MS PILSUDSKI
UKRYTA HISTORIA
SCENARIUSZE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

MS Piłsudski – ukryta historia
Scenariusze lekcji dla klas IV–VIII

Wydawca:
Fundacja Koncept Kultura
ul. inzynierska 13/15 m.14
05-822 Milanówek
www.konceptkultura.pl
Milanówek 2018
Wydanie I
Autor scenariusza: Przemysław Węgrzyn
Redakcja: Anna Osiadacz
Opracowanie graﬁczne: Zygmunt Fit
Publikacja nieodpłatna, nie może być sprzedawana.
Publikacja została wydana na licencji Uznanie autorstwa –
Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC
4.0).
Publikacja została wydana w ramach projektu „MS Piłsudski
– pływająca ambasada polskiej kultury”, realizowanego
przez Fundację Koncept Kultura w partnerstwie
z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku,
doﬁnansowanego ze środków programu „Kultura cyfrowa”
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
str. 1

Spis treści

A
B
C

Duma Niepodległej
Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas IV–VI szkoły podstawowej

str. 17–30

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej
Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klas VII–VIII szkoły podstawowej

str. 31–55

Materiały pomocnicze

str. 2

str. 3–16

Najpiękniejszy polski statek!
Scenariusz zajęć lekcyjnych dla klasy IV szkoły podstawowej

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16

str. 56–60
str. 61–69
str. 70–74
str. 75–93
str. 94–96
str. 97–99
str. 100–101
str. 102–104
str. 105–112
str. 113–114
str. 115–117
str. 118–119
str. 120–124
str. 125–126
str. 127–129
str. 130–131

A
Najpiękniejszy
polski statek!

Scenariusz zajęć lekcyjnych
dla klasy IV szkoły podstawowej

Czas trwania lekcji – 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie – 30
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Cele:
– Zaznajomienie dzieci z postacią Józefa Piłsudskiego
– Utrwalenie wartości patriotycznych i świadomości wspólnoty narodowej
– Zdobycie wiedzy związanej z życiem na statku pasażerskim – jego
wyglądem i sposobem spędzania czasu przez pasażerów
– Rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych
– Rozwijanie umiejętności kojarzenia symboli

Metody i techniki pracy:

Najpiękniejszy polski statek!

– Pogadanka
– Praca w parach
– Praca w grupie
– Burza mózgów
– Karta zadań
– Praca manualna
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Materiały pomocnicze:
– Wydrukowane załączniki
– Teksty źródłowe dla nauczyciela
– Kredki
– Opcja: dostęp do portalu internetowego o statku MS PIŁSUDSKI
– Uwaga: przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zapoznać się
z materiałami zgromadzonymi na naszym portalu (teksty, ikonograﬁa,
gry i edukacja)

Przebieg lekcji:
Na początku nauczyciel pyta:
—

czy ktoś z Was płynął kiedyś statkiem?

—

Jakie znacie typy statków? Czym różnią się między sobą?

—

/burza mózgów/ Nauczyciel pokazuje dzieciom cztery zdjęcia statków
i wspólnie próbują nazwać ich typy.
Załącznik nr 1
Odpowiedzi: okręt wojenny, żaglowiec, statek towarowy, statek pasażerski
Nauczyciel informuje, że w dawnych czasach, kiedy pływały żaglowce,
rejs z Europy do Ameryki trwał ponad miesiąc, a przed wojną – już niecały
tydzień. Tę samą trasę samolot pokonuje obecnie w kilka godzin.

—

Czy wiecie od czego pochodzi nazwa statek pasażerski? Czy ktoś z Was
był kiedyś pasażerem – podajcie przykłady (niekoniecznie statku).

—

Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwę TRANSATLANTYK. Statki pasażerskie
nazywane były czasem transatlantykami – czy wiecie od jakiego oceanu
pochodzi ta nazwa? Czy znacie jakieś inne oceany na świecie?

—

Najsłynniejszym statkiem pasażerskim był TITANIC, który ponad 100 lat temu
wypłynął w rejs z Europy do Ameryki. Czy wiecie, co się stało z tym statkiem?

Najpiękniejszy polski statek!

—
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Przebieg lekcji:
Nauczyciel przechodzi teraz do głównego wątku lekcji, czyli statku MS PIŁSUDSKI.
—

Jednym z najważniejszych polskich portów morskich jest Gdynia.

—

Jak myślicie, czy Gdynia to młode, czy stare miasto? Starsze od Krakowa,
od Warszawy, od Waszego miasta?
Czy był ktoś z Was w Gdyni? Co ciekawego można tam zobaczyć?
/praca w parach/ Dzieci oglądają różne herby polskich miast i wybierają
herb Gdyni.
Podpowiedź: w herbie tym znajdują się symbole związane z morzem.
Załącznik nr 3
Odpowiedzi: Gdynia, Łódź, Warszawa, Ustka

Najpiękniejszy polski statek!

—
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Przed wojną, kiedy Polska nie miała tak dużego dostępu do morza jak
obecnie, Gdynia była prawdziwą morską stolicą Polski. Naszym największym
portem i ulubionym miejscem letniego wypoczynku małych i dużych Polaków.
Nauczyciel może wspomnieć, że współczesne polskie porty morskie, takie jak
Szczecin i Gdańsk, nie należały przed wojną do Polski.

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
Długość linii brzegowej II RP wynosiła niecałe 150 km (obecnie 770 km). Gdańsk nie
wrócił do Polski wraz z odzyskaniem niepodległości – został częścią Wolnego Miasta
Gdańska. Symbolicznych zaślubin z morzem dokonano 10.02.1920 roku w Pucku.
Decyzja o budowie portu morskiego na polskim wybrzeżu u zarania II RP spowodowana
była m.in. koniecznością stworzenia ogniwa napędowego dla rozwoju gospodarczego kraju
i stworzenia bazy dla narodowej ﬂoty handlowej i wojennej. Spośród rozważanych
lokalizacji (Tczew, Zatoka Pucka, Jezioro Żarnowieckie) zdecydowanie najlepsza
okazała się Gdynia.

Przebieg lekcji:
Rząd polski podjął decyzję o budowie dużego portu handlowego w Gdyni. Głównym
inspiratorem i siłą napędową budowy portu był minister przemysłu i handlu Eugeniusz
Kwiatkowski (1888–1974). Port gdyński przed wojną utrzymywał regularne połączenia
z około 200 portami na całym świecie, dysponował supernowoczesną infrastrukturą
przeładunkową i magazynową.
W 1933 roku oddano do użytku pasażerski Dworzec Morski, w porcie działała Stocznia
Gdyńska, a w północnej jego części główna baza polskiej ﬂoty wojennej.
Rangę Gdyni podnosiły istniejąca tutaj Państwowa Szkoła Morska ze swym słynnym
żaglowcem szkolnym „DAR POMORZA” oraz szereg inwestycji związanych
z rozbudową miasta i usług turystycznych. Budowa portu w Gdyni w naturalny sposób
przyspieszyła także rozwój polskiej ﬂoty handlowej i wojennej. Najpotężniejszym
gdyńskim armatorem był GAL (Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe). Firma zajmowała się
obsługą ruchu pasażerskiego z Gdyni do Stanów Zjednoczonych. Jego nowoczesne
transatlantyki (np. MS „Piłsudski” i MS „Batory”) były prawdziwymi symbolami portu
gdyńskiego II połowy lat trzydziestych XX wieku. Gdynia stanowiła most transatlantycki
łączący kraj z polską emigracją w Ameryce, nazwana została „oknem na świat”.

— Mówi się, że statek nie parkuje,
tylko cumuje w porcie. Czy wiecie
skąd ta nazwa?
— Cuma – lina przywiązująca
statek do nabrzeża.

— To właśnie z Gdynią związany był pewien piękny polski statek pasażerski.
Chociaż nie był aż tak duży (100 metrów krótszy) i luksusowy jak TITANIC,
to wyróżniał się szybkością i nowoczesnym wystrojem, a wszyscy Polacy bardzo
się cieszyli, że pływał pod polską banderą.
—

Czy ktoś wie, co to jest bandera i co oznacza, że statek pływał
pod polską banderą?

—

Czy znacie jakieś nazwy statków? Nauczyciel prosi o podanie kilku
prawdziwych lub wymyślonych przez dzieci nazw.

Najpiękniejszy polski statek!

Zadania dodatkowe:
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Przebieg lekcji:
—

Statek, o którym będziemy teraz mówić nazywał się MS Piłsudski.
Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwę statku.

—

Nauczyciel mówi, że nazwy statków mogą pochodzić np. od rzek, miast, gór
lub słynnych (zasłużonych) ludzi. Czy wiecie, do której z tych grup należy
nasz statek?

—

Nauczyciel krótko opowiada o postaci Józefa Piłsudskiego:
Patronem statku MS PIŁSUDSKI był Józef Piłsudski – wielki polski mąż stanu
i dowódca wojskowy uważany za jednego z ojców niepodległej Polski.

Zadania dodatkowe:
—

Litery MS przed nazwą statku
informują, że był to statek
z napędem motorowym
– inne litery będą
np. przed nazwą żaglowca.

Czy podczas podróży po Polsce widzieliście gdzieś pomnik Józefa
Piłsudskiego? A może ktoś z Was był na Wawelu przy jego sarkofagu?

Najpiękniejszy polski statek!

Zaleca się pokazanie w tym
miejscu fragmentu portalu
poświęconego Józefowi
Piłsudskiemu (zdjęcia).

str. 8

—

Statek pływał przed II wojną światową, czyli w czasach, kiedy Wasze
prababcie i pradziadkowie byli w Waszym wieku. A czy pamiętacie, z jakim
polskim portem był on związany?

—

MS PIŁSUDSKI najczęściej pływał z Gdyni do Ameryki, ponieważ tam
do dzisiaj mieszka bardzo wielu Polaków. Odbywał także wycieczki
po różnych morzach Europy i świata.

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
Józef Piłsudski (1867-1935) wychował się pod zaborem rosyjskim w patriotycznej
atmosferze domu rodzinnego. 20-letni Piłsudski został zaangażowany przez brata
Bronisława w działania konspiracyjne. Efektem było aresztowanie i zsyłka
na pięć lat na Syberię za pomoc udzielaną spiskowcom przygotowującym zamach
na cara. Po powrocie z Syberii Piłsudski rozpoczął działalność w Polskiej Par i
Socjalistycznej.

Przebieg lekcji:

MS PIŁSUDSKI był powszechnie uważany za najważniejszy polski statek, dlatego
musiał być duży i najpiękniejszy. Nauczyciel informuje, że wnętrza statku zostały
zaprojektowane przez najlepszych polskich artystów i na każdym kroku podkreślały
jego polski charakter.

Najpiękniejszy polski statek!

Był współtwórcą Związku Strzeleckiego i Towarzystwa Strzelec w Krakowie, w których
młodzież odbywała przeszkolenie wojskowe. Walcząc w Legionach Piłsudski zyskał sobie
wśród żołnierzy ogromny autorytet i oddanych zwolenników. Wokół Piłsudskiego
narastała legenda. W 1917 roku Piłsudski dokonał ważnego wyboru politycznego –
zerwał z państwami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami), w wyniku czego
internowano wielu legionistów a samego Piłsudskiego osadzono w twierdzy
w Magdeburgu. Po uwolnieniu Piłsudski powrócił do Warszawy, gdzie 11 listopada
1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała mu zwierzchnictwo
nad wojskiem, a w kilka dni późnej także władzę cywilną. Wkrótce objął urząd
Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wojska Polskiego.
Od początku 1919 roku trwała wojna Polski z bolszewicką Rosją. Kontrofensywa
dowodzonych przez Piłsudskiego wojsk polskich w sierpniu 1920 roku zakończyła się
wspaniałym zwycięstwem nad Wisłą i spowodowała odwrót Armii Czerwonej
spod Warszawy. W 1921 roku podpisano pokój ryski, który ustalił wschodnią granicę
Polski, ale jednocześnie przekreślał tak bliską Piłsudskiemu ideę federacyjną, w tym szansę
na powstanie niepodległej Ukrainy, pozostającej w sojuszu z Polską.
Za zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją Piłsudski został uhonorowany stopniem
marszałka Polski. W 1923 roku Piłsudski wycofał się z życia politycznego i przeniósł się
do Sulejówka, gdzie licznie odwiedzali go byli legioniści i dawni współpracownicy, dając
dowód swojej wierności. Zamieszkał w dworku „Milusin” wybudowanym dla niego, jako
dar żołnierzy dla swojego wodza.

str. 9

Przebieg lekcji:
Zadania dodatkowe:
—

Nauczyciel wybiera i pokazuje
kilka zdjęć statku znajdujących się
na portalu.

—

Nauczyciel informuje, że statek był tak duży (160 metrów długości), że nie
zmieściłby się nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie.

—

Pływało na nim ponad 1000 osób.

Załącznik nr 4

Liczbę 1000 można odnieść do liczby dzieci w szkole lub mieszkańców
rodzimej miejscowości.

—

Statek MS PIŁSUDSKI słynął też ze znakomitej polskiej kuchni. Nauczyciel
pyta dzieci: czy znacie jakieś typowo polskie potrawy? Następnie pokazuje
prawdziwy jadłospis ze statku i wymienia kilka przykładowych dań
podawanych na PIŁSUDSKIM.
Załącznik nr 5

Najpiękniejszy polski statek!

