury Matki Boskiej Swarzewskiej”
z kościoła w Swarzewie, XVII w., fot. J.P. Dettlaff.

Painting-map “the History of the Miraculous Figure of Our Lady of Swarzewo” 
from the church in Swarzewo, 17th century, photo by J.P. Dettlaff. 

Czarka majolikowa, koniec XVII w., 
zbiory Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Majolica cup, end of the 17th century, 
collection of Faculty of Archaeology, University of Warsaw.
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Plan Pucka z 1810 r., aut. Heuer, 
zbiory Archiwum Państwowego w Gdańsku, sygn. APG: 9,2/1666.

Plan of Puck from 1810, author: Heuer,
collection of the State Archives in Gdańsk, catalogue number APG: 9,2/1666.

Kolejna odsłona wystawy porusza losy Kaszubów pod pruskim panowa-
niem. Wiek XIX w. przyniósł nie tylko rozwój ekonomiczny regionu, ale rów-
nież próby wynarodowienia miejscowej ludności. Przeplata się tu codzienna 
troska o gospodarczy byt z walką o zachowanie polskiej i kaszubskiej tożsa-
mości. Ważne role w tym procesie odegrali urodzeni na Ziemi Puckiej Florian 
Ceynowa i Antoni Abraham.

In the next part of the exhibition, the fate of the Kashubians under the Prussian 
reign will be discussed. The 19th century brought not only the economic deve-
lopment of the region but also attempts to denationalize the local population. 
Everyday concern for economic existence is intertwined here with the struggle 
to preserve Polish and Kashubian identities. Florian Ceynowa and Antoni Abra-
ham born in the Puck region played important roles in this process.
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„Rozmowa Polaka z Kaszubą” Floriana Ceynowy, 
wydanie Chicago 1885 r., Biblioteka Narodowa.

"A conversation between a Pole and Kashubia" by Florian Ceynowa, 
Chicago edition 1885, National Library.

„Kilka słów o Kaszubach i ich ziemi” Floriana Ceynowy, wyd. Kraków 1850 r., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-2647.

“A few words about Kashubs and their land” by Florian Ceynowa, published in Krakow in 1850, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-2647.

Antoni Abraham w Wersalu, autor: M. Mokwa, 1969 r.,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/194/H.

Antoni Abraham in Versailles, author: M. Mokwa, 1969, 
collection of the Museum of the Puck Region, catalogue number MP/194/H.

Karwia – letnicy podczas kąpieli morskiej, przed 1920 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1645/H.

Karwia - holidaymakers during their sea bathing, before 1920, photography, 
collection of the Museum of the Puck Region, catalogue number MP/1645/H.

Dom Zdrojowy i molo, 1908 r., pocztówka,
 zbiory W. Grabe.

Hel – The Spa House and the pier, 1908, postcard, 
the collection of W. Grabe.
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Budowa linii kolejowej do Pucka, fotografia, 1899 r., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/353/H.

Construction of the railway line in Puck, around 1899, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number. MP/353/H.



Mapa powiatu puckiego, przed 1927 r., pocztówka, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/431/H.

Map of the Puck district, before 1927, postcard, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/431/H.

Kolejny moduł ekspozycji nawiązuje do ważnego dla Pucka i regionu mo-
mentu odzyskania przez Polskę dostępu do morza i powrotu Ziemi Puckiej 
do macierzy zwieńczonego uroczystymi zaślubinami Polski z morzem 10 lu-
tego 1920 r. w Pucku. Po tych wydarzeniach nastąpił czas życia gospodarczo 
– społeczno - kulturalnego w granicach II RP. Wpływ na krajobraz kulturowy 
miały tu zarówno organizacje społeczne, jak również obecności wojska pol-
skiego - Marynarki Wojennej oraz Morskiego Dywizjonu Lotniczego, a także 
trwająca przy tradycji ludność kaszubska.

The next module of the exhibition will refer to the moment, important for Puck 
and the region, when Poland regained access to the sea. The return of the Puck 
Region to Poland was crowned with the ceremonial Poland’s Wedding to the 
Sea on February 10, 1920, in Puck. After these events came a time of economic, 
social and cultural life within the borders of the Second Polish Republic. The 
cultural landscape was influenced by both social organizations, the presence 
of the Polis army- the Navy and the Naval Air Squadron, as well as Kashubian 
population. 
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Gen. Józef Haller, Paryż 1918 r., plakat, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-4593.

General Józef Haller, Paris 1918, poster, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-4593.

Warta honorowa przy słupie zaślubinowym, 1920 r. st. mat. J.Tylec, fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1196/H/60.

The guard of honor by the Wedding pole. The guard is performed by senior mate J. Tylec, 
Puck 1920, photography, collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1196/H/60.

Podczas przerwy przed domkiem pilotów, 1929 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1196/H/65.

During a break in front of the pilots' house, 1929, photography,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1196/H/65.

Defilada podczas święta pułkowego, 15.07.1928 r., 
fotografia, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1196/H/24.

Parade during the regimental holiday, 15.07.1928, photography,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1196/H/24.

Model łodzi latającej typu Schreck wykonany w warsztatach puckiej bazy 
lotniczej, Puck, 1926-1937, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/430/H.

Model of a flying boat type Schreck made in the workshops of the Puck airbase, 
Puck, 1926-1937, collection of the Museum of Puck Region, catalogue number 
MP/430/H.

Fotografia pamiątkowa Eskadry Szkolnej rocznik 1909 
na tle wodnosamolotu Lublin R XIII bis/hydro, nr boczny 702, 1932 r., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-2129.

