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ul. Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 72 (centrala).

 mok.olsztyn.pl 

27 marca (wtorek) godz. 18
MUZEA NOWEGO JORKU - ARCHITEKTURA, SZTUKA I KRAJOBRAZ

Obiekty muzealne, poza podstawową misją kolekcjonerską 
i popularyzatorską, pełnią ważną funkcję kulturotwórczą, związaną 

z kształtowaniem krajobrazu architektonicznego miasta. O tym opowiedzą 
olsztyńscy architekci - Wiesława i Wojciech Gadomscy.

17 kwietnia (wtorek) godz. 17
CZAS ZZA KRAT. HISTORIA KALENDARZA WIĘZIENNEGO W POLSCE

Zapraszamy na wystawę kalendarzy instytucji, która odmierza czas tym, którzy trafili za kraty. 
Dla tych ludzi czas gwałtownie zwolnił, a jeden z dni - dzień opuszczenia więzienia 

- jest najbardziej wyczekiwanym dniem w życiu. 
Kalendarze więzienne nie służą obecnie wyłącznie obliczaniu czasu kary więźniom. 
Dzisiaj to również narzędzia pracy aktywizujące skazanych, promujące inicjatywy 

i kampanie społeczne, promujące Służbę Więzienną czy w końcu integrujące środowisko. 
Wernisaż poprzedzi projekcja czterech krótkometrażowych filmów, prezentowanych wcześniej 

na organizowanym w Olsztynie International Film Festivalu "Prison Movie". 
Jest to jedyny na świecie przegląd filmów o tematyce więziennej.

Współorganizacja: Fundacja "Historia zza krat - Ocalić od zapomnienia", Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

24 kwietnia (wtorek) godz. 18
MOSTY DAWNEGO OLSZTYNA

Kładki, mosty, mostki i wiadukty, mosty drewniane, murowane i żelazne, które powstawały 
i funkcjonowały kiedyś w Olsztynie. O wszystkich postara się opowiedzieć Rafał Bętkowski, 

pokazując te, które już nie istnieją. W jakich okolicznościach powstawały, jak były budowane,  
jak się zmieniały, komu służyły. Od najstarszego mostu, którego relikty 
odnaleźli archeolodzy przed Wysoką Bramą, do najmłodszego mostu, 

otwartego niedawno przy ul. Pieniężnego.

ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOŚCI
ul. Knosały 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41.

GODZINY ZWIEDZANIA:

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK: 11:00-17:00

SOBOTA-NIEDZIELA: 11:00-18:00

PIĄTEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwację: 

tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl

WSTĘP WOLNY

biuletyn redaguje zespół MUZEUM NOWOCZESNOŚCI

Dalekopis firmy Teletype, model TG-7-B, prod. USA, lata 40. XX w.