—
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/burza mózgów/ Jak myślicie, kogo było więcej na PIŁSUDSKIM
– pasażerów, czy załogi?
/praca w grupie/ Nauczyciel dzieli klasę na dwie części i prosi, żeby jedna
grupa wymieniła zajęcia załogi (marynarzy i obsługi), a druga – pasażerów.
Nauczyciel zapisuje propozycje na tablicy i omawia udzielone przez dzieci
odpowiedzi.
Nauczyciel pokazuje np. ciekawe zdjęcie z portalu ukazujące salę szpitalną
dla dzieci i zwraca uwagę, że podczas gdy pasażerowie korzystali z wolnego
czasu i odpoczywali, marynarze musieli ciężko pracować i dbać o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Można pokazać dzieciom graﬁkę (Opowieść –
rozdział IV „Zawsze do usług”) ukazującą wielkość załogi. Nauczyciel pyta:
czy możecie wymienić podobne przypadki z Waszego życia, kiedy ktoś (czasami

Przebieg lekcji:
niewidoczny) pracuje, żeby ktoś inny mógł przyjemnie spędzić czas?
—

Jak rozpoznać kapitana? Nauczyciel pokazuje z portalu zdjęcie dowódcy statku
kapitana Mamerta Stankiewicza.
• Kapitana wszyscy słuchają i szanują. Marynarze wykonują jego rozkazy.
• A czy Wy znacie jakąś osobę, którą można porównać do kapitana statku?
/praca w parach/ Nauczyciel wybiera i rozdaje każdej parze uczniów zestaw
kilku zdjęć statku PIŁSUDSKI (w tym jego wnętrz) i prosi, żeby dzieci wybrały
jedno zdjęcie i opowiedziały jak na statku mogłyby spędzić swój wolny czas.

Zadania dodatkowe:
A jakie miejsca na statku polecilibyście
swoim rodzicom – gdzie najmilej
spędziliby oni wolny czas?

Załącznik nr 4
Tekst źródłowy dla nauczyciela:

Główną trasą na jakiej pływał MS „PIŁSUDSKI” była Gdynia – Nowy Jork. Organizowano
nim także wycieczki po Morzu Karaibskim, do norweskich ﬁordów i do stolic państw
bałtyckich. Podczas postojów pasażerowie brali udział w zorganizowanych krótkich

Najpiękniejszy polski statek!

W niepodległej Rzeczypospolitej pojawił się nowy typ pasażera, pragnący morskich
wycieczek w celach poznawczych i rozrywkowych, a nie tylko podróży w jedną stronę
(emigranci). Nowe potrzeby zaowocowały decyzją o budowie dwóch nowoczesnych
polskich transatlantyków: MS „PIŁSUDSKI” oraz MS „BATORY”. Prace nad nimi
powierzono jednej z włoskich stoczni. Zbudowane w połowie lat 30. XX wieku statki
miały 160 m długości i mogły przewozić ponad 700 pasażerów. Nazwa najpiękniejszego
z nich, będącego ﬂagowym statkiem II Rzeczypospolitej, nawiązywała do największego
Polaka epoki – marszałka Józefa Piłsudskiego. Włoska prasa nazwała polski statek:
arcydziełem włoskiej techniki i inżynierii. Statek wyposażono w najnowocześniejsze
wówczas urządzenia nawigacyjne i sterowe oraz przepięknie udekorowano.
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Przebieg lekcji:
wycieczkach po porcie i jego najbliższej okolicy. Na pokładzie polskiego statku można
było także spędzić Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

Najpiękniejszy polski statek!

Na statku podróżować mogło 773 pasażerów. Nad komfortem ich podróży w pełnej
gotowości czuwało około 300 załogantów. Do dyspozycji pasażerów pozostawało
około 120 stewardów i stewardess oraz liczna obsługa zapewniająca komfort
i możliwość korzystania z licznych rozrywek na statku.
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Budowniczowie „PIŁSUDSKIEGO” pragnęli, żeby budził on podziw, zwłaszcza wśród
zagranicznych pasażerów, z racji swojej funkcjonalności, estetyki oraz polskiego
charakteru. Polacy pragnęli podkreślić niezależność i wagę własnego dorobku
kulturalnego, dlatego wystrój statku nawiązywał m.in. do polskiej kultury ludowej.
Każdy szczegół wyposażenia statku miał jednoznacznie kojarzyć się z Polską oraz jej
sztuką i kulturą. Specjalna komisja czuwała nad pracami projektantów wnętrz, mebli
i sztuki użytkowej, malarzy, dekoratorów i rzeźbiarzy. Wnętrza statku stały się jednym
z najpiękniejszych przykładów przenikania architektury i sztuki w całym dwudziestoleciu
międzywojennym i budzą zachwyt do dziś. Na dziobie statku znajdowała się olbrzymia
dekoracja wzorowana na honorowej odznace Legionów Polskich odznace „Za wierną
służbę”.
Artyści występujący na liniowcu musieli być z najwyższej półki i mieć w repertuarze
polską muzykę i tańce. Liczne przyjęcia na statku uatrakcyjniała okrętowa orkiestra.
Odbywały się tu także promocyjne pokazy mody.
Nasz ﬂagowy statek znany był w świecie także z polskiej kuchni. Na pokład
„PIŁSUDSKIEGO” zabierano prowiant z Polski, nawet wtedy, gdy wypływał na wiele
miesięcy obsługiwać amerykańskie wycieczki. Polskie transatlantyki słynęły z dobrej
kuchni, a menu było na nich starannie dobierane. Na najwyższy poziom serwowanych
na statku potraw pracowało w kuchni 30 kucharzy.

Przebieg lekcji:
Statek pasażerski można porównać do „pływającego miasta”. Jak to rozumiecie?
–

Miasto musi mieć swoją pocztę. Znajdowała się ona także na MS PIŁSUDSKI.
Dzieci projektują kartę pocztową z wizerunkiem statku lub jakiejś atrakcji
dla pasażerów.
Załącznik nr 6

Zadania dodatkowe:
—

Nauczyciel wyjaśnia, że w
dawnych czasach nie istniał
jeszcze Internet (poczta mailowa)
i ludzie często wysyłali do siebie
listy i karty pocztowe.

—

Nauczyciel ponownie nawiązuje do „pływającego miasta” i mówi, że na statku
pasażerskim musi być dużo różnorodnych atrakcji dla pasażerów. Następnie
wymienia na głos różne miejsca (lub atrakcje), a dzieci wskazują te, które były
dostępne na PIŁSUDSKIM. Nauczyciel przypomina, że mówimy o dawnych
czasach!
Załącznik nr 7

Tekst źródłowy dla nauczyciela:

– Salon Wielki – najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie na statku, miejsce
spotkań, wypoczynku, zabaw tanecznych i koncertów, pełniące także funkcje
kina i kaplicy
– kryty basen wyłożony zielonymi kafelkami
– sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy
– polskie miasta, zabytki i obyczaje były tematem pięknych fotograﬁi i obrazów
wiszących w kabinach pasażerskich
– szpital z oddzielnymi salami dla kobiet i mężczyzn
– statkowa drukarnia wydająca pismo okrętowe „Kurjer Morski” – w gazetce można
było znaleźć najważniejsze informacje z kraju i ze świata przekazywane na statek
drogą radiową oraz aktualności z życia statku

Najpiękniejszy polski statek!

Przykłady wyposażenia i wystroju statku MS „PIŁSUDSKI”:
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Przebieg lekcji:
– statkowa poczta, za pośrednictwem której podróżni mogli wysłać list
lub specjalną kartkę z podróży
– sklep z pamiątkami dwa saloniki fryzjersko-kosmetyczne
– biblioteka
– garaż na 18 samochodów
– dwie sale zabaw dla dzieci udekorowane rysunkami polskich artystów
– winda do poruszania się pomiędzy pokładami
– przestrzeń na otwartych pokładach przeznaczona do spacerów lub uprawiania
sportu zajmowała aż 2 tys. m² – pod tym względem „PIŁSUDSKI” korzystnie
wyróżniał się na tle innych statków pasażerskich.

Zadania dodatkowe:

Najpiękniejszy polski statek!

—

str. 14

Uczniowie oglądają na portalu ﬁlm
rekonstruujący przebieg zatonięcia
statku i model jego wraku.

Na zakończenie nauczyciel informuje, że po wybuchu II wojny światowej
MS PIŁSUDSKI został przekształcony w statek wojskowy (miał przewozić żołnierzy)
i niestety wkrótce zatonął.

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
Wybuch II wojny światowej zastał „PIŁSUDSKIEGO” na brytyjskich wodach
terytorialnych w drodze powrotnej z Nowego Jorku. Kapitan otrzymał rozkaz
zacumowania w pobliżu Newcastle (W. Brytania) i wyokrętowania pasażerów na ląd.
Kadłub statku przemalowano na ochronny jasnoszary kolor, z kominów zdjęto znaki
armatorskie GAL-u, zaślepiono większość bulajów. Wyburzono część przegród
wewnętrznych, aby zwiększyć pojemność transportową statku. Większość mebli i dzieła
sztuki traﬁły na przechowanie do portowych magazynów. Kabiny wyposażono
w dodatkowe koje i prycze, zamontowano także setki specjalnych hamaków,
które na dzień były zwijane i chowane do szafek. Tak przekształcony statek mógł zabrać
na pokład 2 tys. żołnierzy.
Na pokładzie rufowym zamontowano działo kalibru 102 mm oraz kilka lekkich dział
przeciwlotniczych.

Przebieg lekcji:
25 listopada 1939 roku „PIŁSUDSKI” wyszedł z portu w swój pierwszy wojenny rejs.
Zgodnie z otrzymanym rozkazem miał popłynąć po transport żołnierzy do Australii.
26 listopada 1939 roku o godzinie 5:36 statkiem wstrząsnął pierwszy wybuch,
15 sekund później otrzymał on drugi cios. Oba w lewą burtę, w okolice dziobu
i śródokręcia. Większość członków załogi opuściło statek na szalupach ratunkowych.
Niestety, wyłowiony z zalanej wodą tratwy, kapitan Mamert Stankiewicz zmarł w wyniku
wycieńczenia i hipotermii. Oprócz niego zginął także IV mechanik Tadeusz Piotrowski,
który wypadł za burtę podczas ewakuacji. Szczęśliwie po skoku za burtę przeżył starszy
oﬁcer Karol Olgierd Borchardt, później znany pisarz i autor słynnej książki o kapitanie
Mamercie Stankiewiczu pt. „Znaczy Kapitan”.
Duma II Rzeczypospolitej zniknęła pod wodami Morza Północnego o godzinie 10:30.
Przyczyną zatonięcia było najprawdopodobniej wpłynięcie na niemieckie pole minowe.
Propozycje poszerzenia wiedzy:
Wizyta w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (Spichlerze na
Ołowiance), gdzie prezentowane są m.in. zabytki ze statku MS PIŁSUDSKI.

—

Udział w lekcji muzealnej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku pt.
„Polski Titanic, Marszałkiem zwany” – szczegóły na www.nmm.pl – tam także
wirtualna wycieczka po wystawach.

—

Modele 3D zabytków z MS PIŁSUDSKI, przygotowane przez Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku, dostępne są tutaj: h ps://sketchfab.com/nmm

—

Zdigitalizowane zabytki związane z dwudziestoleciem międzywojennym
dostępne są na stronie Narodowego Muzeum Morskiego:
h ps://kolekcje.nmm.pl

Najpiękniejszy polski statek!

—
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Najpiękniejszy polski statek!

Przebieg lekcji:

str. 16

—

Wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć duży
model statku MS BATORY („bliźniaka” PIŁSUDSKIEGO)
– h p://www.polska1.pl

—

Wycieczka do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć wystawę
poświęconą budowie i eksploatacji przedwojennego gdyńskiego portu
– h p://www.muzeumgdynia.pl

—

Wycieczka terenowa po przedwojennym porcie w Gdyni, przykładowe
zabytki do obejrzenia: Dworzec Morski z nabrzeżem, przy którym cumował
MS PIŁSUDSKI, gmach Urzędu Morskiego, polski schron przeciwlotniczy,
chłodnia portowa, elewator zbożowy, Olejarnia, Łuszczarnia Ryżu.

B
Duma Niepodległej

Scenariusz zajęć lekcyjnych dla
klasy IV–VI szkoły podstawowej

Czas trwania lekcji – 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie – 30
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Cele:
– Utrwalenie/powtórzenie wiedzy związanej z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę i postacią Józefa Piłsudskiego.
– Utrwalenie/powtórzenie wiedzy związanej z budową portu w Gdyni.
– Poszerzenie wiedzy związanej z rozwojem gospodarki morskiej II RP
na przykładzie historii najsłynniejszego polskiego transatlantyku
MS PIŁSUDSKI.
– Utrwalenie wartości patriotycznych i świadomości wspólnoty narodowej.

Metody i techniki pracy:
–
–
–
–
–
–

Pogadanka
Praca w parach
Praca w grupie
Burza mózgów
Karta zadań
Czytanie planów

–
–
–
–
–
–

Wydrukowane załączniki
Teksty źródłowe dla nauczyciela
Atlasy historyczne
Opcja: dostęp do portalu internetowego o statku MS PIŁSUDSKI
Opcja: okulary VR
Uwaga: przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zapoznać się
z materiałami zgromadzonymi na naszym portalu (teksty, ikonograﬁa,
gry i edukacja)

Duma Niepodległej

Materiały pomocnicze:
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Przebieg lekcji:
Zadania dodatkowe:
Na niebiesko zaznaczono
zadania dodatkowe związane
z dostępem przez uczniów do portalu
lub zajmujące więcej czasu
(do rozważenia przez nauczyciela).

W pierwszej części lekcji nauczyciel przedstawi/przypomina uczniom w skrócie
proces odzyskania niepodległości i odbudowę państwa polskiego, w tym powrót
Polski nad Bałtyk i budowę portu w Gdyni.
—

Czy znacie jakieś nazwiska Polaków zasłużonych w procesie odzyskania
przez Polskę niepodległości?

