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NA OKŁADCE:
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Redakcja przypomina
Niepamiętne, zawsze jednako wytrwale, niezniszczalne morze 

takie samo było, jak przed niezliczonymi wiekami (...) Lecz zu
chwała i bezczelna nowość narzuciła się oto tej dziedzinie. Jasno- 
żólte przęsła grobli portowej werznęly się w samoistny, samowład
ny i jednobarwny przestwór morza na sześćset metrów od brzegu. 
Poprzeczne ramię na setkę metrów w poprzek a w kierunku Kępy 
Oksywia, zagrodziło zatokę. Między pale sosnowe łamacza fali, za
bite w dno głębokie żelaznymi kafarami, wwalily się istne góry gła
zów. Tysiące beczek cementu skitją kiedyś' te głazy w jeden wał 
ostoi, niedostępny i niezdobyty dla najszaleńczej burzy. Tak to 
wdziera się, wtłacza i zachodzi w niczyją, bezpańską zatokę pierw
szy port Rzeczypospolitej (...)”. Tak pisał Stefan Żeromski - pierw
szy z polskich pisarzy zafascynowany tematyką morską i budową 
Gdyni. Efektem pobytów pisarza na wybrzeżu jest bałtycka trylo
gia: „Wisła” (1918), „Wiatr od morza” (1922), skąd pochodzi cy
tat, i „Międzymorze” (1924).

Osiemdziesiąt lat temu Sejm RP wydał ustawę o budowie portu 
(23 września 1922 r.), rok później otwarto port tymczasowy, do 
którego w sierpniu 1923 r. wpłynął pierwszy w historii Gdyni fran
cuski parowiec „Kentucky”. Siedemdziesiąt lat temu (31 sierpnia 
1932 r.) odbyły się pierwsze obchody Święta Morza, w następnym 
roku zakończono prace w porcie i otwarto Dworzec Morski. W lu
tym 2003 r. „Spotkania z Zabytkami” przypominają o dziejach 
i zabytkowych wartościach Gdyni.

Redakcja zapowiada
Temu miastu poświęcona jest część bieżącego numeru. Właściwie 

wszystkie artykuły powinny znaleźć się w dziale „To też są zabytki”, 
bowiem odwiedzający Trójmiasto na ogól nie zdają sobie sprawy, że 
w Gdyni znajdują się tak wybitne dzieła polskiej myśli architekto
nicznej okresu międzywojennego. Przede wszystkim więc polecamy 
artykuł na temat zabytkowych wartości miasta (s. 5), o gdyńskiej ar
chitekturze modernistycznej (s. 10) oraz o morskim dziedzictwie 
(s. 28). Czytelników powinien zainteresować przedwojenny projekt 
Dzielnicy Reprezentacyjnej (s. 16), zrealizowany tylko w niewielkim 
fragmencie, dzieje najstarszej ulicy (s. 14), przegląd gdyńskich nekro
polii (s. 20), związanych z Gdynią pocztówek (s. 30) oraz prace kon
serwatorskie przy jednym z budynków (s. 35). Wszystkie artykuły do
tyczące Gdyni oznaczone są herbem miasta symbolizującym walkę 
o polskie morze i podkreślającym morski charakter miasta - biały 
miecz oraz dwie żółte ryby na tle czerwonej tarczy. Oprócz artyku
łów dotyczących Gdyni przedstawiamy także inne, np. o kościele 
w Legnickim Polu (s. 22) i o doświadczeniach z nauczania dzieci o za
bytkach (s. 38).

Część numeru poświęcona Gdyni przygotowana została dzięki współ
pracy z Urzędem Miasta Gdyni.



Tym numerem Krzysztof Nowiński, redaktor naczelny 
„Spotkań z Zabytkami”, żegna się z naszymi Czytelnikami. 

Po ponad 25-letnim redagowaniu pisma postanowił przejść 
na emeryturę i przekazać dzieło swego życia 

w ręce następcy - Wojciecha Przybyszewskiego. 
Z tej okazji odbyła się w redakcji rozmowa, w czasie której 

sprowokowaliśmy red. Nowińskiego 
do kilku bardziej osobistych refleksji.

„Wspaniały pomysł,
pieniądze załatwię, róbcie"

■ Od ponad 25 lat prowadzisz „Spotkania z Za
bytkami”, jesteś twórcą tego czasopisma. Przypo
mnij nam, jak to ivszystko się zaczęło?

- Wspominanie - to jak spacer między cmentarny
mi nagrobkami, ale dobrze. Na wstępie wyjaśnienie: 
współtwórcą pisma jest obecna tu Lidka Bruszew- 
ska, mój wieloletni zastępca. Właśnie po wielu sto
czonych z nią wcześniej rozmowach w Dziale Wy
dawnictw Ośrodka Dokumentacji Zabytków, w pe
wien czerwcowy, gorący dzień 1974 r. wszedłem do 
gabinetu ówczesnego dyrektora ODZ, Marii Chary- 
tańskiej, osoby zasłużonej dla ewidencji zabytków 
w Polsce, ale bardzo zasadniczej i niezbyt chętnej 
wszelkim nowościom. Przedstawiłem sprawę, argu
mentując, że w kraju brakuje popularyzacji ochrony 
zabytków, że stworzenie czasopisma zajmującego się 
tą dziedziną będzie bardzo ważne dla ODZ itd. I na
tychmiast usłyszałem krótkie „nie!”. Nieśmiało za
pytałem „dlaczego nie?”, ale odpowiedź była równie 
stanowcza: „bo nie!!!”. O takiej publikacji mogłem 
rozmawiać dopiero rok później z następcą pani Cha- 
rytańskiej, nieodżałowanym Profesorem Wojcie
chem Kalinowskim. „Wspaniały pomysł, pieniądze 
załatwię, róbcie” - powiedział Profesor. I tak to się 
zaczęło. Pierwszy numer, jeszcze wówczas wydaw

nictwa o statusie książki, lecz o wyglądzie czasopi
sma (na periodyk trzeba było mieć specjalne zezwo
lenie cenzury, które otrzymaliśmy dopiero w 1983 
r.), ukazał się po wielu perypetiach z drukarnią 
w 1976 r.

■ Jaka jest, według ciebie, główna misja „Spotkań 
Z Zabytkami”?

- „Wszystko, co robimy, jest potencjalną przeszło
ścią” - napisał kiedyś Stefan Kisielewski. Nie ma 
granicy między teraźniejszością i przeszłością - to, 
co jest dla nas rzeczywistością, zachowuje się wy
łącznie w naszej pamięci oraz w stworzonych przez 
nas obiektach czy przedmiotach materialnych. Opi
sując stale w „Spotkaniach z Zabytkami” realne 
przykłady przeszłości, zdajemy sobie sprawę z tego 
nieuniknionego procesu równie dobrze, jak archeo
lodzy. Ludzie są na ogół zabiegani, zaaferowani set
kami spraw i nie zastanawiają się nad tym. Od po
czątku ukazywania się pisma przedstawianie w spo
sób jak najłatwiejszy w odbiorze materialnych i du
chowych aspektów przemijania było, jest i dalej po
winno być podstawową misją „Spotkań z Zabytka
mi”, bez względu na rozmaite zmiany wewnętrzne 
i zewnętrzne.
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■ Zawsze preferowałeś' w piśmie ukazywanie za
bytków mało znanych, nie zawsze traktowanych ja
ko obiekty zabytkowe godne ochrony i często narażo
ne przez to na niszczenie?

- Taka jest prawda. Tego rodzaju zabytki material
ne oraz zabytki - nazwijmy je zabytkami pamięci, 
tradycje, obyczaje itd., były dla pisma sprawą pierw
szorzędną. Chcieliśmy pokazywać i uświadamiać lu
dziom ich wartości. Zawsze pasjonowało mnie ich 
wyszukiwanie - stąd rubryki „Archiwum tajemnic”, 
„Wiedzieć więcej”, dział „Wokół tradycji”, a przede 
wszystkim „To też są zabytki”. Nawet w obiektach 
sztandarowych, jak Wawel, Łańcut, Wilanów czy 
Malbork, można odkryć sprawy zupełnie nieznane, 
trudne do wyjaśnienia, pełne niespodzianek z prze
szłości. To są często sprawy ulotne, ale przecież na
leży je chronić, bo także składają się na naszą histo
rię i tworzą narodową tożsamość. Najczęściej zaś je
dyną metodą zwrócenia na nie uwagi jest właśnie 
publikacja.

■ Pismo ukazuje się już ponad ćwierć wieku. Prze
żyło wiele zakrętów, z których udawało się wyjść na 
prostą. Jednak były też porażki...

- Oczywiście! Były trzy największe porażki. 
Pierwsza - to niezapewnienie pismu od początku 
stałego, konsekwentnie przyznawanego każdego ro
ku budżetu na mocy jakiejś decyzji wyższego rzędu. 
Można to było załatwić jeszcze w latach siedemdzie
siątych, choć wątpię, czy byłoby do dziś przestrzega
ne. Druga porażka - była możliwość ucieczki od 
chwiejnego budżetu resortu kultury, przejście do po
ważnego wydawnictwa zainteresowanego wydawa
niem „Spotkań z Zabytkami”. Działo się to na po
czątku lat dziewięćdziesiątych, a głos decydujący 
miało Ministerstwo Kultury i nie zgodziło się na od
danie pisma. Samo pieniędzy nie miało, ale pisma 
z rąk wypuścić nie chciało! Do trzeciej porażki - 
w tym wypadku nie tylko naszego pisma - doszło 
w 1995 r., kiedy dwóch nowych dyrektorów ODZ 
postawiło redakcji, a przede wszystkim miesięczni



kowi takie warunki, jakich nie mogliśmy przyjąć; 
mam stenogramy z ówczesnych rozmów. Czasopi
smo, uznawane przez wszystkich za wizytówkę 
ODZ, po 20 latach zostało przygarnięte przez Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami. Zmiana wydawcy 
wyszła miesięcznikowi tylko na dobre, natomiast 
ODZ wyraźnie zaczął marnieć, co zresztą przypisać 
należy nie tylko pozbyciu się „Spotkań z Zabytka
mi”. Natomiast miesięcznik, dzięki nowemu właści
cielowi, a przede wszystkim po przejęciu przez 
TOnZ roli wydawcy w 2000 r., stał się bardziej 
konkurencyjny na rynku prasowym. Są też porażki 
w szczegółach, odnajdywane w różnych wydanych 
numerach. Ale to jest normalne.

