
Statkiem z Gdyni do Nowego Jorku w 8 dni, czyli krótka podróż do 

lepszego świata.  Jakie tajemnice kryje w sobie niezwykła, a zarazem 

niezwykła pocztówka z Muzeum Emigracji w Gdyni. 

          Muzeum Emigracji w Gdyni posiada w zbiorach dużo źródeł pamiętających 
barwne czasy międzywojnia.  Pocztówka z rejsu do lepszego  świata jest niezwykła 
poprzez  pytania,  które  przed  nami  stawia.  Wybierając  się  w  podróż  statkiem 
możecie  się zastanawiać, jak rejsy wyglądały kiedyś?  Czy były  komfortowe,  czy 
przemieszczano się dalej niż teraz? 

          Gdynia stała się nowoczesnym miastem, wyrastając z rybackiej wsi. Z trudem 

budowano ją  od  1921 (czyli  równo 100 lat  temu).  Bardzo  szybko  stała  się  ważnym 

ośrodkiem turystycznym,  uzyskując  połączenie  z  polskimi  riwierami  –  czyli  Juratą  i 

Jastarnią.

          Oczywiście, najważniejszym punktem zainteresowania w Gdyni stał się port, w 

którym od 1926 roku działa  „Żegluga Polska”, która dysponowała malutkimi statkami. 

Emigracja z Gdyni zwiększyła się po uchwaleniu w 1925 roku ustawy  „o wyłączności  

polskich portów morskich dla wychodźstwa”, która zwiększyła emigrację do ponad 80%. 

Najistotniejszym okazał się zakup linii Baltic America Line od Danii, (w tym SS Polonia) 

przekształcając się ostatecznie w Gdynia America Line. 

          Autor pocztówki, niestety nam nieznany, płynie do Stanów Zjednocznych, jakby 

się mogło wydawać– SS „Polonia”, należący do jednego z transatlantyków „klejnotów 

księżniczek  Dagmary”.  Po  rozmowach  z  muzeum dowiedzieliśmy  się,  że  pocztówka 

powstała na przełomie 1934-1939. Stwierdziliśmy, że treść pocztówki jest nieadekwatna 

do  statku,  który  został  w  niej  przedstawiony.  W  1933  roku  SS  „Polonia”  został 

skierowany na wody południowoamerykańskie, więc nasz bohater nie mógł być na jego 

pokładzie. Na pocztówce widnieje napis Gdynia America Line, więc mamy pewność, że 

adresat płynął do Nowego Jorku. Owa linia stała się dla Polaków szansą na spełnienie 

marzeń o lepszym świecie, a dla Polski zyskała prestiż na arenie międzynarodowej. 

          Możemy przypuszczać, że adresat pocztówki pisał do bliskich mu osób:



„Moi Kochani! Siedzimy na okręcie, jest tu bardzo wygodnie i ładnie, podróż mieliśmy 

dość dobrą, ażeby Bóg tylko żeby dalej było (nieczytelne) napiszę długi list (nieczytelne),  

całuję rączki Pani/Ani (?) Całuję serdecznie (nieczytelne)”. 

Nie mamy dokładnej informacji, na którym statku nasz bohater odbył rejs, jednak 

możemy sądzić, że znalazł się na „Piłsudskim” albo „Batorym”, które swym wyglądem 

oraz wnętrzem miały stanowić wizytówkę polskiej kultury. 

Statki były podzielone na pokłady (słoneczny,  łodziowy) oraz w zależności od 

klasy. Koszt 8-dniowej podróży był ogromny. Za kabinę zewnętrzną z dwoma łóżkami i 

łazienką należało zapłacić około 200 dolarów (biorąc pod uwagę wartość dolara to około 

1050  zł).  Kwota  była  nieosiągalna,  biorąc  pod  uwagę,  że  ówczesna  średnia  pensja 

miesięczna wynosiła około 200 zł.  Rejs był wypełniony luksusowym wypoczynkiem i 

różnorodnymi  zabawami.  Można  było  skorzystać  z  usług  fryzjerskich  i  krawieckich. 

Nieliczne kabiny posiadały telefony wewnętrzne do rozmowy z obsługą. 

Zapewniono również różnorodną rozrywkę. Na statku wynajmowano leżaki i koce 

(koszt  5  zł),  korzystano  z  basenu  oraz  publicznej  sali  gimnastycznej.  Wycieczki 

parowcem  często  uwieczniano  u  fotografa,  dzięki  temu  dzisiaj  posiadamy  tak  wiele 

źródeł. Była również możliwość wysłania kartki z urzędu pocztowego. Rodzice mogli 

odpocząć  od dzieci,  oddając je  do tzw.  „matki  okrętowej”.  Dla osób uduchowionych 

zapewniono również posługę kapłańską. 

           Podróż statkiem w tamtych czasach była jak trasa do innego świata, szansą na 

lepsze jutro.  Historia  transatlantyków zakończyło  się długo po wojnie,  dzisiaj  zostały 

nam jedynie samoloty. 
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