—

Jak nazywał się największy port morski II Rzeczypospolitej?

—

Jak nazywał się polski minister, za sprawą którego port ten stał się
prawdziwym oknem na świat dla naszej ojczyzny?

—

Uczniowie szukają w atlasach historycznych lub na mapie ściennej
następujących nazw: Gdańsk, Gdynia, Puck, Jezioro Żarnowieckie, Hel, Tczew

Tekst źródłowy dla nauczyciela:

Duma Niepodległej

Pod koniec XVIII wieku Polska – kraj o tysiącletniej tradycji – straciła niepodległość.
Przez kolejne 123 lata Polacy ponosili liczne oﬁary walcząc o suwerenne państwo
w powstaniach zbrojnych, działaniach konspiracyjnych i za pomocą sztuki tworzonej
„ku pokrzepieniu serc”. W 1918 roku naród polski odzyskał niepodległe państwo
i rozpoczął prężną odbudowę kraju. Na czele zmian stanął Józef Piłsudski (1867–1935)
– ikona walk niepodległościowych. W II Rzeczypospolitej otaczała go legenda i swoisty
kult.
Ważną rolę w odrodzeniu niepodległej Polski odegrały Legiony Polskie, które powstały
na początku I wojny światowej (1914–1918) z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Legenda
Legionów Polskich była bardzo mocno obecna w wyglądzie i wystroju statku
MS „PIŁSUDSKI”. Dziobowa odznaka statku wzorowana była na legionowej odznace
„Za wierną służbę” przyznawanej przez Piłsudskiego legionistom.
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Duma Niepodległej

Przebieg lekcji:

str. 20

Józef Piłsudski wychował się pod zaborem rosyjskim w patriotycznej atmosferze domu
rodzinnego. 20-letni Piłsudski został zaangażowany przez brata Bronisława w działania
konspiracyjne. Efektem było aresztowanie i zsyłka na pięć lat na Syberię za pomoc
udzielaną spiskowcom przygotowującym zamach na cara. Po powrocie z Syberii
Piłsudski rozpoczął działalność w Polskiej Par i Socjalistycznej. Był współtwórcą
Związku Strzeleckiego i Towarzystwa Strzelec w Krakowie, w których młodzież
odbywała przeszkolenie wojskowe. Walcząc w Legionach Piłsudski zyskał sobie wśród
żołnierzy ogromny autorytet i oddanych zwolenników. Narastała wokół niego legenda.
W 1917 roku dokonał ważnego wyboru politycznego – zerwał z państwami centralnymi
(Niemcami i Austro-Węgrami), w wyniku czego internowano wielu legionistów, a samego
Piłsudskiego osadzono w twierdzy w Magdeburgu (zdarzenie to nazwano „kryzysem
przysięgowym”). Po uwolnieniu Piłsudski powrócił do Warszawy, gdzie 11 listopada
1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała mu zwierzchnictwo nad
wojskiem, a w kilka dni późnej także władzę cywilną. Wkrótce objął urząd
Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wojska
Polskiego.
Od początku 1919 roku trwała wojna Polski z bolszewicką Rosją. Kontrofensywa
dowodzonych przez Piłsudskiego wojsk polskich w sierpniu 1920 roku zakończyła się
wspaniałym zwycięstwem nad Wisłą i spowodowała odwrót Armii Czerwonej
spod Warszawy. W 1921 roku podpisano traktat ryski, który ustalił wschodnią granicę
Polski, ale jednocześnie przekreślał tak bliską Piłsudskiemu ideę federacyjną,
w tym szansę na powstanie niepodległej Ukrainy, pozostającej w sojuszu z Polską.
Za zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją Piłsudski został uhonorowany stopniem
marszałka Polski. W 1923 roku Piłsudski wycofał się z życia politycznego i przeniósł
do Sulejówka, gdzie licznie odwiedzali go byli legioniści i dawni współpracownicy, dając
dowód swojej wierności. Zamieszkał w dworku „Milusin” wybudowanym dla niego,
jako dar żołnierzy dla swojego wodza.

Przebieg lekcji:
Na mocy traktatu wersalskiego (1919) Polsce przyznano niewielki odcinek brzegu
morskiego z Półwyspem Helskim. W sumie długość linii brzegowej II RP wynosiła niecałe
150 km (obecnie 770 km). Gdańsk nie wrócił do Polski – został częścią Wolnego Miasta
Gdańska. Symbolicznych zaślubin z morzem dokonano 10.02.1920 roku w Pucku.
Decyzja o budowie portu morskiego na polskim wybrzeżu u zarania II RP spowodowana
była m.in. koniecznością stworzenia ogniwa napędowego dla rozwoju gospodarczego
kraju i stworzenia bazy dla narodowej ﬂoty handlowej i wojennej. Spośród rozważanych
lokalizacji (Tczew, Zatoka Pucka, Jezioro Żarnowieckie) zdecydowanie najlepsza okazała
się Gdynia.
Głównym budowniczym portu w Gdyni nazywamy ówczesnego ministra przemysłu
i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888–1974). To jego osobista wizja, wpleciona
w korzystną koniunkturę międzynarodową na polski węgiel, doprowadziła do powstania
w Gdyni najnowocześniejszego i największego portu nad Bałtykiem. Port gdyński
utrzymywał 46 regularnych połączeń z około 200 portami na całym świecie,
dysponował supernowoczesną infrastrukturą przeładunkową i magazynową.
W 1933 roku oddano do użytku pasażerski Dworzec Morski, przez który cztery lata
później przechodziło już ponad 45 tys. osób rocznie.

Duma Niepodległej

W porcie działała Stocznia Gdyńska, a w jego północnej części główna baza polskiej ﬂoty
wojennej. Rangę Gdyni podnosiły także Państwowa Szkoła Morska ze swym słynnym
żaglowcem szkolnym „DAR POMORZA”, który odbył rejs dookoła świata, oraz szereg
inwestycji związanych z rozbudową miasta i usług turystycznych.
Budowa portu w Gdyni w naturalny sposób przyspieszyła także rozwój polskiej ﬂoty
handlowej i wojennej. Najpotężniejszym gdyńskim armatorem był GAL (Gdynia–Ameryka
Linie Żeglugowe). Firma zajmowała się obsługą ruchu pasażerskiego z Gdyni do Stanów
Zjednoczonych. Jego nowoczesne transatlantyki (np. MS „PIŁSUDSKI” i MS „BATORY”)
były prawdziwymi symbolami portu gdyńskiego II połowy lat trzydziestych XX wieku.
Gdynia stanowiła most transatlantycki łączący kraj z polską emigracją w Ameryce.
Nazywano ją polskim „oknem na świat”.
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Przebieg lekcji:
Do zapamiętania:

Zadania dodatkowe:
—

Nauczyciel pyta: w jaki sposób
najłatwiej dostać się dzisiaj do
Ameryki przez Atlantyk? Czy tak
samo wyglądała komunikacja
przed wojną?

Duma Niepodległej

– Pod koniec lat 20. XX wieku
uruchomiono regularne podróże
sterowców pasażerskich,
a samolotów dopiero dziesięć lat
później.
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– Najlepszym sposobem
podróżowania wówczas był
oczywiście rejs statkiem
pasażerskim.

—

Symbolika daty 11 listopada 1918 roku – odzyskanie niepodległości
przez Polskę po 123 latach niewoli.

—

Kluczowa rola Józefa Piłsudskiego w dziele odrodzenia Rzeczypospolitej.

—

Niepodległa Polska miała bardzo wąski dostęp do morza – bez Gdańska.

—

Gdynia – najlepszym miejscem na budowę własnego portu morskiego,
który wkrótce stał się wielkim oknem na świat dla II Rzeczypospolitej.

—

Zasłużone osoby dla powstania portu w Gdyni – minister Eugeniusz
Kwiatkowski, Tadeusz Wenda.

—

W Gdyni funkcjonowała Państwowa Szkoła Morska, której uczniowie
szkolili się na żaglowcu DAR POMORZA.

—

Przedwojenna polska ﬂota składała się z nowoczesnych okrętów wojennych,
statków towarowych i pasażerskich (tzw. transatlantyków).

Nauczyciel mówi, że prawdziwą wizytówką polskiej gospodarki morskiej II RP był
nie tylko nowoczesny port w Gdyni, ale także cumujący w niej największy
i najpiękniejszy statek, jaki wówczas pływał pod polską banderą – nauczyciel nie
wymienia jeszcze jego nazwy.

Przebieg lekcji:
—

Czy wiecie, co oznacza skrót MS przed nazwą statku, np. MS PIŁSUDSKI?
MS – statek z napędem motorowym (motor-ship).
Słynny TITANIC napędzany był silnikiem parowym, dlatego przed nazwą
miał skrót SS (steam-ship).

—

Nauczyciel pyta: dlaczego polskie statki pasażerskie pływały przed wojną
głównie do Ameryki?
/praca w parach/ Nauczyciel prosi, żeby uczniowie zastanowili się i wymyślili
kilka nazw pasujących do ﬂagowego statku II RP.

Zadania dodatkowe:
—

—

Jak myślicie, dlaczego patronem największego i najpiękniejszego polskiego
statku uczyniono marszałka Józefa Piłsudskiego?

—

/burza mózgów/ Zastanówcie się: w jaki sposób statek pasażerski mógł
rozsławić imię Polski na świecie? Następnie nauczyciel podaje konkretne
przykłady wystroju wnętrz PIŁSUDSKIEGO, podkreślające polski charakter
statku (zalecane wykorzystanie materiałów zgromadzonych na portalu
w rozdziale II Ambasador Polskiej Kultury).

/praca w parach/ Uczniowie otrzymują plany statku z opisami każdego
pokładu i nanoszą ich nazwy na plany.

Duma Niepodległej

Uczniowie oglądają na portalu
model 3D statku (lub model
w okularach VR, korzystając
z aplikacji zamieszczonej
w zakładce „Gry i edukacja/
Wirtualny Spacer”). Zwracają
uwagę na jego piękną sylwetkę,
oglądają też przykładowe
wnętrza statku.

Ostatnia część lekcji poświęcona jest w całości transatlantykowi MS PIŁSUDSKI.
Uczniowie poznają jego piękną sylwetkę, wyposażenie podkreślające polski
charakteru statku, życie pasażerów oraz tragiczny wojenny los jednostki.

Załącznik nr 8
Prawidłowe odpowiedzi (od góry): Słoneczny, Łodziowy, A, D
str. 23

Przebieg lekcji:
—

Nauczyciel dopytuje: na którym planie widoczne są kominy statku?
Ile ich miał?
Odpowiedź: Pokład Słoneczny

—

/burza mózgów/ Nauczyciel informuje, że podczas dobrej pogody
pasażerowie często spędzali czas na świeżym powietrzu – nie tylko
na leżakach, ale także uprawiając sport. Oglądając zdjęcia ze statku,
uczniowie próbują rozpoznać dyscypliny sportowe.
Załącznik nr 9

Zadania dodatkowe:

Duma Niepodległej

—
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/praca w grupie/ Uczniowie przygotowują krótkie teksty do statkowego
czasopisma „Kurjer Morski". Teksty oczywiście powinny dotyczyć wydarzeń
z życia pasażerów i nawiązywać do zdjęć umieszczonych w gazetce.

Uczniowie oglądają na portalu
ﬁlm rekonstruujący przebieg
zatonięcia statku i model jego
wraku (okulary VR – aplikacja
Podwodna misja, w której
odnajdują 3 miejsca z informacjami historycznymi dotyczące:
odznaki dziobowej, postaci
Józefa Piłsudskiego oraz Gdyni).

Załącznik nr 10
Nauczyciel pokazuje oryginalny „Kurjer Morski" i czyta wybrany artykuł.
Załącznik nr 11

—

/burza mózgów/ Na zakończenie nauczyciel czyta krótki tekst poświęcony
statkowi MS PIŁSUDSKI – uczniowie wspólnie wskazują i poprawiają
znajdujące się w nim błędy (zaznaczono na czerwono).
Załącznik nr 12

Przebieg lekcji:
Tekst źródłowy dla nauczyciela:
W niepodległej Rzeczypospolitej pojawił się nowy typ pasażera, pragnącego morskich
wycieczek w celach poznawczych i rozrywkowych, a nie tylko podróży w jedną stronę
(emigranci). Nowe potrzeby zaowocowały decyzją o budowie dwóch nowoczesnych
polskich transatlantyków: MS „PIŁSUDSKI” oraz MS „BATORY”. Prace nad nimi
powierzono jednej z włoskich stoczni. Zbudowane w połowie lat 30. XX wieku statki
miały 160 m długości i mogły przewozić ponad 700 pasażerów. Nazwa najpiękniejszego
z nich, będącego ﬂagowym statkiem II Rzeczypospolitej, nawiązywała do największego
Polaka epoki – marszałka Józefa Piłsudskiego. Włoska prasa nazwała polski statek
arcydziełem włoskiej techniki i inżynierii. „PIŁSUDSKIEGO” wyposażono w najnowocześniejsze wówczas urządzenia nawigacyjne i sterowe i pięknie udekorowano.
Główną trasą na jakiej pływał MS „PIŁSUDSKI” była Gdynia – Nowy Jork.
Organizowano także wycieczki po Morzu Karaibskim, do norweskich ﬁordów
i do stolic państw bałtyckich. Podczas postojów pasażerowie brali udział
w zorganizowanych krótkich wycieczkach po porcie i jego najbliższej okolicy.
Na pokładzie polskiego statku można było także spędzić Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok.