Commemorative photo of the generation 1909 Schol Squadron
in front of the Lublin hydroplane R XIII bis/hydro, side number 702, 1932, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-2129.

Przelot LeOH.13E nad Gdynia, połowa lat 20. XX w., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/991/H.

Flight of LeOH.13.E over Gdynia, the mid-1920s., photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/991/H.

  29 



.

Kurs haftu w Swarzewie, lata 30. XX w., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1758/H.

Embroidery course in Swarzewo, 1930s, photography, 
collection of the Museum of the Puck Region, catalogue number MP/1758/H.

Członkowie klubu lekkoatletycznego w Pucku, 1922 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/341/H.

Members of the athletics club in Puck, 1922, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/341/H.

Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja na puckim rynku, 1927 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1111/H.

Ceremonial celebration of the Constitution of May 3 in the Puck Market Square, 1927, 
photography, collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1111/H.

Granica państwowa pomiędzy Polską a Niemcami na rzece Piaśnica w pobliżu 
Żarnowca,1932 r., fotografia, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1157/H.

The state border between Poland and Germany on the Piaśnica River near 
Żarnowiec, 1932, photography, collection of the Museum of Puck Region, 
catalogue number MP/1157/H.

Widok na Jastarnię od strony Zatoki Puckiej,1920-1939, fotografia,
zbiory W. Grabe.

View of Jastarnia from the side of Puck Bay, 1920-1939, photography,
collection of W. Grabe. 

Rybak z Półwyspu Helskiego naprawiający żaki przed 
swoim domem w Kuźnicy, lata 20. XX w., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/303/H.

A fisherman from the Hel Peninsula repairing the net 
in front of his house in Kuźnica, the 1920s., photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue 
number MP/303/H.
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Budzik z reklamą puckiego zegarmistrza, 1938 r., 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-5230.

An alarm clock with an advertisement of Puck watchmaker, 1938,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-5230.

Nagroda w biegach kajakowych podczas Kajakowych Mistrzostw Polski 
w Pucku w 1936 r., zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1455/H.

Award in run during the Polish National Canoeing Championships in Puck in 1936, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1455/H.

Członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pucku, 1936 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/435/H.

Members of the Shooting Brotherhood in Puck, 1936, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/435/H. 

Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża w Pucku, po 1935 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-1807.

Members of the Polish Red Cross in Puck, after 1935, photography,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-1807.
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Uroczystości dożynkowe w Celbowie,1936 r., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/845/H.

Harvest festival celebrations in Celbowo, 1936, photography,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/845/H.
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Ekspozycję kończy historia Ziemi Puckiej w zmaganiach II wojny światowej. 
W tym miejscu przedstawione zostały tragiczne dzieje regionu i jego miesz-
kańców, miejsca kaźni, losy Kaszubów na frontach wojennych. Proces odzy-
skiwania wolności, odbudowa po 1945 r., a następnie życie w realiach PRL-u 
były czasem trudnych wyborów. Doprowadziły one do przemian społeczno 
– ustrojowych w lat 80. XX w.  i ukształtowały współczesny obraz regionu.

The exhibition ends with the history of the Puck Region in the struggle of World 
War II. This place is where the tragic history of the region and its inhabitants, 
places of execution, and the fate of the Kashubians on the war fronts are pre-
sented. The process of regaining freedom, reconstruction after 1945, and life in 
the realities of the Polish People’s Republic were times of difficult choices. They 
led to social and political changes in the 1980s and shaped the contemporary 
image of the region.
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Młody mieszkaniec Pucka wcielony do Wehrmachtu. Po ucieczce walczył w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 1945 r., fotografia, zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, 
sygn. MZP-H-3262.
A young resident of Puck was incorporated into the Wehrmacht.
After his escape, he fought in the Polish Armed Forces in the West, 1945, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-3262.

W przededniu wojny – kompania strzelecka na rynku puckim, przed 1939 r., fotografia,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/1149/H.
On the eve of the war. A shooting company in the Puck market square, before 1939, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/1149/H.

List więźnia z obozu Stutthof, 1944 r., dokument, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MP/774/H.
A letter from a prisoner from the Stutthof camp, 1944, document, photography, 
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MP/774/H.
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Przepustka na parkingi na Półwyspie Helskim, 1989 r., dokument,
zbiory W. Grabe.
A pass for car parks on the Hel Peninsula, 1989, document,
collection of W. Grabe.



Wezwanie na zbiór stonki ziemniaczanej, Kuźnica, 1960 r., dokument,
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-3442.
Call for the Colorado potato beetle harvesting, Kuźnica, 1960, document,
collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-3442. 

Domy dla rybackich rodzin wybudowane we Władysławowie, lata 50. XX w., fotografia, 
zbiory Muzeum Ziemi Puckiej, sygn. MZP-H-1996.
Houses for fishing families were built in Władysławowo, the 1950s, photography, 
a collection of the Museum of Puck Region, catalogue number MZP-H-1996.
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Cypel helski, 2021 r., fotografia, 
aut. K. Kędzior.
Hel headland, 2021, photography, 
author: K. Kędzior.

Puck z lotu ptaka, 2021 r.,
fotografia, aut. K. Kędzior.
Puck from the bird’s eye view, 2021, photography,
author: K. Kędzior.

Port w Helu, 2021 r., fotografia,
aut. K. Kędzior.
Port in Hel, 2021, photography,
author: K. Kędzior.

Latarnia w Rozewiu, 2017 r., fotografia,
aut. B. Kos-Dąbrowska.
Lighthouse in Rozewie, 2017, photography,
author: B. Kos- Dąbrowska.
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