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Witamy w Krajowym Centrum Spuścizny Rybołówstwa. 
Centrum mieści się na trałowcu parowym 'Miasto Grimsby'. 
Pójdź w ślady rybaków z uliczek Grimsby na arktyczne 
łowiska i z powrotem do domu. 

 
Idź po białych śladach buta ostemplowanych na podłodze 
wokół Centrum. 

 
Jak wejdziesz po schodach na górę na drugie piętro, to 
zobaczysz na ścianach różne gatunki ryb, im są niżej na 
ścianie, tym żyją bliżej dna morskiego. 

 
Pokój nawigacji 
Ten pokój zawiera rozmaite urządzenia nawigacyjne używane 
przez rybaków na przestrzeni wieków, aby znaleźć drogę. Od 
gwiazd na suficie, wykorzystywanych, gdy nasi przodkowie 
wierzyli, ze świat jest płaski, do współczesnego globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej (GPS). 
 
Podwórko 
Chłoń widoki, dźwięki i zapachy! Od żony rybaka 
naprawiającej włok, do rybaka czekającego na swoją 
taksówkę, by zabrać go 'w dół doku'. 

 
Nabrzeże 
Spotkaj swojego szypra na dzisiejszą podróż i wejdź na 
pokład 'Miasto Grimsby'. 

 
Pokój radiowy 
Tu pracował radiooficer. Posłuchaj wiadomości kodowanych 
alfabetem Morse'a z radiostacji statków. Te wiadomości były 
używane do komunikowana się z innymi statkami, pozwalały 
sobie nawzajem przekazać informacje o jakichkolwiek 
niebezpieczeństwach albo obszarach obfitujących w ryby. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Most 
To tu gdzie pracował szyper. Stań przy sterze i popatrz przez 
iluminatory na inne trałowce. 

 
Stół Szyprów 
Ciesz się luksusem swojego własnego stołu i 
niewyczerpanego zaopatrzenia w herbatę! Szafki nad stołem 
to koje, gdzie Szyper spałby, ale niezbyt często! 

 
Skręć w prawo 
Doświadcz widoku z lotu ptaka na ruchomy pokład poniżej. 
Obserwuj drżenie haczyka i poczuj pilną potrzebę opróżnienia 
sieci, aby być gotowym na kolejny połów. 

 
Chłopacy na praktyce 
Oficjalnie chłopiec mógł zostać praktykantem w wieku 
czternastu lat, wielu było o wiele młodszych. W pewnym 
momencie w Grimsby było zarejestrowanych o dwieście 
więcej praktykantów niż pełnoletnich rybaków. 

 
Lodowaty pokład 
Gołoledź gromadziłaby się na trawlerze i każdy pomagałby ją 
oczyszczać. Waga lodu byłaby wystarczająca do wywrócenia 
łodzi do góry dnem, jeżeli pozwolono by mu nagromadzić się. 

 
Kotłownia 
Poczuj gorąco jak schodzisz po schodach do kotłowni. 
Wyobraź sobie, jak wyglądało życie nadzorujących palący się 
ogień. Wysokie temperatury i pył węglowy. 

 
Skręć w lewo 
Poczuj rzucanie i przewracanie pokładu jak rybak walczący z 
żywiołami, aby przywieźć połów do domu. 

 
Kambuz 
Spotkaj się z kucharzem statku i zobacz, co składało się na 
prace wykonane w ciągu dnia! Codzienne pieczenie świeżego 
chleba i ciągłe parzenie herbaty, to wszystko w kambuzie, 
który ciągle znajdował się w ruchu! 

 
 
 
 
 
 



Dziobówka 
Tu rybacy odpoczywali, kiedy tylko mogli. Ci mężczyźni 
przygotowują się do życia z powrotem na lądzie w Grimsby. 
 
Reja podwykonawców (Lumpers) 
‘Miasto Grimsby’ teraz jest bezpiecznie z powrotem w doku. 
Lumpers są zajęci wyładowywaniem połowu i 
przygotowaniem go na rynek. 

 
Biuro rozliczeniowe 
To ty rybacy przyszliby po swoją płacę. Na tablicy w biurze 
jest lista trałowców należących do ' Grupy Ross'. 
 
Pokój dzienny Pani Mogg 
Rzeczywistością życia na morzu było to, że wielu mężczyzn 
traciło swoje życie. Audycja radiowa opowiada o stracie 
trawlera Laforey. Mąż Pani Mogg, szyper, William Mogg 
zaginął na morzu, kiedy jego trawler zatopił się tracąc 
wszystkich na pokładzie. 

 
Smażalnia ryb 
To tu gdzie część ryb zakończyłaby swoją podróż. Wizyta w 
smażalni jest wciąż tradycją piątkowych wieczorów w wielu 
częściach dzisiejszego Grimsby. 

 
The Freemans Arms 
To tu gdzie rybacy kończyliby swoją podróż! Po tym jak 
przekazali pieniądze na życie!! Spotkaliby się z przyjaciółmi 
na ulicy Freeman. 

 
‘The Perseverence’ i sklepy 
Przejrzyj wystawy sklepowe i zobacz w atrium napędzany 
wiatrem kuter rybacki ‘The Perseverence’. 

 
Dziękujemy za odwiedzenie Krajowego Centrum Spuścizny 
Rybołówstwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