Na statku podróżować mogło 773 pasażerów. Nad komfortem ich podróży
w pełnej gotowości czuwało około 300 załogantów. Do dyspozycji pasażerów
pozostawało około 120 stewardess i stewardów oraz liczna obsługa zapewniająca
komfort i możliwość korzystania z licznych rozrywek na statku.

Duma Niepodległej

„PIŁSUDSKI” w każdym zagranicznym porcie był gorąco witany i żegnany
przez lokalną Polonię. Witali go m.in. polscy skauci, uczniowie, weterani wojenni
i członkowie różnych polonijnych organizacji. Transatlantyk „PIŁSUDSKI” był
statkiem budzącym ogromne zainteresowanie polskiego społeczeństwa. Podczas
postojów udostępniano go odpłatnie chętnym do zwiedzania. Wycieczki były
przyjmowane gościnnie przez załogę, co wzbudzało zachwyt zwiedzających.
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Przebieg lekcji:
Piłsudski miał 160 m długości, na których znajdowało się 7 dostępnych dla pasażerów
pokładów.
Ważnym elementem eksploatacyjnym polskiego transatlantyku były przewozy ładunków
i poczty. „PIŁSUDSKI” był wszak statkiem pasażersko-towarowym. Poza bagażami
podróżni mogli zabrać w podróż swój samochód. Statkiem przypłynęły do Polski
zakupione przez LOT dwa amerykańskie samoloty pasażerskie.

Duma Niepodległej

Budowniczowie „PIŁSUDSKIEGO” pragnęli, żeby budził on podziw, zwłaszcza wśród
zagranicznych pasażerów, z racji swojej funkcjonalności, estetyki oraz polskiego
charakteru. Polacy pragnęli podkreślić własną niezależność i wagę własnego dorobku
kulturalnego, dlatego wystrój statku nawiązywał m.in. do polskiej kultury ludowej.
Każdy szczegół wyposażenia statku miał jednoznacznie kojarzyć się z Polską oraz jej
sztuką i kulturą, na przykład na dziobie statku znajdowała się olbrzymia dekoracja
wzorowana na honorowej odznace Legionów Polskich. Nad pracami projektantów
wnętrz, mebli i sztuki użytkowej, malarzy, dekoratorów i rzeźbiarzy czuwała specjalna
komisja artystyczna.
Wnętrza statku stały się jednym z najpiękniejszych przykładów przenikania architektury
i sztuki w całym dwudziestoleciu międzywojennym i budzą zachwyt do dziś.

str. 26

Artyści występujący na liniowcu musieli być z najwyższej półki i mieć w repertuarze
polską muzykę i tańce. Liczne przyjęcia na statku uatrakcyjniała statkowa orkiestra.
Na statku odbywały się również promocyjne pokazy mody.
Nasz ﬂagowy statek znany był w świecie także z polskiej kuchni. Na pokład
„PIŁSUDSKIEGO” zabierano prowiant z Polski, nawet wtedy gdy wypływał na wiele
miesięcy obsługiwać amerykańskie wycieczki. Dlatego polskie transatlantyki słynęły
z dobrej kuchni, a menu było na nich starannie dobierane. Na najwyższy poziom
serwowanych na statku potraw pracowało w kuchni 30 kucharzy.

Przebieg lekcji:
Przykłady wyposażenia, wystroju i funkcjonalności statku:

Wybuch II wojny światowej zastał „PIŁSUDSKIEGO” na brytyjskich wodach
terytorialnych, w drodze powrotnej z Nowego Jorku. Kapitan otrzymał rozkaz
zacumowania w pobliżu Newcastle (W. Brytania) i wyokrętowania pasażerów na ląd.
Kadłub statku przemalowano na ochronny jasnoszary kolor, z kominów zdjęto znaki
armatorskie GAL-u, zaślepiono większość bulajów. Wyburzono część przegród
wewnętrznych, aby zwiększyć pojemność transportową statku. Meble i dzieła sztuki
traﬁły na przechowanie do portowych magazynów.

Duma Niepodległej

– Salon Wielki – najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie na statku, miejsce
spotkań, wypoczynku, zabaw tanecznych i koncertów, pełniące także funkcje
kina i kaplicy
– kryty basen wyłożony zielonymi kafelkami
– sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy
– polskie miasta, zabytki i obyczaje były tematem pięknych fotograﬁi i obrazów
wiszących w kabinach pasażerskich
– szpital z oddzielnymi salami dla kobiet i mężczyzn
– statkowa drukarnia wydająca pismo okrętowe „Kurjer Morski” – w gazetce można
było znaleźć najważniejsze informacje z kraju i ze świata przekazywane na statek
drogą radiową oraz aktualności z życia statku
– statkowa poczta, za pośrednictwem której podróżni mogli wysłać list lub specjalną
kartkę z podróży
– sklep z pamiątkami
– dwa saloniki fryzjersko-kosmetyczne
– biblioteka
– garaż na 18 samochodów
– dwie sale zabaw dla dzieci udekorowane rysunkami polskich artystów
– winda do poruszania się pomiędzy pokładami
– przestrzeń na otwartych pokładach przeznaczona do spacerów lub uprawiania
sportu zajmowała aż 2 tys. m² – pod tym względem „PIŁSUDSKI” korzystnie
wyróżniał się na tle innych statków pasażerskich.
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Przebieg lekcji:
Kabiny wyposażono w dodatkowe koje i prycze, zamontowano także setki specjalnych
hamaków, które na dzień były zwijane i chowane do szafek. Tak przekształcony statek
mógł zabrać na pokład 2 tys. żołnierzy. Na pokładzie rufowym zamontowano działo
kalibru 102 mm oraz kilka lekkich dział przeciwlotniczych.
25 listopada 1939 roku „PIŁSUDSKI” wyszedł z portu w swój pierwszy wojenny rejs.
Zgodnie z otrzymanym rozkazem miał popłynąć po transport żołnierzy do Australii.
26 listopada 1939 roku o godzinie 5:36 statkiem wstrząsnął pierwszy wybuch,
15 sekund później otrzymał on drugi cios. Oba w lewą burtę, w okolice dziobu
i śródokręcia. Większość członków załogi opuściło statek na szalupach ratunkowych.
Niestety, wyłowiony z zalanej wodą tratwy, kapitan Mamert Stankiewicz zmarł w wyniku
wycieńczenia i hipotermii. Za bohaterską postawę podczas akcji ratunkowej pośmiertnie
został on odznaczony Krzyżem Virtu Militari. Drugą śmiertelną oﬁarą tragedii był
IV mechanik Tadeusz Piotrowski, który wypadł za burtę podczas ewakuacji.
Szczęśliwie skok do wody przeżył starszy oﬁcer Karol Olgierd Borchardt, później znany
pisarz i autor słynnej książki o kapitanie M. Stankiewiczu pt. „Znaczy Kapitan”.

Duma Niepodległej

Duma II Rzeczypospolitej zniknęła pod wodami Morza Północnego o godzinie 10:30.
Przyczyną zatonięcia było najprawdopodobniej wpłynięcie na niemieckie pole minowe.
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Do zapamiętania:
—

MS PIŁSUDSKI był pływającym ambasadorem polskości – udekorowany
różnymi dziełami najlepszych ówczesnych polskich artystów miał pokazywać
światu to co najlepsze w Polsce.

—

Pasażerowie mieli do dyspozycji bardzo nowocześnie zaprojektowane
pomieszczenia (np. basen, sale zabaw dla dzieci, salon taneczny, pokłady
spacerowe) i różnorodne atrakcje organizowane dla nich na statku.

Przebieg lekcji:
—

Po wybuchu II wojny światowej MS PIŁSUDSKI został przebudowany
na transportowiec wojska i zatonął na niemieckich minach podczas swojego
pierwszego rejsu w nowej roli (1939 r.)

—

W katastroﬁe zginął kapitan statku Mamert Stankiewicz – bohater słynnej
książki Karola Olgierda Borchardta pt. „Znaczy Kapitan".

Propozycje poszerzenia wiedzy:
Wizyta w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (Spichlerze
na Ołowiance), gdzie prezentowane są m.in. zabytki ze statku
MS PIŁSUDSKI.

—

Udział w lekcji muzealnej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
pt. Polski Titanic, Marszałkiem zwany – szczegóły na www.nmm.pl – tam
także wirtualna wycieczka po wystawach.

—

Modele 3D zabytków z MS PIŁSUDSKI, przygotowane przez Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku, dostępne są tutaj:
h ps://sketchfab.com/nmm

—

Zdigitalizowane zabytki związane z dwudziestoleciem międzywojennym
dostępne są na stronie Narodowego Muzeum Morskiego:
h ps://kolekcje.nmm.pl

—

Wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć duży
model statku MS BATORY („bliźniaka" PIŁSUDSKIEGO)
– h p://www.polska1.pl

—

Wycieczka do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć wystawę
poświęconą budowie i eksploatacji przedwojennego gdyńskiego portu
– h p://www.muzeumgdynia.pl

Duma Niepodległej

—
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Przebieg lekcji:
—

Wycieczka terenowa po przedwojennym porcie w Gdyni, przykładowe
zabytki do obejrzenia: Dworzec Morski z nabrzeżem, przy którym cumował
MS PIŁSUDSKI, gmach Urzędu Morskiego, polski schron przeciwlotniczy,
chłodnia portowa, elewator zbożowy, Olejarnia, Łuszczarnia Ryżu.

Oferta specjalna:

Duma Niepodległej

Zapraszamy do zamawiania zajęć dla całej klasy z wykorzystaniem okularów
Virtual Reality wraz z pokazem widowiska o odbudowie II Rzeczypospolitej
w Wirtualnym Teatrze Historii pod adresem:
edukacja@konceptkultura.pl
lub za pomocą formularza w zakładce „Zaproś nas” na portalu.
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C
Marszałek Piłsudski
– patron ﬂagowego
statku II Rzeczypospolitej

Scenariusz zajęć lekcyjnych
dla klas VII–VIII szkoły podstawowej

Czas trwania lekcji – 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie – 30
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Cele:

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

– Utrwalenie/powtórzenie wiedzy związanej z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę i postacią Józefa Piłsudskiego.
– Utrwalenie/powtórzenie wiedzy związanej z odzyskaniem przez Polskę
dostępu do morza i budową portu w Gdyni.
– Poszerzenie wiedzy związanej z rozwojem gospodarki morskiej II RP, w tym
ﬂoty pasażerskiej na przykładzie historii transatlantyku MS PIŁSUDSKI.
– Utrwalenie wartości patriotycznych i świadomości wspólnoty narodowej.
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Metody i techniki pracy:
– Pogadanka
– Praca w parach
– Praca w grupie
– Burza mózgów
– Karta zadań

Materiały pomocnicze:
– Wydrukowane załączniki
– Teksty źródłowe dla nauczyciela
– Atlasy historyczne
– Opcja: dostęp do portalu internetowego o statku MS PIŁSUDSKI
– Opcja: okulary VR
– Uwaga: przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel powinien zapoznać się
z materiałami zgromadzonymi na naszym portalu (teksty, ikonograﬁa,
ćwiczenia)

Przebieg lekcji:
Zadania dodatkowe:

Przebieg lekcji:

—

—

Na niebiesko zaznaczono zadania
dodatkowe związane z dostępem
przez uczniów do portalu lub
zajmujące więcej czasu (do
rozważenia przez nauczyciela).

W pierwszej części lekcji nauczyciel powtarza z uczniami wiedzę na temat
początków II Rzeczypospolitej.
/praca w parach/ Nauczyciel rozdaje cztery godła Polski z różnych epok
i prosi, żeby uczniowie ułożyli je w kolejności chronologicznej.

—

— Nauczyciel prezentuje uczniom
materiały ikonograﬁczne na
portalu poświęcone Józefowi
Piłsudskiemu.
/praca w grupie/ Nauczyciel prosi
o wymienienie problemów
wewnętrznych i zewnętrznych
w pierwszych latach istnienia II RP.

Wymień trzy kraje, które dokonały rozbiorów I Rzeczypospolitej.
/praca w grupie/ Dzieląc klasę na dwie części, nauczyciel prosi, żeby jedna
grupa zastanowiła się wspólnie nad czynnikami wewnętrznymi, a druga
nad zewnętrznymi, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

—

Jakie znacie nazwiska polskich polityków najbardziej zasłużonych w dziele
odrodzenia Rzeczypospolitej po I wojnie światowej? Jaką rolę odegrał
w tym procesie Józef Piłsudski i jakie pełnił stanowiska w państwie polskim
po odzyskaniu niepodległości?

—

U boku którego z państw zaborczych walczyły Legiony Polskie (Piłsudskiego)?