■ Przez te lata współpracowało z redakcją bardzo 
wiele osób. Często były to kontakty bardzo inspiru
jące...

- Do współpracy nikogo nie trzeba było przeko
nywać - chętni do niej przychodzili sami. Tak było 
z nieżyjącym już Januszem Kubiakiem, historykiem 
sztuki, intelektualistą. Na początku istnienia „Spo
tkań z Zabytkami” przyniósł on nam wiele pomy
słów, które realizujemy do dzisiaj. Niezwykłym 
człowiekiem - przede wszystkim ze względu na głę
boką wiedzę, wspaniałe poczucie humoru i rzadko 
spotykany dar ciekawego pisania znakomitą pol
szczyzną - był Profesor Tadeusz Jaroszewski, które
go śmierć także odczuliśmy bardzo dotkliwie. Wy
próbowanymi przyjaciółmi pisma są: Marek Ko
nopka, na którego oczach rodziły się „Spotkania 
z Zabytkami” i który - już jako dyrektor ODZ - 
idąc śladami Profesora Kalinowskiego zapalał nam 
zielone światła, profesor Ryszard Brykowski, przez 
kilka lat członek ścisłej redakcji, Anna Sieradzka - 
osoba bardzo zaabsorbowana profesorską pracą na 
uczelni, ale gotowa w każdej chwili oddać się bez 
reszty sprawom pisma. Zbyt wiele nazwisk trzeba 
by wymieniać...

■ Powiedz nam jeszcze, czy wśród wielu osób 
utrzymujących kontakty z Tobą i redakcją, były ta
kie, które odznaczały się niecodziennymi zachowa
niami?

- Można ich nazwać „szczególnymi miłośnikami”, 
bo przy każdym kontakcie zapewniali o swej głębo
kiej miłości do pisma i do zabytków. Tak było m.in. 
z owym ponad 80-letnim panem, który raz na ty
dzień przyjeżdżał do redakcji aż spod Zawiercia, aby 
opowiedzieć o jakichś nieprawdopodobnych zdarze
niach związanych z zabytkami. Zawsze ubrany w be
ret, skafander, spodnie-pumpy, buty-traktory, miał 

duży, niemiłosiernie wypchany plecak, z którego 
wyrzucał na stół mnóstwo pogiętych, zapisanych pa
pierów, czasem także książki. Albo przychodzące do 
redakcji co kilka dni listy od kogoś spod Rzeszowa. 
Nierównym, trudnym do odczytania charakterem 
pisma ich autor regularnie donosił na miejscowe 
władze, które niszczyły zabytki. Inny zasypywał re
dakcję pisanymi odręcznie artykułami. Wszystko - 
jak się okazało - przepisane z książek! Kiedy po kil
ku miesiącach żaden z jego elaboratów nie ukazał się 
drukiem, chciał mnie podać do sądu... Nie oni jed
nak tworzą czytelnicze forum „Spotkań z Zabytka
mi”. Jak wynika z listów, telefonów, a przede wszy
stkim z publikowanych co kilka lat ankiet, mamy 
wśród czytelników nauczycieli, studentów, uczniów, 
prawników, lekarzy, nawet biznesmenów, nie brak 
także osób zajmujących się profesjonalnie sprawami 
zabytków.

■ No to powiedz - czy byli tacy, których najmilej 
nie wspominasz?

- Oj, byli, byli. Panowie z cenzury w latach PRL-u, 
którzy nazywali nas „rewolwerowcami od zabyt
ków” i skreślali regularnie po kilka zdań w numerze. 
Jeden wiceminister kultury, także w PRL, u którego 
starałem się o pieniądze dla „Spotkań z Zabytkami” 
tak zachwycił się pismem - udawał, że je czyta, cmo
kał z podziwu, ale widziałem, że kompletnie nie wie, 
o co chodzi - że skreślił dotację nie tylko dla czaso
pisma, ale i dla wszystkich wydawnictw ODZ! No 
i oczywiście wspomniany tandem dyrektorski 
z ODZ, który bez najmniejszej żenady pozbył się 
„Spotkań z Zabytkami”. Zebrałoby się jeszcze tro
chę, choć obiektywnie trzeba przyznać, że pismo za
wsze miało więcej przyjaciół.

■ Można by tak rozmawiać długo...
- ...ale kończy się limit stron, które przeznaczyli

ście na rozmowę, prawda? Jeszcze na zakończenie - 
w przeddzień odejścia z redakcji życzę mojemu na
stępcy kolejnych 25 lat prowadzenia pisma bez za
wirowań i zakrętów! Jako zdrowemu na ciele i umy
śle staruszkowi-emerytowi wolno mi już dawać rady 
- ZAWSZE MUSISZ WOJTKU WIEDZIEĆ CZE
GO CHCESZ!!! I jeszcze jedno. Chciałem podzię
kować wszystkim współpracownikom pisma, nie tyl
ko wymienianym w redakcyjnej stopce, ale także 
tym anonimowym: p. Urszuli Witkowskiej - naszej 
wieloletniej maszynistce, zajmującej się korektą 
p. Annie Lantner i oczywiście Czytelnikom za nieu
stanną pomoc w redagowaniu „Spotkań z Zabytka
mi”.
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wartości

Relikt wiejskiej I 
£duuuuwy Z. I3U4 I. 
przy ul. Starowiejskiej

>7 7 MARCIN GAWLICKI

Ł A / Gdyni nie ma zabytków. Tak w potocznym rozu- 
Vl/ mieniu można by ocenić wartości kulturowe mia-
* * sta, które powstało zaledwie kilkadziesiąt lat temu, 

w krótkim okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Tymczasem prawda o zabytkach miasta jest inna. Historia 
Gdyni, choć przecież nie tak bogata jak sąsiedniego, tysiąc
letniego Gdańska, zaczyna się od wsi rybackiej, wzmianko
wanej w połowie XIII w. Również okoliczne osady, folwar
ki i stacje rybackie, które dziś znajdują się w granicach mia
sta, mają długą historię. Informacje o nich wiązać można 
z przemianami przestrzennymi i własnościowymi od XIII 
do XIX w. W historii tych miejscowości pojawiają się po
stacie królów i przedstawicieli najznakomitszych polskich 
rodów, osoby burmistrzów gdańskich i oliwskich opatów, 
polityków i artystów. Najcenniejsze wartości kulturowe 

miasta należy jednak wiązać z jego najnowszą historią. 
Odzyskanie przez Polskę niepodległości spowodowało ko
nieczność budowy portu morskiego, niezbędnego dla roz
woju gospodarczego Drugiej Rzeczypospolitej. Obok portu 
wyrastało miasto. Dzieła architektoniczne, które tu po
wstały, obrazują niemal wszystkie europejskie i krajowe 
mody oraz nurty stylowe pierwszej połowy XX w. Awan
gardowe realizacje pojawiające się w Gdyni równocześnie 
z podobnymi dziełami europejskimi, zyskiwały zwolenni
ków pośród licznego grona miejscowych inwestorów i ar
chitektów. Ta właśnie różnorodność i nowatorstwo idei 
przesądziły o ostatecznym kształcie przestrzennym miasta, 
prezentującego dziś cechy architektury modernistycznej 
o zróżnicowanych skalach i funkcjach. Z tego też względu 
Gdynia od wielu lat cieszy się uznaniem znawców i miło
śników architektury modernistycznej. Warto więc przyj
rzeć się zabytkowym wartościom miasta.
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Tradycyjnie pojmowane wartości zabytków wiążemy 
przeważnie z czasem ich powstania i historią. Im obiekt 
starszy, tym jego wartość wydaje się większa. Poznajmy 
więc najstarsze gdyńskie zabytki. Zaliczyć do nich należy 
prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni, 
wzniesione zapewne u schyłku XIV w. Budowla ma czytel
ny, charakterystyczny gotycki wątek ceglanego muru. Nie 
jest to oczywiście przykład okazałej wiejskiej budowli sa
kralnej, rozpowszechnionej na Pomorzu w czasach krzy
żackich, lecz w kontekście najnowszej historii miasta zaby
tek ten zasługuje na szczególną uwagę. Inne, wzmiankowa
ne w średniowieczu gdyńskie kościoły nie dotrwały w pier
wotnej formie do czasów współczesnych. Kościół św. Mi
chała Archanioła, malowniczo położony w górującym nad 
portem Oksywiu, swój obecny kształt zawdzięcza kolejnym 
przebudowom z XVII-XIX w. Z kolei najstarsza część ko
ścioła w Małym Kacku pochodzi z XVII w. W granicach 
administracyjnych miasta znajdują się także dawne folwar
ki i majątki ziemskie. Do najcenniejszych zaliczyć należy 
zespół pałacowo-parkowy Małego Kacka z pięknym pała
cem o barokowej strukturze, ozdobionym neogotycką ele
wacją, z parkiem i interesującym budynkiem ptaszarni. 
Nieopodal położony jest zespól dworsko-parkowy Kolibki. 
Ta nadmorska posiadłość, otoczona rozległym parkiem, 
należała niegdyś do Jana III Sobieskiego. Powstanie groty 
widokowej na wyniosłym klifie legenda wiąże z pobytem 
w tym miejscu Marysieńki Sobieskiej. Do najstarszych 
przekazów historycznych należy rozplanowanie wsi - Ma-
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2. Fragment elewacji domu mieszkalnego
Funduszu Emerytalnego Pracowników Banku Gospodarstwa
Krajowego z lat 1935-1937
3. Budynek biurowy ZUS (obecnie PLO) z lat 1935-1936, 
na pierwszym planie Bank Polski z 1929 r.
4. Elewator zbożowy z lat 1935-1936 

łego i Wielkiego Kacka, Chyloni, Oksywia i Gdyni. Mimo 
że zostały zabudowane w XIX i XX w., nadal mają czytel
ne formy układu przestrzennego dróg, placów, linii i gaba
rytów zabudowy oraz podziałów własnościowych niwy sie
dliskowej. Na początku XX w. podjęto próbę utworzenia 
w Gdyni uzdrowiska. Atrakcją dla letników była rozległa 
plaża, lecz kąpielisko nie mogło konkurować z rozmachem 
sąsiedniego Sopotu. Relikty zabudowy kuracyjnej, choć 
nieliczne, nadal jeszcze można odnaleźć w rejonie pasa 
nadbrzeżnego. W 1969 r. do rejestru zabytków wojewódz
twa gdańskiego wpisano pierwszy zabytek z terenu Gdyni 
- tzw. Dom Abrahama, niewielki ceglany budynek wznie
siony w 1904 r. w centrum wsi, przy ul. Starowiejskiej. Nie 
wyróżnia się on szczególną formą czy detalem architekto
nicznym i zapewne w innym kontekście nie zyskałby uzna
nia zabytkoznawców. Przy podejmowaniu decyzji o objęciu 
go ochroną wzięto pod uwagę znaczące niematerialne war

tości kulturowe związane z faktem, że jest to już jeden 
z ostatnich świadków wielosetletniej historii wsi rybackiej, 
którego usytuowanie i skala ukazuje sposób dawnego 
ukształtowania głównej drogi wiejskiej. Pod uwagę wzięto 
również to, że w budynku tym mieszkał znany działacz ka
szubski, Antoni Abraham. Podobne argumenty blisko trzy
dzieści lat później przesądziły o objęciu ochroną domu Ja
na Radtkego, położonego w sercu miasta, przy skrzyżowa
niu ulic Świętojańskiej i 10 Lutego.