Właściwych początków dalekopisu należy doszukiwać się w 
próbach skonstruowania telegrafu do prywatnego użytku, 
podejmowanych przez m.in. Elisha Graya w 1871 roku. 
Natomiast pierwszy dalekopis został wprowadzony do użytku 
w Stanach Zjednoczonych w 1910 roku przez firmę Postal 
Telegraph and Cable Co. Jego twórcami byli Charles Krum i 
Howard Krum. W 1914 roku powstało udoskonalone 
urządzenie tego typu według pomysłu Edwarda Kleinschmidta. 
Od około 1920 roku pojawiały się rozmaite dalekopisy o 
współczesnej konstrukcji według kolejnych wzorów, 
produkowane również w Niemczech (firma Siemens & Halske) 
czy Wielkiej Brytanii (na bazie pomysłu Creeda). W Polsce w 
latach 1935-1939 opracowano własny model dalekopisu w 
Państwowych Zakładach Tele- i Radiotechnicznych, nie 
rozpoczęto jednak jego produkcji. 
Prezentowany jako eksponat miesiąca w Muzeum 
Nowoczesności dalekopis to model TG-7-B, wyprodukowany 
przez amerykańską firmę Teletype Corporation z Chicago. Jest 
on wojskową wersją modelu 15-KSR, przystosowaną do pracy 
w warunkach polowych. Zarówno model 15-KSR, jak i 
wojskowe wersje TG-7-A oraz TG-7-B produkowano w latach 
1930-1954. Wszystkich urządzeń tych trzech modeli 
wyprodukowano w tym czasie prawdopodobnie około 200 
tysięcy sztuk. Prezentowany egzemplarz trafił do Polski po 
1945 roku jako dar UNRRA i do 1979 roku pracował na stacji 
kolejowej w Nidzicy, do momentu kiedy został pozbawiony 
swojego silnika. O jego pracy na rzecz kolei świadczy sygnatura 
„PKP TC Nidzica” zamieszczona na obudowie urządzenia.
Obecnie nie spotkamy już dalekopisów w użyciu. Przez całe lata 
pracowały one m.in. w jednostkach wojskowych, na kolei, w 
redakcjach czy służyły realizacji usług teleksowych na poczcie. 
W Polsce od dnia 9 lutego 2007 roku nie jest możliwe wysłanie 
wiadomości w formie teleksowej. [AS]

Opracowano na podstawie: Encyklopedia odkryć i wynalazków, Warszawa 1979; 
http://www.baudot.net/teletype/M15.htm; 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dalekopis;3890373.html; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalekopis

Dalekopis jest urządzeniem telegraficznym. Jest to aparat 
piszący (drukujący), służący do przekazywania wiadomości w 
postaci alfanumerycznej, sterowany na odległość impulsami 
elektrycznymi. Urządzenie przystosowane jest zarówno do 
nadawania, jak i odbierania sygnału. W skład zespołu 
nadawczego wchodzi m.in. klawiatura – poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego klawisza następuje wysłanie sygnału 
elektrycznego o odpowiednim dla danego znaku przebiegu 
impulsowym. Stanowiący kolejną część nadajnika koder 
posiada 5 wyjść, na których pojawia się jedna z 32 kombinacji 
napięć dodatnich i ujemnych. Ostatni moduł zespołu 
nadawczego – modulator – przekształca kombinację w ciąg 5 
impulsów odpowiadających naciśniętemu znakowi 5-
elementowego dalekopisowego alfabetu telegraficznego, które 
są przesyłane do odbiornika. W odbiorniku zachodzi 
odwrócenie procesu – kombinacja napięć uruchamia w 
drukarce odpowiednią czcionkę i przesyłany znak odbijany jest 
na taśmie papierowej lub wstędze papierowej. Dalekopis może 
być dodatkowo wyposażony w czytnik i dziurkarkę taśmy 
papierowej, umożliwiającą rejestrowanie odbieranego tekstu 
na taśmie i jego dalszą retransmisję. 
Próby budowy urządzenia tego rodzaju podejmował m.in. 
Charles Wheatstone (1841), jednak pierwszy praktyczny 
aparat, który możemy uznać za protoplastę dalekopisu, 
skonstruował David Hughes w 1855 roku. Był to zwany 
potocznie juzem telegraf automatycznie zapisujący treść 
wiadomości znakami pisarskimi, a nie alfabetem Morse’a. 
Aparat szybko rozpowszechnił się w Stanach Zjednoczonych, a 
od 1861 roku używany był w Europie, najpierw na terenie 
Francji. Kolejnym wynalazkiem tego rodzaju był tzw. bodot – 
wielokrotny telegraficzny aparat drukujący, umożliwiający 
wykorzystanie tej samej drogi telekomunikacyjnej do 
przesłania kilku wiadomości za pomocą 5-elementowego 
alfabetu telegraficznego. Samo urządzenie i używany przezeń 
kod (rozpowszechniony jako ITA-1, International Telegraph 
Alphabet No 1) zostały opracowane przez francuskiego 
inżyniera Émile’a Baudota. 
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