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Załącznik nr 13
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Przebieg lekcji:

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
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Pod koniec XVIII wieku Polska – kraj o tysiącletniej tradycji – straciła niepodległość.
Przez kolejne 123 lata Polacy ponosili liczne oﬁary walcząc o suwerenne państwo
w powstaniach zbrojnych, działaniach konspiracyjnych i za pomocą sztuki tworzonej
„ku pokrzepieniu serc”. W 1918 roku naród polski odzyskał niepodległe państwo
i rozpoczął prężną odbudowę kraju. Na czele zmian stanął Józef Piłsudski (1867–1935)
– ikona walk niepodległościowych.
W II Rzeczypospolitej otaczała go legenda i swoisty kult. Ważną rolę w odrodzeniu
niepodległej Polski odegrały Legiony Polskie, które powstały na początku I wojny
światowej (1914–1918) z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Walczyły one
(do 1916 roku) u boku armii austro-węgierskiej z Rosjanami w wielu krwawych bitwach.
Legenda Legionów Polskich była bardzo mocno obecna w wyglądzie i wystroju statku
MS „PIŁSUDSKI”. Olbrzymi ryngraf – odznaka dziobowa Piłsudskiego, wzorowany
był na legionowej odznace „Za wierną służbę”.
Józef Piłsudski (1867-1935) wychował się w zaborze rosyjskim w patriotycznej
atmosferze domu rodzinnego.
20-letni Piłsudski został zaangażowany przez brata Bronisława w działania
konspiracyjne. Efektem było jego aresztowanie i zsyłka na pięć lat na Syberię za pomoc
udzielaną spiskowcom przygotowującym zamach na cara. Podczas pobytu na Syberii
Piłsudski spotkał wielu weteranów powstania styczniowego, działaczy niepodległościowych oraz socjalistów, co mocno wpłynęło na jego poglądy polityczne.
Po powrocie z Syberii Piłsudski rozpoczął działalność w Polskiej Par i Socjalistycznej
(PPS). Był współtwórcą Związku Strzeleckiego i Towarzystwa Strzelec w Krakowie,
w których młodzież odbywała przeszkolenie wojskowe. Tymczasowa Komisja
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianowała Piłsudskiego (1912)
Komendantem Głównym Polskich Sił Zbrojnych. Tytuł Komendanta towarzyszył mu
przez długi czas – bez względu na pełnioną funkcję. Walcząc w Legionach Piłsudski
zyskał sobie wśród żołnierzy ogromny autorytet i oddanych zwolenników.

Przebieg lekcji:
Narastała wokół niego legenda. W 1917 roku Piłsudski dokonał ważnego wyboru
politycznego – zerwał z państwami centralnymi (Niemcami i Austro-Węgrami),
w wyniku czego internowano wielu legionistów, a samego Piłsudskiego osadzono
w twierdzy w Magdeburgu.
Po uwolnieniu Piłsudski powrócił do Warszawy (10.11.1918), gdzie 11 listopada
1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała mu zwierzchnictwo
nad wojskiem, a w kilka dni późnej także władzę cywilną.

Od początku 1919 roku trwała wojna Polski z bolszewicką Rosją. Kontrofensywa
dowodzonych przez Piłsudskiego wojsk polskich w sierpniu 1920 roku zakończyła się
wspaniałym zwycięstwem nad Wisłą i spowodowała odwrót Armii Czerwonej
spod Warszawy. W 1921 roku podpisano pokój ryski, który ustalił wschodnią granicę
Polski, ale jednocześnie przekreślał tak bliską Piłsudskiemu ideę federacyjną, w tym
szansę na powstanie niepodległej Ukrainy, pozostającej w sojuszu z Polską.
Za zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją Piłsudski został uhonorowany stopniem
marszałka Polski.
W 1923 roku Piłsudski wycofał się z życia politycznego. Wraz z żoną i córkami przeniósł
się do Sulejówka, gdzie licznie odwiedzali go byli legioniści i dawni współpracownicy,
dając dowód swojej wierności. Zamieszkał w dworku „Milusin” wybudowanym dla niego,
jako dar żołnierzy dla swojego wodza. Dzielił czas pomiędzy rodzinę, pracę pisarską
i wykłady. Jednocześnie obserwował scenę polityczną i sytuację międzynarodową.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

16 listopada Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego (nadając
alfabetem Morse’a depeszę notyﬁkującą państwo polskie z Cytadeli Warszawskiej),
18 listopada powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a 22 listopada objął urząd
Tymczasowego Naczelnika Państwa, zachowując naczelne dowództwo Wojska Polskiego.
Piłsudski zarządził wybory do sejmu, które odbyły się w styczniu 1919 roku. Posłowie
Sejmu Ustawodawczego powierzyli mu stanowisko Naczelnika Państwa.
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Przebieg lekcji:

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Do zapamiętania:
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Zadanie dodatkowe:
/praca w parach/ Uczniowie
otwierają atlasy historyczne
i porównują linię brzegową
II i III Rzeczypospolitej.

—

Symbolika daty 11 listopada 1918 roku – odzyskanie niepodległości
przez Polskę po 123 latach niewoli.

—

Rola Józefa Piłsudskiego w dziele odrodzenia Rzeczypospolitej – Legiony
Polskie, wojna polsko-bolszewicka.

—

Kraj był zniszczony w wyniku działań wojennych prowadzonych na obszarze
Polski w latach 1914–1921.

Nauczyciel przechodzi teraz do zagadnień związanych z odbudową gospodarczą
Polski i budową portu w Gdyni:
—

Jakie znacie inwestycje rządów II RP, które znacznie przyspieszyły rozwój
gospodarczy Polski?

—

Dlaczego rząd polski zdecydował się na budowę portu morskiego w Gdyni?

—

Jakie wydarzenie międzynarodowe zadecydowało o kształcie granicy
morskiej II RP?

Przebieg lekcji:
Tekst źródłowy dla nauczyciela:

Na mocy traktatu wersalskiego (1919) Polsce przyznano brzeg bałtycki pomiędzy
ujściem rzeki Piaśnicy a potokiem Swelina (granica z Wolnym Miastem Gdańskiem)
oraz Półwysep Helski. W sumie długość linii brzegowej II RP wynosiła niecałe 150 km
(obecnie 770 km). Traktat wersalski powołując do życia Wolne Miasto Gdańsk
zapowiadał przyznanie Polsce dość dużych uprawnień na tym obszarze, jednak
podpisana kilka miesięcy później pod naciskiem Zachodu konwencja polsko-gdańska
praktycznie pozbawiła Rzeczpospolitą swobodnego dostępu do portu gdańskiego.
Formalnie objęcie Pomorza przez Polskę nastąpiło na początku 1920 roku.
Symbolicznych zaślubin z morzem dokonano 10.02.1920 roku w Pucku, kiedy to
dowódca wkraczających na Pomorze wojsk polskich generał Józef Haller wrzucił
do Zatoki Puckiej pierścień oﬁarowany mu przez Polaków mieszkających w Gdańsku.
W ceremonii puckiej wzięli udział bardzo ważni goście. Oprócz generała Hallera byli to
m.in. wicepremier Wincenty Witos, min. spraw zagranicznych Ignacy Daszyński, szef
Departamentu Morskiego kontradmirał Kazimierz Porębski, marszałek Sejmu Maciej
Rataj oraz znany działacz kaszubski Antoni Abraham.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Pod koniec XIX w. społeczeństwo polskie coraz bardziej interesowało się sprawami
morza, a na Pomorzu istniał silny ruch kaszubski (Antoni Abraham, środowisko Gazety
Gdańskiej), który opowiadał się za powrotem tego obszaru do państwa polskiego.
Konieczność posiadania przez Polskę wybrzeża podnoszona była przez wszystkie
polskie stronnictwa polityczne działające podczas I wojny światowej na rzecz
odbudowy niepodległego państwa polskiego. Ważnym momentem w procesie
powrotu Polski nad Bałtyk było słynne orędzie amerykańskiego prezydenta Wilsona
(1917), w którym opowiedział się on za powstaniem niepodległego państwa polskiego
z dostępem do morza.
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Przebieg lekcji:
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Zadania dodatkowe:
—

—

Nauczyciel pokazuje uczniom
wybrane przez siebie zdjęcia
z galerii portalu, na których widać
port w Gdyni i cumujące tam
statki.
Jakie były powody dużych
inwestycji rządowych w porcie
gdyńskim?

Decyzja o budowie portu morskiego na polskim wybrzeżu u zarania II RP spowodowana
była kilkoma względami: brakiem swobody korzystania z portu gdańskiego, który i tak
wówczas wymagał gruntownej modernizacji, koniecznością stworzenia ogniwa
napędowego dla rozwoju gospodarczego kraju, stworzenia bazy dla rozwoju narodowej
ﬂoty handlowej i wojennej, potrzebą przyciągnięcia kapitału inwestycyjnego na zacofane
gospodarczo polskie wybrzeże, a pod względem propagandowym potwierdzenia
słuszności przyznania Polsce dostępu do morza. Na początku maja 1920 roku
na wybrzeże został wysłany najwybitniejszy w tamtych czasach polski inżynier robót
portowych inż. Tadeusz Wenda celem wskazania najlepszego miejsca do budowy
przyszłego portu. Spośród rozważanych lokalizacji (Tczew, Zatoka Pucka, Jezioro
Żarnowieckie) zdecydowanie najlepsza okazała się Gdynia. Ta mała wioska letniskoworybacka miała wszystko co potrzebne było do przekształcenia jej w port morski,
m.in. naturalnie osłonięty brzeg morski, dużą głębokość morza przy brzegu
oraz sąsiedztwo linii kolejowej.
Do zapamiętania:
—
—
—
—

Granice morskie II Rzeczypospolitej uregulował traktat wersalski (1919).
Odrodzona Polska miała bardzo wąski dostęp do morza – bez Gdańska.
Symboliczne zaślubiny z morzem miały miejsce w Pucku 10.02.1920 roku
(generał Józef Haller).
Gdynia – najlepszym miejscem na budowę portu morskiego.

Nauczyciel pyta: Jak uzasadnicie tezę mówiącą, że Gdynia była morską stolicą
Polski w okresie międzywojennym?
Jakie znacie nazwiska związane z Gdynią w czasach II RP?

Przebieg lekcji:
—

Nauczyciel wymienia przykładowe nazwy statków i okrętów wojennych
z czasów II RP i prosi, żeby uczniowie podali ich typy.
Załącznik nr 14

Tekst źródłowy dla nauczyciela:

Gdynia dla wielu mieszkańców Rzeczypospolitej jawiła się jako ziemia obiecana, szansa
na zdobycie pracy i otarcia się o wielki świat. Była prawdziwą morską stolicą II RP.
Dbała o to m.in. Liga Morska i Kolonialna, organizująca w mieście olbrzymie
manifestacje z okazji Święta Morza i szerząca idee morskie w całym kraju.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Pierwszą przystań portową w Gdyni uroczyście otworzył prezydent Stanisław Wojciechowski w 1923 roku. Decyzja o budowie dużego portu handlowego w Gdyni zapadła
jednak dopiero w 1926 roku, kiedy tekę ministra przemysłu i handlu objął Eugeniusz
Kwiatkowski (1888–1974). To jego osobista wizja, wpleciona w korzystną koniunkturę
międzynarodową na polski węgiel, doprowadziła do powstania w Gdyni najnowocześniejszego i największego portu nad Bałtykiem. W tym samym czasie zapadła także
decyzja o budowie wielkiej magistrali kolejowej Śląsk–Gdynia. Najważniejsze jej odcinki
zostały ukończone do 1930 roku i wraz z portem gdyńskim utworzyły prawdziwy
kręgosłup polskiej gospodarki. W 1938 roku port gdyński utrzymywał 46 regularnych
połączeń z około 200 portami na całym świecie. Dysponował supernowoczesną
infrastrukturą przeładunkową i magazynową.
W 1933 roku oddano do użytku pasażerski Dworzec Morski, przez który cztery
lata później przechodziło już ponad 45 tys. osób rocznie. W porcie działała Stocznia
Gdyńska, a w jego północnej części główna baza polskiej ﬂoty wojennej.
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Przebieg lekcji:
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Rangę Gdyni podnosiły działająca tutaj od 1930 roku Państwowa Szkoła Morska
ze swym słynnym żaglowcem szkolnym „DAR POMORZA”, który w połowie dekady odbył
rejs dookoła świata oraz szereg inwestycji związanych z rozbudową miasta
i usług turystycznych.
Jednym z największych popularyzatorów polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego
w Gdyni był generał Mariusz Zaruski (1867–1941) – żołnierz Legionów Polskich, prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego, kapitan harcerskiego szkunera „ZAWISZA CZARNY”,
twórca Komitetu Floty Narodowej (z którego środków zakupiono „DAR POMORZA”),
autor podręczników żeglarskich.
Budowa portu w Gdyni w naturalny sposób przyspieszyła także rozwój polskiej ﬂoty
handlowej i wojennej. W 1926 roku rząd polski powołał do życia Żeglugę Polską,
której dyrektor Julian Rummel (1878–1954) włożył wielki wkład w budowę portu
w Gdyni i rozbudowę polskiej ﬂoty handlowej. Do wybuchu II wojny światowej
przedsiębiorstwo to posiadało 16 statków.
Ważnym dla Gdyni przedsiębiorstwem armatorskimi był także Polskarob, eksploatujący
ﬂotę średniej wielkości masowców. Najpotężniejszym gdyńskim armatorem był jednak
GAL (Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe). Firma zajmowała się obsługą ruchu
pasażerskiego z Gdyni do Stanów Zjednoczonych. Jego nowoczesne transatlantyki, takie
jak MS „BATORY”, MS „PIŁSUDSKI”, MS „SOBIESKI” i MS „CHROBRY” były prawdziwymi
symbolami portu gdyńskiego II połowy lat trzydziestych XX wieku. Gdynia stanowiła
most transatlantycki łączący kraj z polską emigracją, nazywano ją polskim „oknem na
świat”.
Żegluga Polska S.A. – przedsiębiorstwo żeglugowe założone w 1926 roku
z inicjatywy rządu polskiego; prowadziło żeglugę trampową i regularną
(m.in. na linii śródziemnomorskiej); 1.09 1939 roku posiadało 16 statków pełnomorskich
(25 096 BRT) oraz jednostki przybrzeżne i holowniki portowe.

Przebieg lekcji:
Polsko-Skandynawskie Towarzystwo Transportowe S.A. (POLSKAROB) – założone
w 1927 roku przez górnośląski koncern Robur przy udziale kapitału szwedzkiego;
zajmowało się transportem polskiego węgla do Skandynawii; 1.09 1939 roku
posiadało 5 statków (10 792 BRT).

Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A. (GAL) – przedsiębiorstwo żeglugowe założone
w 1930 roku z inicjatywy rządu polskiego przy udziale kapitału duńskiego (do 1934 roku
nosiło nazwę Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe). Eksploatowało największe
polskie statki pasażerskie oraz towarowo-pasażerskie;
w dniu 1.09 1939 roku posiadało 8 statków (71 000 BRT).
Polska ﬂota wojenna dysponowała na początku lat dwudziestych zaledwie kilkunastoma
okrętami, które w żaden sposób nie nadawały się do skutecznej obrony granicy morskiej.
Natychmiast powstały plany jej rozbudowy. Pierwsze nowe okręty zaczęły zasilać
marynarkę wojenną na początku lat trzydziestych. Były to wybudowane we Francji dwa
kontrtorpedowce (ORP „WICHER” i „BURZA”) i trzy okręty podwodne.
W następnych latach ﬂota polska powiększyła się jeszcze o pięć większych jednostek,
wśród których były m. in. doskonałe duże niszczyciele wybudowane w Anglii (ORP „GROM”
i „BŁYSKAWICA”) i równie udane okręty podwodne wybudowane w Holandii (ORP „ORZEŁ”
i „SĘP”) oraz wybudowany we Francji duży stawiacz min (ORP „GRYF”).
Do zapamiętania:
—
—

Zasłużone osoby dla powstania portu w Gdyni – inż. Tadeusz Wenda
i minister Eugeniusz Kwiatkowski.
Rozwój portu w Gdyni związany był m.in. z potrzebą eksportu polskiego
węgla.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S.A. (POLBRYT) – założone w 1928 roku
z inicjatywy Żeglugi Polskiej przy udziale kapitału brytyjskiego; obsługiwało linię
Gdynia–Londyn–Hull; nastawione na przewóz pasażerów, w latach 30-tych zmieniło
swój proﬁl na transport towarów; 1.09 1939 roku eksploatowało 5 statków (8 250 BRT).
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Przebieg lekcji:
—

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

—
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Polska ﬂota handlowa i pasażerska II RP składała się z jednostek towarowych
i nowoczesnych transatlantyków pasażerskich.
Gdynia była także głównym portem wojennym II RP – polska ﬂota wojenna
nie była liczna, ale nowoczesna.

Nauczyciel ponownie nawiązuje do wątku związanego z marszałkiem Piłsudskim,
informując, że pół roku przed jego śmiercią zwodowano piękny polski
transatlantyk, który nosił jego imię.
—

Czy potraﬁcie wymienić przykłady wpływu Józefa Piłsudskiego na życie
polityczne II RP?

—

Czy legenda marszałka Piłsudskiego obecna jest także w czasach
współczesnych?

—

Czy dostrzegacie ją w przestrzeni, w której się poruszacie (w domu, szkole,
na ulicy, podczas uroczystości państwowych – jakich)?

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
Seria kryzysów gabinetowych w połowie lat 20. XX wieku oraz pogarszająca się sytuacja
polityczna i gospodarcza II Rzeczypospolitej stały się dla Piłsudskiego impulsem do próby
przejęcia władzy. W dniach 12–14 maja 1926 roku dokonał on zbrojnego zamachu
stanu (przewrót majowy) i przejął władzę w państwie. W wyniku walk życie straciło
prawie 400 osób. Piłsudski został ministrem spraw wojskowych, a w kilka miesięcy
później Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Piłsudski był także dwukrotnie
premierem rządu polskiego (1926–1928 i 1930).

Przebieg lekcji:
W polityce wewnętrznej miał jednak licznych przeciwników. Wskutek narastającego
konﬂiktu między rządzącym obozem piłsudczyków a porozumieniem stronnictw
centrowych i lewicowych Piłsudski polecił aresztować część przywódców opozycji.
Zostali uwięzieni w twierdzy w Brześciu i postawieni przed sądem (proces brzeski),
który wydał wyroki skazujące.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze. Uroczystości pogrzebowe stały
się wielką manifestacją i elementem umocnienia legendy Piłsudskiego. Pochowany został
na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a jego serce złożone zostało w grobie matki
na wileńskiej Rossie. Dokonania w walce i dążenia do budowy niepodległej silnej Polski
stawiają Marszałka Piłsudskiego w grupie najwybitniejszych polskich mężów stanu.
Wypracowywane przez Piłsudskiego koncepcje zaświadczają o dalekosiężności planów
i umiejętności dobierania narzędzi odpowiednich do ich realizacji. Choć podejmowane
przez niego kontrowersyjne decyzje przysporzyły mu wielu wrogów, jest on po dziś dzień
uważany za wielkiego patriotę i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych
Polaków w historii.
Do zapamiętania:
—
—

—
—

Józef Piłsudski nie bał się podejmować trudnych i kontrowersyjnych decyzji.
Był odpowiedzialny za starcia zbrojne (zamach majowy) w 1926 roku,
w wyniku których zginęło wielu ludzi. Doprowadził także do uwięzienia
swoich przeciwników politycznych (proces brzeski).
Nie przekreśla to jednak jego wielkości i ogromnych zasług w budowie
i umocnieniu niepodległego państwa polskiego.
Józef Piłsudski zmarł w 1935 roku i spoczął na Wawelu.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Jednym z naczelnych postulatów Marszałka była reforma ustroju państwowego,
polegająca m.in. na zasadniczym wzmocnieniu uprawnień prezydenta i ograniczeniu roli
parlamentu. Nowa konstytucja została uchwalona w kwietniu 1935 roku (konstytucja
kwietniowa).
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Przebieg lekcji:
Ostatnia część lekcji przybliża sylwetkę najpiękniejszego statku II Rzeczypospolitej
nazwanego na cześć Marszałka – MS PIŁSUDSKI.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Zadania dodatkowe:
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—

Uczniowie oglądają na portalu
model 3D statku (okulary VR).
Zwracają uwagę na jego piękną
sylwetkę, oglądają też przykładowe wnętrza statku.
Załącznik nr 4

—
Nauczyciel prosi, żeby uczniowie zastanowili się, dlaczego nazwiskiem
Marszałka uhonorowano właśnie statek pasażerski?

—
/burza mózgów/ Nauczyciel pokazuje duże zdjęcie ozdoby galionowej statku i
pyta: z jakim wydarzeniem z życia Józefa Piłsudskiego jest ona związana? Może ktoś
rozpozna widoczne na zdjęciu skróty literowe?
Załącznik nr 15
/praca w grupie/ Nauczyciel rozdaje uczniom karty zadań. Uczniowie
analizują epoki, w których żyły wymienione postaci i wskazują osoby, które
płynęły MS PIŁSUDSKI.
Załącznik nr 16
Odpowiedzi:
– Generał Gustaw Orlicz – Dreszer (1889–1936) – prezes Ligi Morskiej
i Kolonialnej) – TAK
– Stefan Starzyński (1893–1939) – prezydent Warszawy – TAK
– Henryk Sienkiewicz (1846–1916) – pisarz – NIE
– Magdalena Samozwaniec (1894–1972) – pisarka – TAK
– Karol Olgierd Borchardt (1905–1986) – marynarz-pisarz – TAK
– Tadeusz Kościuszko (1746–1817) – wódz powstańczy – NIE
– Włodzimierz Lubański (ur. 1947) – piłkarz – NIE
– Mamert Stankiewicz (1889–1939) – kapitan żeglugi wielkiej – TAK

Przebieg lekcji:
/praca w grupie/ Po zapoznaniu się z wyglądem i specyﬁką statku (opis
nauczyciela lub prezentacja portalu), uczniowie wymyślają hasło reklamowe
zachęcające pasażerów do skorzystania z rejsu na MS PIŁSUDSKI. Jedna
grupa wymyśla hasło dla pasażerów krajowych, druga dla zagranicznych.

Zadania dodatkowe:

— Nauczyciel czyta jedno z umieszczonych na portalu wspomnień
świadków zatonięcia statku.

— Uczniowie oglądają na portalu ﬁlm
rekonstruujący przebieg zatonięcia
statku i model jego wraku
(okulary VR).

Nauczyciel opowiada, że w czasie wojny służbę pełniły nie tylko polskie okręty
wojenne, ale także transportowce wojska – np. wspaniałe polskie transatlantyki.
Losy II Rzeczypospolitej i jej najpiękniejszego statku wypełniły się jesienią
1939 roku – zatonięcie PIŁSUDSKIEGO było symbolicznym końcem epoki
międzywojennej.

—

Zatonięcie PIŁSUDSKIEGO miało miejsce pod koniec listopada na Morzu
Północnym. Jak myślicie, co było największym zagrożeniem dla życia
rozbitków z zatopionego statku?
Odpowiedź: wyziębienie (hipotermia).

Tekst źródłowy dla nauczyciela:
Budowa i eksploatacja statku.
W niepodległej Rzeczypospolitej pojawił się nowy typ pasażera, pragnącego morskich
wycieczek w celach poznawczych i rozrywkowych, a nie tylko podróży w jedną stronę
(emigranci). Pływające od 1930 roku pod polską banderą trzy statki pasażerskie okazały
się przestarzałe i mało konkurencyjne. Nowe potrzeby zaowocowały decyzją o budowie
dwóch nowoczesnych polskich transatlantyków: MS „PIŁSUDSKI” oraz MS „BATORY”.
Polski przemysł okrętowy w odrodzonej Polsce dopiero raczkował, dlatego prace
nad statkami powierzono włoskiej stoczni w Monfalcone. W 1933 roku podpisana
została umowa na budowę dwóch jednakowych motorowców pasażersko-towarowych
(dł. 160 m, szer. 21 m, ok. 14 400 BRT pojemności, ok. 20 węzłów prędkości).

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

— /burza mózgów/ Mając dostęp
do portalu uczniowie rozwiązują
Quiz znajdujący się w jego części
edukacyjnej.
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Przebieg lekcji:

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Oba statki wyceniono na 69 mln lirów, co odpowiadało 1,6 mln ton polskiego węgla.
Podczas transmitowanej przez Polskie Radio uroczystej ceremonii wodowania statku
(grudzień 1934 roku) matka chrzestna – Wanda Pełczyńska (kurierka I Brygady
Legionów Polskich, posłanka na Sejm RP w latach 1935–1938) – wypowiedziała
formułę nadania imienia statkowi i w obecności wielotysięcznego tłumu rozbiła o burtę
butelkę szampana.
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7 miesięcy później, kiedy zakończono prace nad wyposażeniem i dekoracją statku,
rozpoczęły się pierwsze próby morskie. Polski armator – GAL (Gdynia-Ameryka Linie
Żeglugowe) – przejął „PIŁSUDSKIEGO” i rozpoczął przygotowania do pierwszego rejsu.
Załoga statku zachwyciła się warunkami i konstrukcją nowego motorowca. Włoska
prasa nazwała polski statek: arcydziełem włoskiej techniki i inżynierii. Statek
wyposażono w najnowocześniejsze wówczas urządzenia nawigacyjne i sterowe,
m.in. po raz pierwszy w polskiej ﬂocie zastosowano autopilot i urządzenia zapewniające
wykrywanie przeszkód podwodnych.
Flota naszych nowoczesnych transatlantyków została wkrótce uzupełniona o jeszcze
dwie jednostki: MS „SOBIESKI” i MS „CHROBRY”.
Etatowym kapitanem „PIŁSUDSKIEGO” był Mamert Stankiewicz (1889–1939).
Mówiono, że liniowiec w czasie sztormów słuchał tylko jego. MS „PIŁSUDSKI” dowodzili
także kapitanowie: Eustazy Borkowski, Zdenko Knoetgen i Jan Stankiewicz.
Polscy pasażerowie, którzy pragnęli uczestniczyć w pierwszym rejsie statku, przyjechali
do Włoch specjalnym pociągiem z Katowic. Pierwszym portem, do którego zawinął
statek była Wenecja. 12 września 1935 roku „PIŁSUDSKI” dopłynął do Gdyni. Witał go
blisko 30-tysięczny tłum ludzi chcących zobaczyć i powitać najwspanialszy polski
motorowiec. Wnętrza statku przystosowano na przyjęcie wycieczek z całej Polski.
W salonach i barach pojawiły się strzałki, liny i tabliczki wyznaczające kierunek
zwiedzania. Statek zwiedziło około 12 000 osób!

Przebieg lekcji:
Główną trasą na jakiej pływał MS „PIŁSUDSKI” była Gdynia–Kopenhaga–Halifax–Nowy
Jork. W niedzielę 15 września 1935 roku statek wyruszył w swój pierwszy atlantycki rejs
do Nowego Jorku. Na pokładzie znajdowało się 710 pasażerów, w tym wielu oﬁcjeli
i gości specjalnych. Dzięki marke ngowym staraniom GAL-u, ten inauguracyjny rejs odbił
się szerokim echem w prasie krajowej oraz zagranicznej, jak żadne inne wydarzenie
w gospodarczej historii II Rzeczypospolitej.