Najistotniejsze wartości kulturowe Gdyni wiążą się 
z okresem budowy portu i miasta w latach 1920-1939. 
Koncepcja układu przestrzennego wpisana została w doli
nę położoną między morenowymi wzgórzami i brzegiem 
morza. Pierwsze projekty urbanistyczne, z uwagi na dyna
micznie zmieniające się uwarunkowania związane z rozwo
jem infrastruktury portu i szybkim przyrostem ludności, 
musialy ulegać kolejnym zmianom i korektom. Mimo to 
zastosowano rozwiązanie, którego zasadniczym walorem 
stało się umiejętne powiązanie nowej zabudowy z portem 
i morzem. Warto zwrócić uwagę na tę unikatową kompo
zycję urbanistyczną. Oś ul. 10 Lutego i Skweru Kościuszki 
stała się wyznacznikiem rozmachu i nowoczesności, łącząc 
śródmieście z otwartym widokiem na morze. Mimo niedo
kończenia realizacji projektu Forum Morskiego, układ ten



5. Magazyn długoterminowy w porcie gdyńskim z 1934 r.
(zdjęcia: Marcin Gawlicki)

do dziś stanowi unikatowy w basenie Morza Bałtyckiego 
przykład nowoczesnej kompozycji urbanistycznej, chronio
ny wytycznymi konserwatorskimi do planu zagospodaro
wania przestrzennego. Gdynię budowano od podstaw, ko
nieczne było więc zrealizowanie pełnego funkcjonalnego 
programu użytkowego nowoczesnego miasta. Znalazły się 
tu budynki administracji rządowej i morskiej, poczta, biu
rowce wielu firm państwowych i prywatnych, zbudowano 
sąd, powstały banki, dworzec kolejowy i kościoły. Wznie
siono domy mieszkalne i kamienice czynszowe, sytuowane 
wzdłuż głównych ulic miasta: Świętojańskiej i Starowiej
skiej. Miejscem, gdzie skupiły się wille i rezydencje z atrak
cyjnym widokiem na miasto, port i morze, stała się Ka
mienna Góra i zbocza wzgórz morenowych. Na dużą ska
lę realizowane było budownictwo społeczne, sytuowane 
w śródmieściu i na jego obrzeżach. Z funkcjami portu 
związane były budynki Urzędu Celnego i Straży Granicz
nej, Urzędu Morskiego, Dworca Morskiego oraz elewator 
zbożowy, łuszczarnia ryżu, a także liczne magazyny, składy 
i urządzenia portowe.

Architekturę Gdyni cechuje bogactwo form i stylów ar
chitektonicznych. Pierwsze realizacje, pochodzące głów
nie z początku lat dwudziestych XX w., często nawiązują 
do historycznych nurtów architektury polskiej. Rozpo- 
znajemy tu wiele dobrych przykładów stylu narodowego 
z jego lokalnymi odmianami i wariantami. Architektura 
dworkowa często stosowana była w budownictwie rezy- 
dencjonalnym i letniskowym, a jej najznakomitszy przy

kład - to nieistniejący już budynek dworca kolejowego. 
Chętnie stosowano formy i detale klasycystyczne, portyki 
kolumnowe wieńczone trójkątnymi frontonami i zdobio
ne lukarny. Pojawiają się też, choć niezbyt liczne motywy 
architektury regionalnej, nawet przykłady stylu zakopiań
skiego. Nadal modne były style historyczne. Występują 
one jako elementy tworzące samodzielne koncepcje este
tyczne lub wspólnie z formami modernistycznymi. Różna 
była skala tych obiektów - obok niewielkich domów nie- 
odbiegających od dawnej zabudowy wsi znajdujemy oka
załe gmachy banków lub kamienic mieszkalnych o archi
tekturze czerpiącej inspiracje z tradycji.

Najwyższą wartość zabytków Gdyni upatrywać należy 
przede wszystkim w realizacjach architektury moderni
stycznej i jej prekursorskim charakterze. Najlepsze przy
kłady architektury światowej stanowiły wzorce dla archi
tektów projektujących w mieście. Modernistyczne kon
cepcje pojawiały się w Gdyni z zaledwie kilkuletnim 
opóźnieniem w stosunku do współczesnych realizacji za
chodnich. Miasto stało się ogromnym poligonem projek
towym polskich architektów. W krótkim okresie budowy 
zrealizowano wiele znakomitych dzieł architektury. Stoso
wano śmiałe rozwiązania konstrukcyjne, które umiejętnie 
wykorzystywały osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji sta
lowych i żelbetowych. Z twórczej inspiracji motywami 
morskimi i w nawiązaniu do architektury okrętów projek
towano ekspresyjne, zaokrąglone bryły budynków, wieże 
naśladujące nadbudówki statków lub latarnie morskie, 
miękkie linie pierzei i faliste balkony. Konsekwentnie reali
zowano koncepcje architektury funkcjonalnej. Monu
mentalne elewacje z pionowymi lub poziomymi podziała
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mi, wynikającymi z przyjętych rozwiązań konstrukcyj
nych, pozbawione były ornamentyki i ozdobnego detalu. 
Nowatorstwo rozwiązań projektowych podkreślały zróż
nicowane zestawienia brył i przeszklenia elewacji. Archi
tektura wznoszonych budynków stawia je pośród najlep
szych realizacji tego okresu w Polsce. W dynamicznie roz
wijającym się porcie powstawały budowle o cechach roz
winiętego funkcjonalizmu. Budynki biurowe, wielkoprze- 
strzenne magazyny, elewator zbożowy czy łuszczarnia ry
żu zaliczają się do awangardy architektonicznej XX w.

Druga wojna światowa i lata powojenne zatrzymały dy
namiczny rozwój miasta i portu. Powstające dzielnice miesz
kaniowe i zabudowę śródmieścia realizowano według no
wych, całkowicie odmiennych planów, a architektura mo
dernistyczna nie znalazła już dobrej kontynuacji i niedoce
niona przechodziła do historii. W 1971 r. Polskie Linie 
Oceaniczne, zajmujące dawny zespół biurowo-mieszkalny 
ZUS przy ul. 10 Lutego, ujawniły zamiar nadbudowy bu
dynku w celu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej. 
Zdecydowany sprzeciw środowisk konserwatorskich i ar
chitektonicznych doprowadził do wpisania budynku do re
jestru zabytków, co było jedyną formą zapobieżenia reali
zacji tych planów. Od zakończenia budowy upłynęło zale
dwie 36 lat, żył jeszcze projektant architekt Roman Pio
trowski. Był to prawdopodobnie pierwszy w historii 
współczesnej ochrony zabytków wypadek wpisania do re
jestru zabytków budynku o tak krótkiej historii i to za ży
cia jego twórcy. Być może data ta wyznacza początek pra
wnej ochrony architektury modernistycznej w Polsce. War
tości, które przesądziły o ochronie tego budynku - to 
przede wszystkim nowatorstwo przyjętej koncepcji archi
tektonicznej elewacji, z jednolitym przeszkleniem pasów 
okiennych i murem obłożonym piaskowcem, ekspresyjne 
połączenie kilku brył budynku i narożna, półokrągła forma 
elewacji, z czarnym granitowym cokołem. Budynek ten, 
szczególnie w części przylegającej do ul. 10 Lutego, dzięki 

znakomitym proporcjom i starannemu doborowi materia
łu zaliczyć należy do najlepszych osiągnięć architektonicz
nych okresu międzywojennego w Polsce. Taką metrykę 
można wystawić także kilkudziesięciu innym gdyńskim bu
dowlom, a znaczna ich część jest już dziś wpisana do reje
stru zabytków i podlega ochronie prawnej.

Na wartości kulturowe Gdyni i jej zabytków składa 
się współcześnie wiele czynników. Walory krajobrazowe 
i urbanistyczne ma układ przestrzenny śródmieścia 
z piękną osią kompozycyjną wyprowadzoną w kierunku 
morza. Wartość niematerialną mają zapisy przedwojen
nych projektów urbanistycznych, które stały się kanwą 
dla współczesnych planów zagospodarowania przestrzen
nego, dając szansę ochrony charakteru, wysokości zabu
dowy i struktury miasta. Podobnie chronione są relikty 
historycznej zabudowy dawnych wsi, które dziś w więk
szości stały się ośrodkami rozwijających się dzielnic miesz
kaniowych. Dziesiątki budynków i zespołów zabudowy 
wpisano do rejestru zabytków, co daje możliwość ochro
ny tego zasobu przed nieprzemyślanymi przebudowami 
lub zniszczeniem. Obraz zabytków Gdyni jest zróżnico
wany. Dla historyków architektury i konserwatorów za
bytków najważniejsze wartości wiążą się z nowatorskimi 
projektami architektonicznymi, ekspresyjną formą elewa
cji, funkcjonalizmem przyjętych koncepcji przestrzen
nych, umiejętnym, twórczym stosowaniem detalu czy 
rozwiązań technicznych. Walory te potęguje różnorod
ność funkcji poszczególnych budynków oraz skupienie 
tak wielu stylów, kierunków i odmian architektury mo
dernistycznej na niewielkim obszarze miasta. Dla wszys
tkich zajmujących się historią i zabytkami Gdyni wyjątko
wą wartość ma fenomen miasta, które mimo że powstało 
niedawno i w tak krótkim czasie, pochlubić się może zna
komitymi dziełami architektury.

