
                 „Gdaosk jest dla Polski niezbędny. Nie może ona oddychad bez tego okna  

na morze”                                                      Ignacy Jan Paderewski na konferencji w Wersalu w 1919r. 

     W dniach od 30 września do 5 października 2018 roku  klasy 2a 

i 2b wyjechały do Gdaoska na obóz naukowy zorganizowany 

przez Karolinę Jedynak i Cecylię Czopek. 

Trójmiasto to przestrzeo wypełniona symbolicznymi 

znakami przeszłości . Z okazji  100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości, chcieliśmy poznad 

miejsca związane z historią naszej ojczyzny. 

Poszukiwaliśmy również 

klucza do zrozumienia 

współczesnych czasów. 

Oto najważniejsze etapy 

naszej wędrówki: 

                                                                                                              

Port w Gdyni 

Po odzyskaniu wolności 4 grudnia 1918 roku, Józef Piłsudski, 

wówczas Naczelnik Paostwa, wydał dekret   nakazujący 

utworzenie marynarki wojennej.10 lutego 1920 roku w Pucku 

odbyły się uroczyste zaślubiny z morzem. 

                                                                                                                                                              

 

                                                      

                     Muzeum Emigracji 

 



 Muzeum na statku „Dar Pomorza” 

             Trzymasztowy żaglowiec szkolny 

(fregata) zakupiony przez społeczeostwo 

Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej  

                  w Gdyni. Obecnie jest zacumowany w Gdyni – jako statek-muzeum. Pod polską 

banderą „Dar Pomorza”: 

            •odbył 102 rejsy szkolne, 

           • przepłynął pół miliona mil morskich,  

          • zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął 

dookoła świat, 

           • wyszkolił 13 384 studentów. 

         

                                                                              

                                 

                            

 

 

 

 

 

                                       

 



                                             Muzeum Emigracji w Gdyni  

                          Siedziba muzeum  znajduje się nad samym morzem, pod adresem „Polska 1". 

To wzniesiony w dwudziestoleciu międzywojennym – zabytkowy Dworzec Morski- 

centralne miejsce przedwojennego ruchu pasażerskiego. Tutaj cumowały legendarne 

polskie transatlantyki np. MS „Batory". W 1933 roku Dworzec był jednym  z 

najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



                   Kamera, akcja! Warsztaty 

fotograficzne 

                   Uczniowie w nowatorski 

sposób poznawali najciekawsze 

wątki wystawy stałej oraz 

osiągnięcia wybitnych, polskich 

emigrantów i emigrantek 

związanych z kinematografią. 

Tworzyli cykl fotografii na zadany  

temat ,opisywali założenia, 

koncepcję  realizacji oraz sposób 

wykonania swojej pracy. 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 



                            Europejskie Centrum Solidarności 

                 Wystawa stała, dedykowana historii „Solidarności” i ruchów opozycyjnych, które 

doprowadziły do przemian demokratycznych w  Europie Środkowo-Wschodniej. 

Wykorzystuje  tradycyjne metody ekspozycyjne i najnowsze rozwiązania 

technologiczne (projekcje przestrzenne i elektroniczne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         



                                           Muzeum II Wojny Światowej 

                             Muzeum znajduje się w symbolicznej  przestrzeni pamięci — 200 metrów 

od historycznego budynku Poczty Polskiej w Gdaosku oraz trzy kilometry drogą 

wodną od Westerplatte. 

 

  Uczniowie wzięli udział w  niezwykle  inspirujących warsztatach literackich i  historycznych: 

     •„... stanąd w obronie zmarłych". Literatura wobec Zagłady. Warsztaty interpretacji 

literatury obozowej  • Nazizm. Korzenie zła. 

 

 