Na statku organizowano także wycieczki dla turystów amerykańskich po Morzu
Karaibskim. Na przykład w 1936 roku „PIŁSUDSKI” odbył dwanaście rejsów wycieczkowych, podczas gdy jego bliźniak „BATORY” tylko osiem. „PIŁSUDSKI” odbywał także
wycieczki do norweskich ﬁordów i do stolic państw bałtyckich.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Na początku kariery „PIŁSUDSKI” w każdym porcie był gorąco witany i żegnany
przez lokalną Polonię i mieszkańców przyportowych miejscowości, którzy gromadzili się,
by zobaczyć ten wówczas najszybszy i najnowocześniejszy statek pasażerski państw
bałtyckich.
W Nowym Jorku statek witał kilkunastotysięczny tłum, w którym znajdowały się
delegacje reprezentujące ośrodki Polonii z całych Stanów Zjednoczonych.
Sześciotysięczny tłum czekał na Piłsudskiego także po zakończeniu rejsu wycieczkowego
w Montrealu we wrześniu 1938 roku. W porcie witali go skauci, uczniowie, weterani
wojenni i członkowie różnych polonijnych organizacji. Z mostu na pokład statku
zrzucano kwiaty, czekający na przystani ludzie przynieśli ﬂagi narodowe, niektórzy
przebrali się w stroje ludowe. Było to w warunkach kanadyjskich niecodzienne zdarzenie,
lokalne gazety podały, że żaden statek nie był w tym mieście tak serdecznie witany.
Transatlantyk „PIŁSUDSKI” był statkiem budzącym ogromne zainteresowanie polskiego
społeczeństwa. Podczas postojów udostępniano go odpłatnie chętnym do zwiedzania.
Wycieczki były przyjmowane gościnnie przez załogę, co wzbudzało zachwyt
zwiedzających.
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Przebieg lekcji:
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Załoga „PIŁSUDSKIEGO” składała się z najlepszych fachowców. Praca na największym
ﬂagowym statku polskiej ﬂoty handlowej była dla zatrudnionych na nim oﬁcerów
i marynarzy powodem do ogromnej dumy i satysfakcji. Na statku podróżować mogło
773 pasażerów. Nad komfortem ich podróży w pełnej gotowości czuwało około
300 załogantów. Do dyspozycji pasażerów pozostawało około 120 stewardess
i stewardów oraz liczna obsługa zapewniająca komfort i możliwość korzystania
z licznych rozrywek na statku.
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Usługi i rozrywka na transatlantyku podzielone były według klasy pasażerów.
Na „PIŁSUDSKIM” nie przewidziano pierwszej klasy, ponieważ społeczeństwo polskie nie
było jeszcze na tyle zamożne, by masowo nią podróżować. Pasażerowie wybierali między
klasą turystyczną a klasą trzecią. Im wyżej znajdowała się kabina, tym wyższy zazwyczaj
miała standard. Statek miał 160 m długości, na których znajdowało się 7 dostępnych
dla pasażerów pokładów, a na nich 186 kabin turystycznych (wyższy standard),
123 kabiny klasy III (niższy standard) i 12 pomieszczeń dziennych, w tym 2 jadalnie.
Na końcu sekcji kabin pasażerskich na Pokładzie Spacerowym ulokowano najdroższy
na całym statku apartament luksusowy. Składał się z saloniku, przyległej do niego
łazienki oraz dwukrotnie większej od przeciętnej na statku sypialni. Pasażer korzystający
z apartamentu de luxe miał osobne wyjście na wydzieloną dla niego część pokładu.
Wszystko to z myślą o gościach specjalnych, dostojnikach państwowych lub przedstawicielach innych państw.
Na pokładzie polskiego liniowca można było także spędzić Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok, korzystając ze specjalnej oferty wycieczkowej. Podczas postojów
pasażerowie brali udział w zorganizowanych krótkich wycieczkach po porcie i jego
najbliższej okolicy.

Przebieg lekcji:
Porównanie cen biletów z wysokością średnich zarobków w tamtych czasach pokazuje,
że jedynie nieliczni mogli sobie pozwolić na podróże transoceaniczne:
– średnie ówczesne zarobki w Polsce: 100–150 zł
– kabina III klasy: 570 zł
– kabina klasy turystycznej: ok. 800 zł
– apartament de lux: 1 420 zł

Pływający ambasador polskiej kultury
Armator zaczął reklamować „PIŁSUDSKIEGO” jako największy i najnowocześniejszy
statek, jaki kiedykolwiek pływał pod polską banderą oraz najszybszy statek klasy
turystycznej na Bałtyku – ostatnie słowo techniki w dziedzinie budownictwa
okrętowego. Wnętrza wszystkich pomieszczeń były eleganckie i wygodne, ale pozbawione przepychu. Założeniem armatora było wyróżnienie statku ze względu na nowoczesny wystrój na tle setek innych liniowców, przemierzających trasę północnoatlantycką.
W miarę wzrostu postaw patriotycznych, związanych z budową młodego państwa
polskiego, w Ministerstwie Przemysłu i Handlu rodziło się oczekiwanie, aby „PIŁSUDSKI”
budził podziw, zwłaszcza wśród zagranicznych pasażerów, z racji swojej funkcjonalności,
estetyki oraz polskiego charakteru. Pozbawieni przez 123 lata niepodległego państwa
Polacy pragnęli podkreślić własną niezależność i wagę polskiego dorobku kulturalnego.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Ważnym elementem eksploatacyjnym polskiego transatlantyku były przewozy ładunków
i poczty. Liniowiec dysponował pomieszczeniami, w których mógł pomieścić 4 tys. ton
drobnicy. Poza bagażami podróżni mogli zabrać w podróż swój samochód. Przewożono
również towary rolno-spożywcze, meble, maszyny i urządzenia przemysłowe.
Na „PIŁSUDSKIM” przypłynęły do Polski z USA zakupione przez LOT dwa nowoczesne
samoloty pasażerskie. Bardzo dobrze płatnym ładunkiem, mającym wpływ
na efektywność linii nowojorskiej, były przewozy poczty. Dysponując nowoczesnymi
liniowcami, GAL obsługiwał przewozy nie tylko ładunków Poczty Polskiej, zaczął się
również liczyć w konkurencji o przewozy przesyłek z krajów skandynawskich.
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Przebieg lekcji:
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Poszukując polskiego stylu narodowego, sięgali często do kultury ludowej, co miało
odzwierciedlenie także w projektowaniu wnętrz i wyposażenia na „PIŁSUDSKIM”.
Za wystrój wnętrz statku odpowiadali najlepsi polscy artyści okresu międzywojennego,
np. Zoﬁa Stryjeńska, Wojciech Jastrzębowski, Alfons Karny czy Antoni Kenar. Każdy
szczegół wyposażenia statku, począwszy od ryngrafu na dziobie, a skończywszy
na zastawie stołowej, miał jednoznacznie kojarzyć się z Polską oraz z jej sztuką i kulturą.
Specjalna komisja czuwała nad pracami projektantów wnętrz, mebli i sztuki użytkowej,
malarzy, dekoratorów i rzeźbiarzy. Komisja uznała, że wnętrza statku powinny
pokazywać przekrojowo całą polską sztukę. Nazwiska dekoratorów dobierano tak,
aby wśród twórców znaleźli się przedstawiciele polskiego art déco, reprezentanci
zmodernizowanego klasycyzmu, a nawet awangardy. Efekt okazał się znakomity,
a „PIŁSUDSKI” stał się pływającym salonem polskiej sztuki. Wnętrza statku były na tyle
oryginalne i funkcjonalne, że doczekały się wielu opracowań dotyczących polskiej sztuki
użytkowej. Stały się jednym z najpiękniejszych przykładów przenikania architektury
i sztuki w całym dwudziestoleciu międzywojennym i budzą zachwyt do dziś.
Olbrzymi, srebrny ryngraf na dziobie statku wzorowany był na odznace „Za wierną
służbę”, ustanowionej rozkazem Józefa Piłsudskiego z 1916 roku. Ta honorowa odznaka
Pierwszej Brygady Legionów Polskich przez niektórych historyków uważana jest
za pierwsze odznaczenie Polski niepodległej. Ozdobę zaprojektował artysta Wojciech
Jastrzębowski.
Artyści występujący na liniowcu musieli być z najwyższej półki i mieć w repertuarze
polską muzykę i tańce. Liczne przyjęcia na statku uatrakcyjniała orkiestra pokładowa.
Odbywały się tu także promocyjne pokazy mody. Na „PIŁSUDSKIM” zapoczątkowano
organizację koncertów pasażerowie–pasażerom. Wśród podróżnych znajdowało się
wielu artystów i osób uzdolnionych muzycznie, które podczas wielodniowego rejsu
zgadzały się bezinteresownie zaprezentować swoje muzyczne, wokalne czy taneczne
talenty.

Przebieg lekcji:
Władzom GAL-u zależało, aby nasz ﬂagowy statek znany był w świecie także z polskiej
kuchni. Na pokład „PIŁSUDSKIEGO” zabierano prowiant z Polski, nawet wtedy
gdy wypływał na wiele miesięcy obsługiwać amerykańskie wycieczki.
Dlatego polskie transatlantyki słynęły z dobrej kuchni, a menu było na nich starannie
dobierane. Na najwyższy poziom serwowanych na statku potraw pracowało w kuchni
30 kucharzy. Znaczną część pasażerów stanowili Polacy i Amerykanie pochodzenia
żydowskiego, dlatego na statku czekało na nich specjalne koszerne menu.
Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Przykłady wyposażenia i wystroju statku:
– Salon Wielki – najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie na statku, miejsce
spotkań, wypoczynku, zabaw tanecznych i koncertów, pełniące także funkcje
kina i kaplicy
– kryty basen wyłożony zielonymi kafelkami
– sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy
– jedną z najbardziej rozpoznawalnych rzeźb na statku była Dziewczyna ze
skakanką – wykonana z brązu statua stała na kominku i była ozdobą palarni
klasy turystycznej
– polskie miasta, zabytki i obyczaje były tematem pięknych fotograﬁi i obrazów
wiszących w palarni klasy trzeciej i kabinach pasażerskich
– szpital z oddzielnymi salami dla kobiet i mężczyzn oraz wydzielonym
pomieszczeniem dla zakaźnie chorych, wyposażony w pełne instrumentarium
chirurgiczne, ginekologiczne oraz dentystyczne
– statkowa drukarnia wydająca pismo okrętowe „Kurjer Morski” – stanowiło to
ewenement na skalę światową, gdyż gazetki na innych liniowcach były
opracowywane i wydawane na lądzie; w gazetce można było znaleźć
najważniejsze informacje z kraju i ze świata przekazywane na statek drogą
radiową oraz aktualności z życia statku
– statkowa poczta, za pośrednictwem której podróżni mogli wysłać list
lub specjalną kartkę z podróży
– sklep z pamiątkami
– dwa saloniki fryzjersko-kosmetyczne
– biblioteka
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Przebieg lekcji:
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– dwie sale zabaw dla dzieci udekorowane rysunkami polskich artystów
– winda do poruszania się pomiędzy pokładami
– przestrzeń na otwartych pokładach przeznaczona do spacerów lub uprawiania sportu
zajmowała aż 2 tys. m² – pod tym względem „PIŁSUDSKI” korzystnie wyróżniał się na tle
innych statków pasażerskich
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MS „PIŁSUDSKI” wyrusza na front.
Wybuch II wojny światowej zastał „PIŁSUDSKIEGO” na brytyjskich wodach terytorialnych,
w drodze powrotnej z Nowego Jorku. Kapitan otrzymał rozkaz zacumowania w pobliżu
Newcastle i wyokrętowania pasażerów na ląd. Ogłoszono,
że statek zostanie zmilitaryzowany, a załoga od tej chwili ma podlegać regulaminowi
wojskowemu. Cudzoziemscy turyści zostali stopniowo wyokrętowani, ale 545 Polaków
(315 załogantów i 230 podróżnych) pozostawało na statku jeszcze przez 3 tygodnie.
Do przerażonych sytuacją, zamartwiających się o bliskich w kraju, niepewnych przyszłości
ludzi co kilka godzin docierały drogą radiową coraz bardziej tragiczne wieści z Polski.
Wśród załogi nie było przebywającego na urlopie kapitana Mamerta Stankiewicza
(zastępował go starszy brat, kapitan Jan Stankiewicz). Po powrocie kapitanowi udało się
zapanować nad sytuacją.
W listopadzie 1939 roku statek został oddany w czasowy czarter brytyjskiemu Ministry
of War Transport i przebudowany na transportowiec wojska. Kadłub statku przemalowano
na ochronny jasnoszary kolor, z kominów zdjęto znaki armatorskie GAL-u, zaślepiono
większość bulajów. Wyburzono część przegród wewnętrznych, aby zwiększyć pojemność
transportową statku. Usunięto także wartościowe i łatwopalne przedmioty. Meble
i dzieła sztuki traﬁły na przechowanie do portowych magazynów. Kabiny wyposażono
w dodatkowe koje i prycze, zamontowano także setki specjalnych hamaków, które na dzień
były zwijane i chowane do szafek. Tak przekształcony statek mógł zabrać na pokład 2 tys.
żołnierzy. Na pokładzie rufowym zamontowano działo kalibru 102 mm oraz kilka lekkich
dział przeciwlotniczych. Wycięto także część relingu na ruﬁe, aby można było spuszczać
bomby głębinowe. Stan załogi zredukowano do 160 osób, w tym znalazło się 7 żołnierzy
brytyjskich do obsługi zamontowanego na statku sprzętu wojskowego.