Marcin Gawlicki 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku

PIERWSZY POLSKI WÓJT

Skrzyżowanie ulic 10 Lutego i Świętojańskiej w Gdyni. Po nieparzystej stro
nie ul. 10 Lutego znajduje się skwer, na którym w 1910 r. stanął drewnia

ny budynek restauracji i kawiarni Jana Plichty. Dwa lata później naprzeciwko 
wzniesiono piętrowy budynek z charakterystycznym drewnianym wykuszem 
zwieńczonym wieżyczką, który wyznaczył skrzyżowanie z ul. Świętego Jana. 
Ulica 10 Lutego nazywała się Kuracyjną (Kurhausstrasse) i wiodła od stacji 
kolejowej do nieistniejącego już Domu Kuracyjnego położonego przy 
nadmorskiej plaży (w 1904 r. uroczyście otwarto gdyńskie kąpielisko). Budy
nek przy ul. 10 Lutego 2 stoi do dzisiaj i należy do najstarszych w mieście. 
Zbudował go Jan Radtke (1872-1958), który przybył do Gdyni na wieść o po
wstawaniu tu nadmorskiego kurortu. Nowo zbudowaną willę przeznaczy! czę
ściowo na pokoje dla letników. Energiczny i pomysłowy szybko zasłużył na 
uznanie mieszkańców i 23 listopada 1918 r„ po odzyskaniu przez Polskę nie
podległości, wybrany został na stanowisko sołtysa i wójta. Od 1923 r. zabie
gał o przyznanie osadzie statusu miasta, trzy lata później został jego wicebur
mistrzem, następnie byt członkiem Rady Miejskiej, bardzo zaangażowanym 
przy budowie portu i w działalności społecznej.

W swoim domu gościł znane osobistości, m.in. Stefana Żeromskiego 
i Feliksa Nowowiejskiego, mieszkał w nim inżynier Tadeusz Wenda, projek
tant i kierownik budowy portu. Podczas niemieckiej okupacji Radtkego wy
wieziono do obozu w Potulicach. Po wojnie osiedlił się w Pustkach Cisow
skich (od 1988 r. dzielnica Gdyni). Dla władz PRL był widocznie synoni
mem sanacji - aby spłacić nakładane podatki (tzw. domiary) musiat sprze

dać większość swoich posiadłości. Pogrzeb Jana Radtkego w 1958 r. 
zgromadził na Cmentarzu Witomińskim tłumy mieszkańców Gdyni, ale do
piero w 1989 r. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie mogło uczcić pierwsze
go polskiego wójta. Na domu przy ul. 10 Lutego 2 umieszczono tablicę 
z odpowiednim napisem, a jedna z głównych ulic otrzymała nazwę Wójta 
Radtkego. (kmn)
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K
 MARIA JOLANTA SOŁTYSIK

amienice gdyńskie okresu międzywojennego są 
pod wieloma względami zjawiskiem niezwy- 

kłym - tworzą zwarty zespół centralnej części 
miasta, kreują jego obraz architektoniczny i określają 
tożsamość. Zespół ten nie kształtował się ewolucyjnie, 
jak inne wielkie ośrodki miejskie, lecz powstał w ciągu 
zaledwie kilkunastu lat, praktycznie na surowym ko
rzeniu. Zarówno w sensie urbanistycznym, jak i archi
tektonicznym zrodziła go jedna epoka - dwudziestole
cie międzywojenne, ściślej lata 1926-1939.

Był to okres w dziejach architektury przełomowy. 
Podważone zostały obowiązujące od stuleci zasady sztu
ki budowania, zakwestionowane tradycyjne kanony 
piękna. W przeszłość odsuwała się epoka historyzmu - 
nadchodził czas modernistycznej awangardy. Spiritus 
movens nowej epoki, jej wykładnię ideową stanowiła 
przede wszystkim nowa koncepcja miasta i mieszkania. 
Nic też dziwnego, że w latach dwudziestych i trzydzie
stych XX w. w układzie przestrzennym domu miejskie
go - kamienicy zachodzić zaczęły gruntowne przemiany.

Kamienice gdyńskiego śródmieścia są bardzo czytelną 
ilustracją tego procesu, a radykalne przewartościowa
nia wystąpiły przede wszystkim w stylowej formie 
obiektów. Równie znamienne były przeobrażenia, jakim 
podlegało wówczas rozplanowanie domów. Zjawiskom 
tym torowały drogę konstruowane od podstaw plany
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1. Ulica Świętojańska - serce Gdyni; wypełniające ją kamienice 
z okresu międzywojennego tworzą zwarty zespól centrum 
miasta, kreują jego obraz architektoniczny i określają tożsamość
2. Domy przy pi. Kaszubskim - zabudowa śródmieścia Gdyni 
bardzo szybko przeszła od skali małomiasteczkowej
do wielkomiejskiej (zdjęcie z 1940 r.)
3. Kamienica Emilii Wojewskiej przy ul. Portowej 4
(proj. R. Wojkiewicz, 1927); szata stylowa gdyńskich kamienic 
tradycyjnych należała do ostatniej fazy historyzmu, w której 
dominowały formy klasycyzmu akademickiego 

urbanistyczne, które w sposób jasny i precyzyjny kre
owały ład urbanistyczny.

Swoistym paradoksem jest fakt, że kamienice śród
mieścia budowane były w tym czasie, kiedy ta forma do
mu skazana została przez architektonicznych koryfe
uszy na ideologiczny niebyt. W imię uzdrowienia wa
runków mieszkaniowych awangarda głosiła bowiem ha
sła: „śmierć ulicy” i „śmierć kamienicy”, a nowym po
lem doświadczalnym stało się osiedle mieszkaniowe 
i zabudowa blokowa. Jednak umiarkowani moderniści, 
jak Adam Kuncewicz i Roman Feliński - twórcy pocho
dzącej z lat 1926-1928 koncepcji urbanistycznej Gdyni 
- oparli zasadę projektową nowo powstającego miasta 
na tradycyjnym układzie kwartału urbanistycznego. 
Przewidzieli dla śródmieścia obrzeżnie zabudowaną 
siatkę ulic, wprowadzając jako podstawowy moduł tej 
zabudowy wielkomiejski dom prywatny - kamienicę 
czynszową. Była to forma domu stanowiąca kontynu

ację dlugowiekowej tradycji budownictwa miejskiego 
z jednym wszakże zastrzeżeniem: gdyńska kamienica 
miała być domem bezoficynowym. Dążono do tego, by 
w strukturze przestrzennej nowego układu nie pojawiły 
się okryte złą sławą podwórka-studnie - największa bo
lączka zabudowy czynszowej XIX w. Zamiast nich we 
wnętrzach bloków urbanistycznych śródmieścia Gdyni 
projektowano wypełnione zielenią dziedzińce.

To dosyć idealistyczne założenie w praktyce zrealizo
wane zostało tylko częściowo. Z układu gdyńskich kamie
nic udało się wprawdzie wyeliminować wysokie skrzydła 
oficyn mieszkalnych, jednak na ich zapleczu nie pojawiły 
się zieleńce. Zamiast nich śródmiejskie kwartały budowla
ne wypełniły się parterowymi budynkami gospodarczymi 
i garażami. Tylko w bardzo nielicznych wypadkach pozo
stało w nich jeszcze miejsce na zieleń i ogrody.

W drugiej połowie lat dwudziestych XX w. budowa
no kamienice tradycyjne. Zdecydowana większość po
wstających wówczas domów należała do konwencjonal
nego typu zabudowy, wyrastającego jeszcze z praktyki ar
chitektonicznej końca XIX i początku XX w. Nieomylny 
znak rozpoznawczy tych domów stanowił wysoki dach 
i „stylowa” fasada. Budowę pierwszej kamienicy gdyń
skiego śródmieścia, stojącej do dziś przy ul. Abrahama 5, 
rozpoczęto w tym samym roku, w którym Gdynia otrzy
mała prawa miejskie, a więc w 1926 r. Była to kamienica 
małomiasteczkowa, jednopiętrowa, z mieszkalną oficyną 
i wysokim, mansardowym poddaszem. Bardzo szybko 
jednak w mieście zaczęto budować okazale i wielkomiej
sko. Już w 1927 r. projektowano domy trzypiętrowe, 
później czteropiętrowe i wyższe.

Projekty kamienic tradycyjnych wykonywali prze
ważnie architekci-budowniczowie - ludzie ze średnim 
wykształceniem technicznym, którzy przy projektowa
niu - zwłaszcza planów budynków - posługiwali się 
pewnymi utartymi schematami. Schematy te nawiązy
wały do tradycji dziewiętnastowiecznej kamienicy „ber
lińskiej” o układzie korytarzowym, ale bez skrzydeł ofi
cynowych. Szata stylowa tych domów należała do ostat
niej fazy historyzmu, mającej w dużym stopniu charak
ter przesilenia. Dominowały w niej formy klasycyzmu 
akademickiego, w większości zresztą uproszczone 
i zmodernizowane, choć nadal oparte na zasadach po
rządku architektonicznego. Dekoracją i detalem opero
wano bardzo oszczędnie, bowiem społeczność gdyńska 
była wówczas dopiero „na dorobku”, a więc formy bo
gate i monumentalne nie cieszyły się popularnością.

