
Letnie rejsy przedwojenne 

Opis zbioru 

W ten wakacyjny czas zapraszamy Państwa do zapoznania się  

z jednym z folderów z okresu 20-lecia międzywojennego,  

który znajduje się w naszych muzealnych zbiorach.  

Przeglądając go, możecie Państwo zapoznać się z ofertą letnich 

wycieczek morskich z 1935 roku statkiem S/S „Kościuszko”.  

W tamtym czasie, dokładnie między 4 lipca a 31 sierpnia, można było 

popłynąć do Anglii, Belgii, a także zwiedzić kraje skandynawskie – 

Szwecję, Norwegię i Danię. 

Za cenę 350 złotych oferowano wycieczki na fiordy, rejs jednak nie 

należał do najbardziej luksusowych – kabiny były 3 lub 4-osobowe.  

Za ponad dwukrotność tej ceny podróżowano już z tylko jednym 

towarzyszem/towarzyszką w kabinie, na pokładach szalupowym  

i spacerowym.  

Folder, wydany przez GAL, ilustrowany jest czarnobiałymi 

fotografiami oferowanych kierunków podróży oraz wartymi uwagi, 

barwnymi grafikami na obu okładkach. 



Audiodeskrypcja 

Tytuł: Folder Letnie Wycieczki Morskie S/S "Kościuszko", 1935 r. 

Autor: Galewski i Dau Warszawa, Gdynia-Ameryka Linje Żeglugowe 
S.A. 

Rok powstania: 1935 

Technika wykonania: druki akcydensowe i ulotne 

Wymiary: wysokość 20 centymetrów, szerokość 11,2 centymetra 

Ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni 

Pionowa, lekko pożółkła ulotka. 

Na górze rysunek zajmujący około dwie trzecie wysokości ulotki. Dwie 

kobiety na statku, znajdują się przy barierce.  

Kobieta po lewej stronie siedzi. Widzimy ją bokiem, jest lekko 

odwrócona w prawą stronę. Jej prawa ręka jest zgięta w łokciu, dłoń 

spoczywa na lewym udzie. Wygląda jakby się podpierała. Ma na sobie 

czerwony beret i kamizelkę, niebieską koszulę i fioletową spódnicę.  

Kobieta po prawej stronie stoi, widzimy ją tyłem. Lewą ręką podpiera 

się o barierkę, prawą podnosi do twarzy, jakby spoglądała w dal. Jest 

ubrana w niebieski beret, żółtą koszulę i sukienkę. 

Na barierce wisi biało-czerwone koło ratunkowe. Za barierką po lewej 

stronie liny, dalej niebieska woda i zatłoczona plaża widoczna na 

horyzoncie.  



Poniżej rysunku napis w czterech linijkach. Zajmuje pozostałą jedną 

trzecią wysokości ulotki. Na czerwono: Letnie wycieczki morskie 

1935. Na niebiesko nazwa statku: S/S Kościuszko. Pomiędzy wersami 

żółte linie. 