Przebieg lekcji:

Do dzisiaj nie jest jednoznacznie określona przyczyna zatonięcia statku. Najbardziej
prawdopodobna wydaje się teza, że „PIŁSUDSKI” wpłynął na dwie denne miny
magnetyczne, postawione tydzień wcześniej przez niemieckie niszczyciele. Zważywszy
na to, że w miejscu, gdzie zatonął „PIŁSUDSKI”, morze jest dość płytkie, miny tego typu
mogły zadziałać.
Do zapamiętania:
—
Budowa nowoczesnego statku pasażerskiego, mającego za patrona
największego Polaka epoki międzywojennej, miała oddawać patriotyczny
nastrój społeczeństwa polskiego i dumę z posiadania własnego (młodego
wciąż) państwa.
—
MS „PIŁSUDSKI” był pływającym ambasadorem polskości – udekorowany
różnymi dziełami najlepszych polskich artystów miał pokazywać światu to
co najlepsze w Polsce oraz stanowić most łączący Polaków mieszkających
w kraju i za granicą.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

25 listopada 1939 roku „PIŁSUDSKI” wyszedł z portu w swój pierwszy wojenny rejs.
Zgodnie z otrzymanym rozkazem miał popłynąć po pierwszy transport żołnierzy
do Australii. 26 listopada 1939 roku o godzinie 5:36 statkiem wstrząsnął pierwszy
wybuch, 15 sekund później otrzymał drugi cios. Oba w lewą burtę, w okolice dziobu
i śródokręcia. Większość członków załogi opuściło statek na szalupach ratunkowych.
Duma II Rzeczypospolitej zniknęła pod wodami Morza Północnego o godzinie 10:30.
Na ratunek rozbitkom przybył po ok. 2 godzinach od katastrofy angielski niszczyciel,
który zabrał na pokład 103 rozbitków. Kolejnych 68 zabrał znajdujący się w pobliżu
statek rybacki. Niestety, wyłowiony z zalanej wodą tratwy, kapitan Mamert Stankiewicz
zmarł w wyniku wycieńczenia i hipotermii. Za bohaterską postawę podczas akcji
ratunkowej pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtu Militari. Oprócz niego zginął
IV mechanik Tadeusz Piotrowski, który wypadł za burtę podczas ewakuacji. Resztę
załogi uratowano. Szczęśliwie przeżył także starszy oﬁcer Karol Olgierd Borchardt,
później znany pisarz i autor słynnej książki o kapitanie Mamercie Stankiewiczu pt.
„Znaczy Kapitan”.
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Przebieg lekcji:
—
—
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—
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W 1939 roku Polska miała aż cztery nowoczesne transatlantyki:
MS PIŁSUDSKI, MS BATORY, MS SOBIESKI i MS CHROBRY.
Po wybuchu II wojny światowej MS PIŁSUDSKI został przebudowany
na transportowiec wojska i zatonął podczas swojego pierwszego rejsu
w nowej roli, prawdopodobnie po wpłynięciu na niemieckie pole minowe.
W katastroﬁe zginął kapitan statku Mamert Stankiewicz – bohater słynnej
książki Karola Olgierda Borchardta pt. „Znaczy Kapitan".

Propozycje poszerzenia wiedzy:
—
Wizyta w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (Spichlerze
na Ołowiance), gdzie prezentowane są m.in. zabytki ze statku MS „PIŁSUDSKI”.
—
Udział w lekcji muzealnej w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
pt. Polski Titanic, Marszałkiem zwany – szczegóły na www.nmm.pl – tam także
wirtualna wycieczka po wystawach.
—

Modele 3D zabytków z MS PIŁSUDSKI, przygotowane przez Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku, dostępne są tutaj:
h ps://sketchfab.com/nmm

—

Zdigitalizowane zabytki związane z dwudziestoleciem międzywojennym
dostępne są na stronie Narodowego Muzeum Morskiego:
h ps://kolekcje.nmm.pl

—

Wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć duży
model statku MS BATORY („bliźniaka" PIŁSUDSKIEGO)
– h p://www.polska1.pl

Przebieg lekcji:
—

Wycieczka do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie można m.in. obejrzeć wystawę
poświęconą budowie i eksploatacji przedwojennego gdyńskiego portu
– h p://www.muzeumgdynia.pl

—

Wycieczka terenowa po przedwojennym porcie w Gdyni, przykładowe
zabytki do obejrzenia: Dworzec Morski z nabrzeżem, przy którym cumował
MS PIŁSUDSKI, gmach Urzędu Morskiego, polski schron przeciwlotniczy,
chłodnia portowa, elewator zbożowy, Olejarnia, Łuszczarnia Ryżu.

Zapraszamy do zamawiania zajęć dla całej klasy z wykorzystaniem okularów
Virtual Reality wraz z pokazem widowiska o odbudowie II Rzeczypospolitej
w Wirtualnym Teatrze Historii pod adresem:
edukacja@konceptkultura.pl
lub za pomocą formularza w zakładce „Zaproś nas” na portalu.

Marszałek Piłsudski – patron ﬂagowego statku II Rzeczypospolitej

Oferta specjalna:

str. 55

Załączniki nr 1
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Załączniki nr 1
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Załączniki nr 1
Dar Pomorza podczas rejsu w Gdyni, zdjęcie
ze zbiorów prywatnych Marka Twardowskiego

Masowiec Sołdek zacumowany w Gdansku, zdjęcie
ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Załączniki nr 1
Model stoczniowy MS Piłsudski, zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Załączniki nr 2
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Załączniki nr 2
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HAMBURG
Załączniki nr 2
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Załączniki nr 2
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Załączniki nr 2
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Załączniki nr 2

NOWY JORK
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AMSTERDAM
Załączniki nr 2
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Załączniki nr 3
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By Ta ^speciﬁk^ z W3C graﬁka wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape
przez Bastianow (Bastian) (based on http://www.gdynia.pl/g2/dokumenty/herb.cdr). http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/symbole/100_30565.html, Domena publiczna,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=804554

Załączniki nr 3
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Załączniki nr 3
By vectorization: Poznaniak - Praca własna, based on:(Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Łodzi)
Uchwała Nr LXVII/1301/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 listopada 2009 r. ws. ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860),
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=858738

By Original COA: Uknown, (svg copy) Poznaniak - Praca własna (copy of oﬃcial COA),
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=891263
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Załączniki nr 3
By Poznaniak - Praca własna based on Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Ustka,
Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1558895
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Załączniki nr 4

Basen na Piłsudskim, zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Sala zabaw w klasie turystycznej; zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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Załączniki nr 4

Sala zabaw w klasie turystycznej; zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

The M/S Piłsudski Orchestra; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Dariusza Leśniewskiego
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str. 79

str. 80

Załączniki nr 4
Pokaz mody w Salonie Wielkim podczas
postoju statku w Filadelﬁi; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Grzegorza Rogowskiego

Salon klasy trzeciej; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Janusza Ćwiklińskiego
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str. 81

str. 82

Załączniki nr 4
Mali podopiczni szpitala, zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Stefana Jacka Michalaka

Kabina klasy trzeciej; zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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str. 83

str. 84

Załączniki nr 4
Jadalnia klasy turystycznej, Monfalcone, 1935 r.;
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Polskiej Akademii
Nauk, zbiór Lecha Niemojewskiego

Sala gimnastyczna na Piłsudskim; zdjęcie ze
zbiorów prywatnych Jerzego Drzemczewskiego
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str. 86

Załączniki nr 4
Sklep z pamiątkami; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Jerzego Drzemczewskiego

Kabina klasy trzeciej; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Dariusza Leśniewskiego
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str. 87

str. 88

Załączniki nr 4
Salonik fryzjerski na Piłsudskim zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Jerzego Drzemczewskiego

Funkcjonalne meble na werandzie na Pokładzie Spacerowym;
zdjęcie ze zbiorów prywatnych Dariusza Leśniewskiego

Załączniki nr 4
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str. 90

Załączniki nr 4
Gra w ringo; zdjęcie ze zbiorów prywatnych
Jerzego Drzemczewskiego

MS Piłsudski przy dworcu morskim w Gdyni, zdjęcie ze
zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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str. 91

str. 92

Załączniki nr 4
Pocztówka z MS Piłsudski i portretem kapitana Mamerta Stankiewicza,
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Dziób na MS Piłsudski, zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
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str. 93

Załączniki nr 5
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Załączniki nr 5

str. 95
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Załączniki nr 5

Załączniki nr 6
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Załączniki nr 6

Załączniki nr 6
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Załączniki nr 7
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Skoki na linie

Kino (TAK)

Internet, ale tylko podczas postoju w porcie

Basen (TAK)

Darmowy dostęp do kanałów transmitujących
mecze Ligi Mistrzów

Paint-ball

Sala gimnastyczna (TAK)

Dyskoteka

Poczta (TAK)

Sklep z pamiątkami (TAK)

Pyszne lody (TAK)

Gokarty

Wizyta na mostku kapitańskim (TAK)

Fryzjer (TAK)

Automaty gier wideo

Kaplica (TAK)

MS PIŁSUDSKI ?

Które z wymienionych miejsc (lub atrakcji) znajdowały się na statku

Załączniki nr 7

str. 101

Załączniki nr 8

str. 102

MS PIŁSUDSKI miał siedem pięknych pokładów.
Czy potraﬁsz rozpoznać cztery z nich?
Umieść ich nazwy na odpowiednich planach.
POKŁAD SŁONECZNY - położony najbliżej słońca, po nim kapitan
zmierzał na swój mostek, a pasażerowie mogli grać w różne gry
sportowe
POKŁAD ŁODZIOWY - dwanaście szalup ratunkowych pozwalało
pasażerom spać spokojnie
POKŁAD SPACEROWY - była tutaj biblioteka i sala zabaw dla dzieci,
a dorośli na tańce chodzili oczywiście do Salonu Wielkiego
POKŁAD A - ulubiony pokład głodomorów, kuchnia, piękne jadalnie
i dużo krzeseł

POKŁAD C - mieszkali na nim pasażerowie i załoga, była też chłodnia

Załączniki nr 8

POKŁAD B - przez ten pokład biegła tzw. Ulica Portowa - długi korytarz
służbowy dla załogi statku, była tutaj też cukiernia i szpital

POKŁAD D - najniższy pokład, tutaj pasażerowie mogli zmęczyć się
w sali gimnastycznej, a potem popływać w basenie
str. 103

str. 104

Załączniki nr 8
Plany pokładów Piłsudskiego, zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Załączniki nr 9
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Załączniki nr 9
Strefa rekreacji na Pokładzie Słonecznym; zdjęcie
ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Zabawa na pokładzie, kadr z ﬁlmu ﬁlmu Fiesta Cruise to the Caribbean
ze zbiorów Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego

Załączniki nr 9
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Załączniki nr 9

Gra w tenisa stołowego; zdjęcie ze zbiorów
prywatnych Jerzego Drzemczewskiego

Gra w ringo; zdjęcie ze zbiorów prywatnych
Jerzego Drzemczewskiego
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Załączniki nr 9
Strefa rekreacji na Pokładzie Słonecznym; zdjęcie
ze zbiorów prywatnych Jerzego Drzemczewskiego

Sala gimnastyczna na Piłsudskim; zdjęcie ze
zbiorów prywatnych Jerzego Drzemczewskiego

Załączniki nr 9
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Załączniki nr 9
Basen kąpielowy na Piłsudskim; zdjęcie ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Załączniki nr 10
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Załączniki nr 10

Załączniki nr 10
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Załączniki nr 11
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Załączniki nr 11

„Kurjer Morski”, ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku

Kurjer Morski, ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku

Załączniki nr 11

str. 116

Załączniki nr 12

str. 118

ORP PIŁSUDSKI był największym okrętem
wojennym II Rzeczypospolitej. Został
zbudowany we Włoszech w 1918 roku. Statek
pływał głównie do Ameryki po amunicję dla
wojska polskiego. Jego patronem był słynny
przedwojenny polski mistrz olimpijski w biegu
na 10 tysięcy metrów – Józef Piłsudski.

Załączniki nr 12

Po wybuchu II wojny światowej statek został

str. 119

skierowany do sojuszniczej Francji i zatonął
w listopadzie 1939 roku na Morzu Północnym
w starciu z niemieckim pancernikiem
„Bismarck”.

Załączniki nr 13
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Załączniki nr 13
By Bastianow (Bastian) - Ta graﬁka wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape
przez Bastianowa (Bastiana) based on File:Polish White Eagle of Przemysł II.PNG.,
CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8944135

By Ziegenpl - Praca własna (own work Based on GFDL picture [1]), Domena
publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5167117
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Załączniki nr 13
By Лобачев Владимир - Praca własna, CC BY-SĄ 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17667847

By Zygmunt Kamiński - Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980, Domena publiczna,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3137832

Załączniki nr 13
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Załączniki nr 14

str. 125

Podaj typy wymienionych poniżej statków i okrętów
z czasów II Rzeczyposolitej:
MS PIŁSUDSKI
statek pasażerski, transatlantyk
MS BATORY
statek pasażerski, transatlantyk
ORP BŁYSKAWICA
okręt wojenny, niszczyciel
ORP ORZEŁ
okręt wojenny, okręt podwodny

SS ROBUR V
statek towarowy, masowiec

Załączniki nr 14

DAR POMORZA
żaglowiec szkolny

str. 126

Załączniki nr 15

str. 127

Czasopismo „Morze”, ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku

Załączniki nr 15

str. 128

str. 129

Załączniki nr 15
Ryngraf oraz wężyki generalskie na dziobie Piłsudskiego,
zdjęcie ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Załączniki nr 16
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Uzupełnij tabelkę

Załączniki nr 16

imię i nazwisko

opis postaci

lata życia

ź Generał Gustaw Orlicz-Dreszer

ź kapitan żeglugi wielkiej

ź 1894–1972

ź Stefan Starzyński

ź piłkarz

ź ur. 1947

ź Henryk Sienkiewicz

ź prezydent Warszawy

ź 1889–1939

ź Magdalena Samozwaniec

ź pisarz, autor „Ogniem i mieczem”

ź 1846–1916

ź Karol Olgierd Borchardt

ź marynarz-pisarz, autor „Znaczy

ź 1905–1986

Kapitan”
ź Tadeusz Kościuszko
ź pisarka satyryczna
ź Włodzimierz Lubański
ź generał, prezes Ligi Morskiej
ź Mamert Stankiewicz

i Kolonialnej
ź generał, wódz powstańczy z 1794 roku
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czy płynął na MS PIŁSUDSKIM ?
(TAK/NIE)

ź 1889–1936
ź 1893–1939
ź

1746–1817