Pod koniec lat dwudziestych XX w. pojawili się 
w Gdyni nowi projektanci - inżynierowie-architekci. 
W większości byli oni absolwentami Politechniki War
szawskiej - ośrodka, który bardzo szybko asymilował 
nowe prądy architektoniczne płynące z zachodu Europy, 
czerpiąc wzory głównie z Francji, Holandii i Niemiec. 
Młodzi architekci, dla których praca w Gdyni była naj
częściej pierwszą w karierze zawodowej, przywozili tu 
fascynację nową estetyką i filozofią projektowania, fa
scynację etosem awangardy. To właśnie oni dokonali 
w architekturze gdyńskiej zasadniczego przełomu - mo
dernistycznego.
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4. Kamienica Zygmunta Peszkowskiego przy Skwerze 
Kościuszki 14 (proj. S. Odyniec-Dobrowolski i W. Prochaska, 
1927); język stylowy wczesnego funkcjonalizmu byt językiem 
form kubicznych, płaskich, mocno rozczłonkowanych balkonami
5. Budowa kamienicy Leona Dorsza przy Skwerze Kościuszki 15 
(proj. S. Garliński, 1935); konstrukcja szkieletowa 
wprowadzana szeroko w gdyńskich kamienicach w połowie 
lat trzydziestych była wówczas w budownictwie 
mieszkaniowym zjawiskiem nowym (zdjęcie z 1935 r.)
6. Kamienica Józefa Skwierczą przy ul. Świętojańskiej 23 (proj. 
J. Muller i S. Reychman, 1935); jasne elewacje, przeszklone 
werandy i struktura na stupach - to cechy charakterystyczne 
kamienic późnego funkcjonalizmu w Gdyni (zdjęcie z 1940 r.)
7. Kamienica Antoniego Ogończyka-Blocka i Leona Mazalona 
przy ul. Świętojańskiej 122 (proj. S. Koziński i L. Mazalon, 
1935); falująca fasada i duże przeszklenia stanowią 
kwintesencję architektury „domów-okrętów z ceqty i betonu” 
(zdjęcie z 1940 r.)
8. Zniszczona „modernizacją” przeszklonego wykusza 
architektura kamienicy przy ul. Świętojańskiej 23 nie jest 
niestety odosobnionym wypadkiem niszczenia walorów 
estetycznych gdyńskich domów; śródmieście wciąż czeka 
na kompleksowy program ochrony i rewaloryzacji kamienic 

Do Gdyni wkro
czył funkcjonalizm. 
Mimo że pierwsze 
jego zwiastuny dały 
się zauważyć już 
w 1927 r., to jed
nak jako styl przo
dujący zaznaczył się 
dopiero od 1930 r. 
Nowej estetyce, 
walczącej z wszelki
mi przejawami 
„ozdoby” i propa
gującej „oszczędny” 
sposób projektowa
nia, w zdobyciu po
pularności pomógł 
światowy kryzys 
ekonomiczny, który 
w końcu lat dwu
dziestych ogarnął 
także Polskę. Język 
form stylowych 
wczesnego funkcjo
nalizmu zrywał de
finitywnie z prakty
ką porządków ar
chitektonicznych, 
nakładanej dekora
cji i wysokich da
chów. W większo
ści proponował 
„nagie” uformowa
nia kubiczne, z pła
skim przekryciem 
i wyraziście zaryso
wanym układem 
balkonów. Gdyńscy 
funkcjonaliści od 
początku chętnie 
też operowali for

mami opływowymi, wiążąc architekturę z morską legen
dą miasta i jego krajobrazem (zob. ostatnia strona okład
ki). Przekształceniom ulegało także rozplanowanie ka
mienic. Po tym, jak nowe przepisy budowlane dla Gdy
ni z 1931 r. zezwoliły na projektowanie pomieszczeń sa
nitarnych bez okien, zaczęto umieszczać je w wewnętrz
nej części mieszkania. Nadal jednak układ planu był ko
rytarzowy, a technika wznoszenia budynków tradycyjna, 
w której zarówno ściany nośne, jak i działowe były w ca
łości murowane z cegieł, a dachy drewniane.

Jeśli w pierwszej fazie funkcjonalizmu największy 
przełom dokonał się w zewnętrznej szacie kamienic, to 
w następnej fazie istotne przemiany miały miejsce za
równo w formie, jak i w układzie planu oraz w kon
strukcji budynków. Wspomniane zmiany związane były 
z tzw. nurtem luksusowym, obecnym w całej poawan- 
gardowej architekturze europejskiej około połowy lat 
trzydziestych XX w. Za szczególnie ceniony walor este-
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tyczny uznano teraz efekt szlachetnej elegancji, połączo
ny z nowoczesnością rozwiązań technicznych i w Gdy
ni pojawiły się kamienice luksusowe.

Na kształt przestrzenny domów z połowy lat trzy
dziestych wpływ miało przede wszystkim wprowadze
nie w ich strukturę nowej konstrukcji zwanej szkieleto
wą. Powstawały domy na słupach, a zredukowanie 
funkcji nośnej ścian umożliwiało „wolne” kształtowanie 
planu budynku, oderwanie go od podłoża i wprowadze
nie dużych powierzchni przeszklonych.

Lata trzydzieste przydały elewacjom nowego blasku. 
Wzorem realizacji francuskich okładano je naturalnym 
kamieniem lub wyprawiano szlachetnymi tynkami 
o delikatnej fakturze i bardzo jasnym, piaskowym od
cieniu. W Gdyni mówiono wówczas, że jest to „kolor 
gdyński”, odnotowując ten fakt w słowach popularnej 
piosenki o „białej Gdyni”. Zarówno w kolorystyce, jak 
i w formach architektury przewijały się „morskie” od
niesienia symboliczne, kreujące jej specyficzny, okręto
wy etos. Szerokie pasy szkła umieszczone w parterach 
kamienic sprawiały wrażenie, że unosi je nad podłożem 
niewidzialna ręka, że nie stoją, lecz „płyną” szeregami 
po gdyńskich ulicach. Rosnące zapotrzebowanie na 
komfort i walory reprezentacyjne spowodowały zmia
ny w rozplanowaniu mieszkań. Znikły z ich układu wy
dłużone korytarze, a na to miejsce wprowadzono nowy 
element - obszerny hol recepcyjny. Był on często połą

czony z reprezentacyjnym salonem oraz odizolowany 
od pomieszczeń mniej eksponowanych i pomocni
czych. Na dachach luksusowych kamienic lub w cofnię
tych uskokach ostatniej kondygnacji umieszczano tara
sy, natomiast w narożnikach budynków przeszklone 
werandy z ogrodami zimowymi. Elementy te stały się 
znakiem architektonicznym bardzo wielu kamienic 
z drugiej połowy lat trzydziestych.

Wszystkie trzy fazy rozwojowe gdyńskich kamienic 
okresu międzywojennego stanowią pewien ewenement 
na skalę polską i europejską. Są niezwykle ciekawym 
dokumentem historycznym, pozostającym na styku 
dwóch epok - historyzmu i modernizmu, tradycji i no
woczesności, i powinny podlegać ochronie. Niestety, 
procesy przebiegające w śródmieściu Gdyni nie napa
wają w tym względzie optymizmem. Domy są nadbudo
wywane, elewacje zmieniane, przeszklenia okien, we
rand i tarasów niszczone. Gdyńskie ulice - a przede 
wszystkim ul. Świętojańska, której chodniki i jezdnię 
ostatnio pięknie odnowiono - nadal czekają na kom
pleksowy program rewaloryzacji swych kamienic! *

Maria J. Sołtysik

* Artykuł ten podejmuje tematykę przedstawioną szerzej przez au
torkę w książce Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich ka
mienic okresu międzywojennego (wydana na początku 2003 r. przez 
gdyńskie wydawnictwo „Alter Ego” Sławomira Kitowskiego).
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Nasze ulice Starowiejska
w Gdyni

lica Starowiejska, zachowa
na na odcinku od pl. Ka
szubskiego do ul. Dworco
wej jako najstarszy w Gdyni 

trakt spacerowy, tradycją miejsca się
ga starej wsi Gdynia, stąd nazwa ulicy 
nadana przez polskie władze w 1919 
r. Historia ulicy od połowy XIII w. 
jest integralnie wpisana w dzieje rol- 
niczo-rybackiej osady z centrum w re
jonie dzisiejszego pl. Kaszubskiego, 
skąd przebiegały trzy drogi polne,

Zakonnych - i dalej aż do Kartuz. 
Z kolei od Wejherowa do Gdańska 
przebiegał historyczny Trakt Królew
ski, w latach 1820-1822 w formie 
utwardzonej przemianowany w Szosę 
Gdańską, obejmujący ulice Morską 
i Śląską. W takiej sieci dróg komuni
kacyjnych znalazła się ul. Starowiej
ska, pod zaborem niemieckim znana 
jako Altdorfstrasse. Około połowy 
XIX w. przeprowadzony został po
dział parcelacyjny tej ulicy na działki 
gospodarskie. Rolniczy charakter za
budowy osady określał zawiły, kręty 
przebieg ulicy wzdłuż starej drogi po
lnej. Spośród gdyńskich „gburów”, 
czyli gospodarzy, warto wymienić na
zwiska osób, które zapisały się 
w dziejach Gdyni: najstarszy ród 
Skwierczów, Grubbów, Schróderów, 
Bradtkego, Tutkowskich, na gruntach 
których powstały z czasem wielko
miejskie budowle. Obraz ul. Staro
wiejskiej przed pierwszą wojną świa
tową tworzyły parterowe chaty kryte 

pochodzące z początku XX w.: parte
rowa, ceglana szopa gospodarstwa 
Grubbów w głębi posesji nr 58 oraz 
trzy charakterystyczne dla gdyńskiej 
osady niewielkie murowane jedno
piętrowe domki (obecnie nrnr 41, 43, 
45) ze wspólnym domem Kobieli 
i Losina. Po tej samej, południowej 
stronie ulicy, między ulicami 3 Maja 
i Mściwoja Franciszek Grzegowski 
wzniósł „Dwór Kaszubski” - obszer
ny budynek o dwóch wysokich kon
dygnacjach, z dwoma pozornymi 
skrajnymi ryzalitami fasady, które 
zwieńczały naczółkowe ceglane da
chy. Obiekt mieścił sklep kolonialny, 
restaurację i pensjonat, a zniszczony 
został w czasie ostatniej wojny. Rów
nież przed pierwszą wojną powstały 
dwa murowane ceglane domy z wy
sokimi mieszkalnymi poddaszami 
i wystawkami z poprzecznym dasz
kiem na osi fasady. Pierwszy z nich, 
znany jako Dom Abrahama przy ul. 
Starowiejskiej 30 należał do Skwier
czów, którzy udzielili w nim schronie
nia Antoniemu Abrahamowi, zasłużo
nemu kaszubskiemu działaczowi na 
rzecz powrotu Pomorza do Polski. 
Mieszkał on tu do końca życia, tj. do 
1923 r.; dziś jest to siedziba Muzeum 
Miasta Gdyni. Drugi budynek zbudo
wany został przez Franciszka 
Schródera w 1913 r. (data w szczy-

z czasem przekształcone w ulice: Sta- 
rowiejską, Świętojańską i Portową. 
Droga późniejszej ul. Starowiejskiej 
biegnąca od strony morza zwana była 
Drogą Panieńską (lub Pańskimi Dro
gami); szlak ten prowadził obecną ul. 
Wolności przez lasy do Góry Krzyża - 
według tradycji do klasztoru Panien 

dachówką, rzadziej słomą, otoczone 
ogródkami kwietnymi; niektóre do
my miały nadbudówki na piętrze. 
W połowie lat dwudziestych XX w. 
przeprowadzono prostowanie prze
biegu ulicy.*

