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Muzeum Emigracji w Gdyni 

Co możesz zobaczyć w naszym muzeum? 

Emigracja jest wtedy  

gdy wyjeżdżamy za granicę  

żeby tam mieszkać. 

Emigrant to osoba  

która wyprowadziła się ze swojego kraju.  

 

W naszym Muzeum opowiadamy  

o emigracji Polaków do innych krajów.  

Mówimy o tym kim byli emigranci  

i jak wyglądało ich życie.   

 

Ich historii możesz posłuchać  

na stronie internetowej  

Archiwum Emigranta.  

 

W Muzeum organizujemy też 

różne wydarzenia: 

• Koncerty 

• Przedstawienia 

• Warsztaty  

Opowiadamy jak teraz wygląda emigracja.  

 

https://www.archiwumemigranta.pl/
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Mówimy też o osobach  

które przeprowadziły się do Polski  

z innych krajów.  

 

 

Gdzie jest Muzeum Emigracji? 

 

Muzeum znajdziesz w Gdyni  

przy ulicy Polskiej 1.  

To budynek dawnego Dworca Morskiego.  

 

Kiedyś z tego Dworca Polacy  

wyjeżdżali z Polski  

na pokładach transatlantyków.  

 

Transatlantyki to duże statki  

pływające do Ameryki.  

Model takiego statku  

możesz zobaczyć w naszym Muzeum.  
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Kiedy możesz do nas przyjść? 

 

Muzeum jest otwarte: 

• We wtorki  

od godziny 10:00 do 20:00 

• Od środy do niedzieli 

od godziny 10:00 do 18:00.  

 

UWAGA! 

 

We wtorki w godzinach od 10:00 do 11:30  

mamy ciche godziny zwiedzania.  

To znaczy że na wystawie  

jest mniej zwiedzających.  

W muzeum jest wtedy ciszej.  

 

Zanim nas odwiedzisz 

 

Jeśli jesteś niepełnosprawny  

możesz kupić tańszy bilet. 
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Na stronie internetowej Muzeum: 

https://polska1.pl/  

znajdziesz Przed-przewodnik.  

Przed-przewodnik 

dokładnie opisuje nasze muzeum. 

Przeczytaj go  

jeśli chcesz nas lepiej poznać. 

 

Mamy słuchawki wyciszające.  

Jeśli potrzebujesz słuchawek  

przyjdź do kasy.  

W kasie pożyczymy Ci słuchawki  

za darmo. 

 

Pomoc asystenta 

 

Jeśli potrzebujesz asystenta daj nam znać. 

Daj nam znać  

przynajmniej 7 dni przed wizytą u nas. 

Musimy mieć czas  

żeby przygotować dla Ciebie Asystenta. 

 

  

https://polska1.pl/
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Jak się z nami skontaktować? 

 

Zadzwoń na numer telefonu 

58 670 41 56  

albo na numer  

538 998 937. 

 

 

Napisz mejla na adres 

m.otrebska@muzeumemigracji.pl  
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