Do najstarszych zachowanych bu
dynków przy ul. Starowiejskiej należą 

cie), obecnie na zapleczu ulicy pod nr. 
10 A. W sąsiedztwie ul. Starowiejskiej 
8 wznosi się w ogrodzie dwupiętrowa 
wczesnomodernistyczna willa kapita
na Schmidta z drugiej połowy lat 
dwudziestych XX w. Jednak pierw
szym dwupiętrowym domem był zbu
dowany po 1922 r. przez magistra
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1. Przebieg
ul. Starowiejskiej 
(oznaczona strzałkami) 
na początku lat 
dwudziestych XX w. przed 
regulacją (wedtug
E. Obertyńskiego,
J. Heidricha, Obraz starej 
Gdyni, „Rocznik 
Gdyński”, nr 7, 1988)
2. Ulica Starowiejska 30, 
dom Skwierczów
(tzw. Dom Abrahama) 
z początku XX w.
(obecnie Muzeum Miasta 
Gdyni)
3. Ulica Starowiejska 10 A, 
dom Franciszka
Schródera z 1913 r.
4. Ulica Starowiejska 2, 
kaplica i dom Sióstr 
Miłosierdzia
z lat 1920-1924
5. Ulica Starowiejska 1, 
hotel „Centralny” 
Augustyna Skwierczą
z lat 1927-1928
(proj. Jan Stefanowicz) 

farmacji Antoniego Małeckiego bu
dynek z apteką „Pod Gryfem”. Nie 
miał on cech stylowych, jednak do hi
storii miasta przeszła elegancka apte
ka o modernistycznym wystroju i wy
sokim poziomie obsługi.

W 1910 r. Elżbieta Skwiercz ofia
rowała w zapisie grunt obecnej pose

sji nr 2 na rzecz krewnej ze Zgroma
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Win
centego a Paulo. Niewielkie gospo
darstwo siostry zaadaptowały na dom 
zakonny z kapliczką i ochronką dla 
dzieci. W latach 1920-1924 według 
projektu arch. Bredefeldta wzniesio
no w stylu klasycyzmu akademickie

go murowany, tynkowany, jednopię
trowy zespół klasztoru i kaplicy. Po 
1927 r. przy pl. Kaszubskim powstał 
szpital, później kilkakrotnie rozbudo
wywany (obecnie szpital miejski). Po 
przeciwnej stronie pod nr. 1 w latach 
1927-1928 według projektu arch. Ja
na Stefanowicza zbudowano hotel 
„Centralny” Augustyna Skwierczą - 
czteropiętrowy budynek z facjatkami 
na poddaszu (po wojnie hotel „Bri
stol”, dziś także hotel).

Typ międzywojennej gdyńskiej bu
dowli utrwalił się w formach cztero
piętrowych kamienic, co wynikało 
m.in. z opłacalności zainwestowa
nych kosztów (średnio 25-30 zł za 
1 m’), ponadto przynajmniej w więk
szości wznoszonych domów prze
strzegano przepisów budowlanych 
dla woj. pomorskiego (gabaryt do
mów o pięciu kondygnacjach). Nowe 
formy architektoniczne lat trzydzie
stych - to stylowe elewacje domów 
czynszowych. W narożniku ul. Abra
hama 2 przy ul. Starowiejskiej 7 we
dług projektu budowniczego Maria
na Maślińskiego w latach 1932-1935 
wzniesiono pięciopiętrową kamieni
cę o półkolistym narożu w tzw. stylu 
opływowym o elewacji z poziomymi 
oknami, której fakturę dyskretnie 
ozdobiły boniowania części narożnej, 
od pierwszego do czwartego piętra 
opasanej balkonami z barierkami ty
pu okrętowych relingów.

Spacer po przedwojennej, zabytko
wej ulicy niech zakończy spojrzenie na 
dwa do dzisiaj nowoczesne domy: nr 
52 i nr 37. Pierwszy z nich - budynek 
mieszkalny czteropiętrowy o fasadzie 
dziewięcioosiowej - projektował inż. 
arch. Stanisław Ziołowski w 1936 r. 
Zbudowany został z cegieł, co nie jest 
bez znaczenia, bowiem osiem lizen sy
metrycznej fasady tylko optycznie 
„dźwiga” poziomą płytę balkonu 
ostatniego piętra. Fasadę w osiach 
skrajnych od pierwszego do trzeciego 
piętra urozmaicają żelbetowe, półkoli
ste balkony. Monumentalną funkcjo- 
nalistyczną pięciopiętrową żelbetową 
kamienicę czynszową mistrza ślusar
skiego Jana Skwierczą przy ul. Staro
wiejskiej 37 projektował popularny 
w Gdyni inż. arch. Jerzy Muller. 
Wzniesiono ją w latach 1935-1937.

Tętniąca życiem, gwarem i handlem 
ul. Starowiejska zamarła podczas hi-
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

6

6. Ulica Starowiejska 52, kamienica 
z 1936 r. (proj. Stanisław Ziotowski)

(zdjęcia: 
Krzysztof Nowiński)

tlerowskiej okupacji; z Gdyni od je
sieni 1939 r. wysiedlono, aresztowa
no lub wymordowano większość Po
laków, a nowoczesny port stał się ba
zą okrętów Kriegsmarine. Aliancki 
nalot 18 grudnia 1944 r. zniszczył 
część budynków przy ul. Starowiej
skiej i przy wielu innych. Okres po
wojenny nie przyniósł ulicy znacz
nych zmian, zaniechano jej rekon
strukcji w dawnej postaci, niektóre 
budynki nie zostały odbudowane, za 
to powstały nowe - wielopiętrowe 
bloki, społecznie potrzebne, ale za
kłócające historyczno-handlową oś tej 
ulicy.

Antoni Jacek Koseski
* Warto dodać, że interesujący, choć niezrealizowany 
plan urbanistyczny inż. Adama Kuncewicza z 1926 r. 
przesuwał główną oś miasta z ul. Mościckiego (obec
nie ul. Wójta Radtkego) do ciągu ul. 10 Lutego, 
Skweru Kościuszki i Mola Południowego (zob. A. J. 
Koseski, Architektura osi reprezentacyjnej Gdyni, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 2, 1994, 
s. 351-370).
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Nadmorskie centrum 
portowego miasta

H
dzyskanie przez Polskę dostę
pu do morza, a przez to moż
liwości bezpośredniego kon
taktu ze światem, stworzyło 
szansę szybkiego rozwoju gospodarcze
go. Wykorzystanie tej szansy wyrażało 

się w budowie portu gdyńskiego. Budo
wa miasta, a w szczególności dzielnicy 
śródmiejskiej, miała być wizytówką Pol
ski jako kraju morskiego, tak dla przyby
szów z innych miast, jak i spoza granic.

Zamiar kształtowania reprezentacyj
nej dzielnicy Gdyni na osi wychodzącej 
w morze jest już widoczny na szkicu do
tyczącym rozbudowy miasta, opracowa
nym przez Adama Kuncewicza i Roma
na Felińskiego w 1926 r. Myślano wte
dy o rozwoju zabudowy wokół Alei 
Wolności, dzisiejszej ul. Wójta Radtke
go, która przez reprezentacyjny plac 
miała dochodzić do nadmorskiej pro
menady. Promenada ta, położona w od
ległości 50 m od piaszczystego brzegu, 
miała się rozciągać 400 m na północ do 
pirsu węglowego i 800 m na południe 
do podnóża Kamiennej Góry. Pomysłu 
tego nie zrealizowano ze względu na 
rozwój portu zewnętrznego. Nadmor
ska promenada, nazywana do tej pory 
ul. Nadbrzeżną, znalazła się wkrótce 
w odległości 250 m od nowej linii brze
gowej i przemianowano ją na ul. Jerze
go Waszyngtona. Swoją siedzibę miały 
tutaj istniejące do dziś budynki: Biura 
Budowy Portu, Instytutu Meteorolo
gicznego i „Żeglugi Polskiej S.A.” 
(obecnie siedziba Dowództwa Mary
narki Wojennej RP).

Rekompensatą dla miasta miał być 
pirs wysunięty najdalej na południe - 
Molo Południowe, związany ze śród
mieściem osią ul. 10 Lutego. W 1928 r. 
projektowano budowę mola znacznie 
dłuższego od istniejącego wtedy tym
czasowego drewnianego pomostu. Na 
podstawie tych pierwszych założeń 
rozbudowy południowej części portu 
rozpisano konkurs na Pomnik Zjedno

czenia Ziem Polskich oraz na znajdują
cą się w pobliżu przystań żeglarską Pol
skiego Yacht Clubu. Rozmach rozstrzy
gniętego w 1931 r. konkursu był impo
nujący. Jeszcze w tym roku inż. Tadeusz 
Wenda wystąpił z nową wersją Mola 
Południowego realizowaną w latach 
1935-1937, różniącą się od poprzed
niej lokalizacją przystani jachtowej. Ba
sen Żeglarski ukształtowano w 1937 r. 
jako ostatni element nabrzeży porto
wych po południowej stronie mola, bli
sko śródmieścia, w sąsiedztwie Ka
miennej Góry. Zasadniczymi elementa
mi kształtującej się w ten sposób Dziel
nicy Reprezentacyjnej stały się Molo 
Południowe i jego otoczenie, czyli base
ny Prezydenta i Żeglarski oraz część 
śródmieścia ograniczona ulicami Hry- 
niewickiego (ówczesną Rybacką) i Der- 
dowskiego, Świętojańską oraz stokiem 
Kamiennej Góry. W planie śródmieścia 
z 1931 r. istotna była zmiana charakte-



1. Jeden z projektów konkursu na 
Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich 
autorstwa rzeżbiarki Zofii 
Trzcińskiej-Kamińskiej i arch. Jana 
Zachwatowicza; widok od strony lądu
2. Forum Morskie z bazyliką i ratuszem 
oraz budynkiem instytucji handlowych 
(w gtębi) na rysunku S. Filipkowskiego 
z 1938 r.
3. Dzielnica Reprezentacyjna w 2001 r.; 
kolorem czerwonym oznaczono obiekty 
zrealizowane do 1939 r. zgodnie z planem 
S. Filipkowskiego, kolorem niebieskim 
pozostałą zabudowę 

ru zabudowy z rozproszonej, jeszcze 
letniskowej, na zwartą oraz zwiększenie 
wysokości nowo wznoszonych budyn
ków przy uL 10 Lutego, Skwerze Ko
ściuszki i w sąsiednich kwartałach - 
z trzech do pięciu kondygnacji. Odci
nek promenady nadmorskiej wraz ze 
zlokalizowanymi przy nim: hotelem 
„Polska Riviera”, drewnianymi łazien
kami, restauracją „Morskie Oko” i tym
czasowym, drewnianym molem miały 
ustąpić miejsca nowej, reprezentacyjnej 
zabudowie.

W 1936 r. rozpisano ogólnopolski 
konkurs na „Rozplanowanie Mola Po
łudniowego i terenów przyległych oraz 
na Projekt szkicowy Żeglarskiego 
Ośrodka Morskiego w porcie i mieście 

Gdyni.” Zwyciężyli architekci Bohdan 
Damięcki i Tadeusz Sieczkowski, któ
rych projekt przeznaczono do dalszego 
opracowania przez urbanistów z Komi
sariatu Rządu w Gdyni. We współpracy 
z nimi, opierając się także na innych 
pracach konkursowych i wynikach kil
ku konferencji, prof. Stanisław Filip
kowski przygotował w 1938 r. „Szkic 
szczegółowego planu zabudowania 
Dzielnicy Reprezentacyjnej”. Główny
mi elementami tego projektu były:

1. Molo Południowe i Skwer Ko
ściuszki wyniesione ponad poziom na
brzeży, stanowiące wraz z ul. 10 Lutego 
reprezentacyjną oś miasta, z ulicami po 
obu stronach i zabudową nabrzeży z za
chowaniem prześwitów pozwalających 
na wgląd do basenów. Na zakończeniu 
mola planowano postawić Pomnik 
Zjednoczenia Ziem Polskich jako liczą
cy 45 m wysokości akcent plastyczny 
na zakończeniu osi.

2. Basen Żeglarski pomyślany jako 
centrum rozwoju żeglarstwa. Miejsce 
u nasady falochronu żeglarskiego uzna
no za najbardziej korzystne dla budowy 
Żeglarskiego Ośrodka Morskiego; po
zostały teren przy północnym nabrzeżu 
przeznaczono na budowę pomieszczeń 
klubów żeglarskich.

3. Basen Prezydenta, który spełniać 
miał przede wszystkim funkcję obsługi 
ruchu turystycznego i reprezentacyjną. 
Planowano, że do wschodniej części 
Nabrzeża Pomorskiego zawijać będą ob
ce statki pasażerskie, w części środko
wej statki białej floty, a w części położo
nej najbliżej śródmieścia motorówki 
wożące turystów po porcie. Nabrzeże 
Prezydenta z przylegającymi do niego 
kwartałami zabudowy przewidziano ja
ko reprezentacyjne nabrzeże Marynarki 
Wojennej.

4. Forum Morskie, czyli plac miejski 
otwarty bezpośrednio na morze przez 
Basen Żeglarski i plażę, otoczony z po
zostałych stron reprezentacyjnymi bu
dynkami, jak ratusz, bazylika morska, 
którą planowano już na początku lat 
trzydziestych ze względu na niewystar
czającą wielkość kościoła parafialnego 
NMPanny przy ul. Świętojańskiej oraz 
siedziba instytucji handlowych. Forum 
było więc rozumiane zgodnie z defini
cją jako najważniejsze miejsce miasta 
służące przedstawianiu, rozważaniu 
i załatwianiu spraw publicznych. Przy
ziemia ratusza i budynku w zachodniej 
pierzei placu zamierzano wyposażyć 
w podcienia w celu wytworzenia przy
jaznej przestrzeni placu i ulic.
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4. Dzisiejszy widok od strony Basenu 
Żeglarskiego na Akademię Morską - 
Dom Żeglarza Polskiego (po lewej) oraz 
na Muzeum Oceanograficzne - Stację 
Morską (po prawej)

(rys. i fot. Krzysztof Stępiński)

5. Bulwar Nadmorski jako poszerze
nie i przedłużenie w kierunku północ
nym bulwaru już istniejącego, chronią
cego podnóże Kamiennej Góry. Roz
wiązanie to oprócz funkcjonalnego po
łączenia basenów Żeglarskiego i Prezy
denta zapewniało stały kontakt z wodą.

6. Park Nadmorski - sąsiadujące 
z Forum stoki Kamiennej Góry i brzeg 
morski oraz nagie zbocza klifu wskaza
no jako godne zagospodarowania 
i utrzymania; zachowano również oś ul. 
Żeromskiego doprowadzającą do Ka
miennej Góry.

W pierwszej kolejności zajęto się 
uporządkowaniem Skweru Kościuszki 
oraz budową Alei Zjednoczenia z pro
menadą spacerową na Molu Południo
wym. Prace te rozpoczęto w 1937 r., 

a zakończono w roku następnym. 
W 1937 r. urządzono przystań pasażer
ską na Nabrzeżu Pomorskim. W 1938 r. 
na końcu Mola Południowego wykona
no na podstawie projektu Leonarda To
maszewskiego i Juliusza Żakowskiego 
Stację Morską - nową siedzibę powsta
łej wcześniej na Helu placówki nauko
wo-badawczej. Budynek pomyślano ja
ko zestawienie dwóch wydłużonych 
prostopadłościanów o różnej wysoko
ści i strukturze. Część przeznaczona na 
akwarium-muzeum uzyskała charakte
rystyczne elewacje w formie żelbetowej 
kraty złożonej z pionowych słupów 
i poziomych rygli. W tym samym roku 
przystąpiono do realizacji konkursowe
go projektu Żeglarskiego Ośrodka 
Morskiego, nazwanego później Do
mem Żeglarza Polskiego (dzisiaj Akade
mia Morska), sąsiadującego ze Stacją 
Morską. Wznoszenie zespołu budyn
ków rozpoczęto od najgłębiej posado
wionej krytej pływalni. Stan surowy 
otwarty, zawierający również salę spor

tową, część reprezentacyjną i hotelową, 
ukończono w 1939 r. Oba obiekty pod 
względem architektonicznym reprezen
tują funkcjonalizm ekspresyjny.

Bulwar zrealizowano tylko jako 
umocnienie podnóża skarpy Kamiennej 
Góry, którą dodatkowo zalesiono. Nie 
zrealizowano jednak odcinka bulwaru 
przylegającego do basenów Żeglarskiego 
i Prezydenta. Na terenie przyszłego Fo
rum Morskiego, leżącego na gruntach 
prywatnych, co było zasadniczym utrud
nieniem, nie doszło do zatwierdzenia 
planu. Prace nad nim przerwała wojna 
i nie zdążono wydzielić z terenów pry
watnych ulic, placów, skwerów oraz 
kwartałów i działek pod zabudowę.

Po ostatniej wojnie światowej nie 
kontynuowano już rozwoju śródmie
ścia Gdyni, w pierwszych latach zajęto 
się przede wszystkim odbudową, uru
chomieniem i wykorzystaniem tego, co 
ocalało. Powojenne założenia urbani
styczne przekraczały skalą propozycję 
sprzed wojny. Nie było tu miejsca na ra-

SKWER KOŚCIUSZKI

We wszystkich urbanistycznych planach
Gdyni opracowywanych w latach dwudzie

stych XX w., przede wszystkim w projektach bu
dowy Dzielnicy Reprezentacyjnej, niezwykle waż
ną, podstawową rolę odgrywało jak najmocniej
sze powiązanie miasta z morzem. Gtówną miej
ską osią jest do dzisiaj ul. 10 Lutego przechodzą
ca w Skwer Kościuszki, a następnie w al. Zjedno
czenia na Molu Południowym. Skwer Kościuszki 
- to wydłużony prostokąt o długości ponad 200 
m, ciągnący się od ul. Świętojańskiej do skrzyżo
wania z ul. Waszyngtona, gdzie wznosi się budy
nek Dowództwa Marynarki Wojennej. Środkiem 
przebiega szeroka aleja spacerowa, z obu jej 
stron znajdują się jezdnie. Na osi alei umieszczo
na jest fontanna - całkowicie przebudowane 
dzieło Wacława Tomaszewskiego, autora wielu 
gdyńskich budynków z lat trzydziestych XX w.

Jedną z ciekawszych kamienic Skweru Ko
ściuszki jest luksusowy budynek z 1938 r. pod 
numerem 16: projektowali go Zbigniew Kupiec 
i Tadeusz Kossak dla Adama Jurkowskiego.

Żeromskiego z lat 1932-1937, nawiązujący do

Dzięki zastosowaniu konstrukcji, w której żelbet 
połączony został z cegłami, projektanci uzyskali 
w fasadzie pasy przeszkleń od parteru do ostat
niego, piątego piętra. Dochodzą one do skraj
nych, głębokich loggii, a ujęte są gzymsami oraz 
ciemniejszymi filarkami. Elegancka, jasna elewa
cja powstała dzięki pokryciu ścian żółtymi płyta
mi. Kamienica ta uznawana jest przez historyków 
gdyńskiej architektury za wzorowy przykład eks
presyjnego funkcjonalizmu. W tej samej linii za
budowy zwraca uwagę budynek narożny z ul.

„stylu okrętowego" 
(zob. okładka s. IV).

Ze skweru widocz
ne są w perspekty
wie: z jednej strony 
zabudowa Mola Po
łudniowego i sine 
pasmo morza, z dru
giej-zalesione wzgó
rza będące przedłu
żeniem Wzgórz Wi- 
tomińskich. Tę świa

domie zaplanowaną oś można nazwać „morskim 
wentylatorem” - tak znakomicie przewietrza
śródmieście miasta! (kmn)

1. Widok na Skwer Kościuszki, fontannę i dalekie 
wzgórza
2. Elewacja budynku przy Skwerze Kościuszki 16

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)
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tusz ani bazylikę. Realizacja ograniczyła 
się do ukończenia zabudowy kwartału 
u zbiegu ul. Waszyngtona i Skweru Ko
ściuszki, a także wzniesienia na Skwe
rze Kościuszki Pomnika Wdzięczności, 
który trzydzieści lat później rozebrano.

Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. 
odbudowano nabrzeża basenu żeglar
skiego, ukończono budowę Domu Że
glarza i zajęto się rozbudową Stacji 
Morskiej jako Morskiego Instytutu Ry
backiego. Autorem projektu był inż. 
arch. Lech Zaleski. Dokonano adaptacji 
stanu surowego części muzealnej, prze
dłużono ją w kierunku wschodnim 
przez dobudowanie klatki schodowej 
i przeszklonej rotundy z tarasem wido
kowym na poziomie pierwszego piętra, 
zwiększając możliwości wykorzystania 
budynku. Dzisiaj obiekt ten - Muzeum 
Oceanograficzne i Akwarium Morskie 
jest drugim po Wawelu najliczniej od
wiedzanym muzeum w Polsce. Ten sam 
architekt był głównym projektantem za
krojonego na szeroką skalę nowego bul

waru nadmorskiego. Opracowaniem 
objęto pas nadmorski o szerokości od 
100 do 200 m od nasady Mola Połu
dniowego do Orłowa. Ze względu na 
brak środków realizacja ograniczyła się 
do pierwszego etapu, a bulwar nie uzy
skał przewidzianych w projekcie połą
czeń ze śródmieściem. W latach siedem
dziesiątych XX w. na Molu Południo
wym przy Basenie Prezydenta powstał 
dworzec pasażerski. Kolejnym dziełem 
Lecha Zaleskiego były kluby żeglarskie 
przy północnym nabrzeżu Basenu Że
glarskiego. Zamiast planowanych trzy
dzieści lat wcześniej trzech, zrealizowa
no cztery obiekty w odległości 30-80 m 
od nabrzeża. W miejscu planowanego, 
jeszcze do niedawna, przedłużenia ul. 
Żeromskiego powstały dwa dziesięcio- 
piętrowe budynki: hotel „Gdynia” oraz 
budynek mieszkalny. Ich forma i rozpla
nowanie zdecydowanie odbiegają od 
stosowanych wcześniej zasad kształto
wania zabudowy śródmieścia. Z kolei 
w latach osiemdziesiątych między ko
ściołem NMP i hotelem „Gdynia” wy
budowano nowy kościół, gdyż istniejąca 
od 1926 r. świątynia nie spełniała po
trzeb centralnej gdyńskiej parafii.

Teren Forum Morskiego - najważ
niejszą część planowanej Dzielnicy Re
prezentacyjnej zajmuje obecnie wesołe 
miasteczko i rzadko odwiedzany Park 
Rady Europy. Do tej pory nie udało się 
zrealizować tu ani placu, ani reprezenta
cyjnych budynków, zaplanowanych na 
skrzyżowaniu najważniejszych traktów 
Dzielnicy Reprezentacyjnej. Odwołując

- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

się do słów Eugeniusza Kwiatkowskie
go: „Powinien tu powstać duży plac 
w rodzaju Piazza di S. Marco w Wenecji. 
Trzeba stworzyć to, co w jednym rzucie 
oka powie «To jest Gdynia.»”. A więc Fo
rum Morskie dalej czeka na realizację. 
Budynkiem reprezentacyjnym (niewy- 
stępującym w planach przedwojennych) 
zrealizowanym w 1979 r. u podnóża 
Kamiennej Góry jest Teatr Muzyczny 
autorstwa J. Chmielą i D. Olędzkiego.

Ostatnio zrealizowany obiekt - to 
powstałe dwa lata temu po północnej 
stronie Skweru Kościuszki multikino 
„Silver Screen”. Obiekt ten, jak i cumu
jące tam duże i średnie żaglowce, przy
czyniają się do zmiany obrazu dotych
czas słabo zagospodarowanych nabrze
ży Prezydenta i Rybackiego. W 2002 r. 
na skraju Parku Nadmorskiego rozpo
częto rozbudowę dawnego budynku 
Polskiej Riviery z przeznaczeniem na 
muzeum, jako wspólne przedsięwzięcie 
władz miasta i Marynarki Wojennej.

Zagospodarowywanie obszaru Dziel
nicy Reprezentacyjnej trwa już kilka
dziesiąt lat. Dojrzały kompozycyjnie 
plan Nadmorskiego Centrum z 1938 r. 
dawał gwarancję pełnego wykorzystania 
relacji pomiędzy śródmieściem, portem 
zewnętrznym, nadmorskim parkiem 
Kamiennej Góry i morzem. Oby nowe 
propozycje rozwoju czerpały z tego 
szczególnego dziedzictwa wypracowa
nego przez polskich, przedwojennych 
urbanistów.

NAJBARDZIEJ DEKORACYJNY

Klasycyzm akademicki narodził się w latach 
międzywojennych w środowisku absolwen
tów Akademii Petersburskiej. W tym stylu tworzy

li wówczas m.in. architekci Marian Lalewicz 
i Adolf Szyszko-Bohusz. Okoto 1930 r. zaczęto 
tworzyć architekturę monumentalną, w której od
rzucano akademizm, ale chętnie sięgano do 
cech klasycyzmu przez stosowanie wielkiego po
rządku, symetrii, równoważenia bryt budynków. 
Do tego rodzaju obiektów należy dom przy ul. 
Świętojańskiej 9 w Gdyni, przy zbiegu tej ulicy 
z ul. Pułaskiego. Powstał w latach 1930-1931 we
dług projektu Stanisława Pollaka dla Władysława 
i Rozalii Budynów; do 1936 r. mieściła się w nim 
Izba Przemysłowo-Handlowa.

Jest to budynek czteropiętrowy o podobnie de
korowanych elewacjach, na których podziały na 

od strony ul. Świętojańskiej, 
wsparta na wysokim, obejmu
jącym pierwsze piętro (oprócz 
ryzalitów), boniowanym cokole 
pokrytym szarym tynkiem. 
Środkową część tej elewacji 
tworzy pięć pilastrów w wielkim 
porządku, o jońskich głowi
cach, boniowanych i tynkowa
nych w kolorze szarym. Kontra
stują one z jasnym tłem ścian 
oraz międzyokiennymi plycina- 
mi barwionymi na brązowo. 
Trzy środkowe pilastry połączo
ne są na wysokości drugiego 
piętra długim balkonem z tral- 
kową balustradą, na następ-

Krzysztof Stępiński

1.2. Elewacja od strony ul. Świętojańskiej (1) i jej fragment środkowy (2) 
(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

trzy części wyznaczają poziome, wyraźnie ukształ
towane gzymsy. W pionie elewacje otrzymały po 
dwa lekko wysunięte, trójkątne ryzality, które decy
dują o pionowym podziale elewacji także na trzy 
części. Niewątpliwie najciekawsza jest elewacja

nym piętrze pojawiają się symetrycznie umiesz
czone między pilastrami dwa niewielkie półkoliste 
balkoniki z ozdobnie kutymi balustradami. Z kolei 
balkony o kształtach trójkątnych osadzone zosta
ły na trójkątnych ryzalitach. Zwieńczeniem tej czę

ści elewacji jest gzyms przebiegający ponad głowi
cami pilastrów. Elewację nad nim zwieńcza mur 
z półkolistymi oknami strychu oraz niski prostokąt
ny szczyt. Budynek ten należy do najbardziej deko
racyjnych wśród zabudowy ul. Świętojańskiej, (kmn)
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Akcja cmentarze Gdyńskie 
nekropolie

a przełomie XIX i XX w. na 
terenie obecnej Gdyni funk
cjonowały następujące świą
tynie: katolickie na Oksy

wiu, w Chyloni, Wielkim Kacku 
i w Kolibkach oraz zbór ewangelicki 
w Małym Kacku. Przy świątyniach 
tych znajdowały się cmentarze, któ
rych wielkość wynikała z liczby wier
nych i możliwości terenowych.

Najstarszą i najszacowniejszą nekro
polią gdyńską jest cmentarz przy 
oksywskim kościele św. Michała Archa
nioła. Parafia powstała tu według źró
deł kościelnych w 1223 r., zaś kościół 
zbudowano na początku XVI w. Być 
może data ta określa również czas po
wstania cmentarza. Położony na połu
dniowym stoku Kępy Oksywskiej, ze 
wspaniałym widokiem na Zatokę 
Gdańską, port i miasto, jest chyba naj
piękniejszą nekropolią północnej Pol
ski. Ukształtowany w formie prostoką

ta, o powierzchni wynoszącej obecnie 
około 1,4 ha, był trzykrotnie powięk
szany — po raz pierwszy w latach osiem
dziesiątych XIX w. Na cmentarzu tym 
spoczywają mieszkańcy wsi Gdynia, 
m.in. legendarny „trybun kaszubski” 
Antoni Abraham z żoną Matyldą, Ber
nard Chrzanowski, piewca Pomorza 
i Kaszub, którego prochy niedawno 
przeniesiono z głębi Polski, ks. Antoni 
Muchowski, sybirak, wielce zasłużony 
dla polskości proboszcz oksywski. Nie
stety, poziom artystyczny nagrobków - 
poza grobem Doroty Borskiej z 1885 r. 
w formie sarkofagu rzymskiego - dale
ko odbiega od walorów krajobrazo
wych tego cmentarza. W 1996 r. ko
ściół z cmentarzem uznane zostały za 
zabytek i podlegają ochronie konserwa
torskiej.

Chronologicznie drugą gdyńską ne
kropolią był nieistniejący już cmentarz 
przy kościele św. Mikołaja w Chyloni.

2. Nekropolie w Gdyni: 1 - Oksywie, 
ul. Arciszewskich, 2 - Chylonia, 
ul. św. Mikołaja, 3 - Wielki Kack, 
ul. Źródło Marii, 4 - Kolibki, al. Zwycięstwa, 
5 - Maty Kack, ul. Kościelna, 6 - Witamino, 
ul. Witomińska, 7 - Wielki Kack, 
ul. Wielkopolska, 8 - Leszczynki, 
ul. Pelplińska, 9 - Cisowa, ul. Owsiana, 
10- Oksywie, ul. Muchowskiego, 11 - Obtuże, 
ul. E. Kwiatkowskiego, 12-Witamino, 
ul. Witomińska (cmentarz ewangelicki), 
13 - Orłowo, ul. Kościelna, 14 - Redtowo, 
ul. Legionów, 15 - Orłowo, ul. Spokojna, 
16 - Kosakowo

Parafia i pierwszy kościół powstały 
w tym miejscu w XIV w., nie oparły się 
jednak zalewowi luteranizmu, co spo
wodowało włączenie ich w 1695 r. do
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3. Nagrobek Bernarda Chrzanowskiego 
na cmentarzu oksywskim
4. Cmentarz Witomiński - jeden
z artystycznych nagrobków

(zdjęcia: Jacek Dworakowski)

parafii oksywskiej. Na skutek usilnych 
starań wiernych, którzy w 1897 r. roz
budowali i odnowili kościół, ks. bi
skup A. Rosentreter w 1915 r. ponow
nie erygował parafię chylońską. Nie
duży cmentarz został w 1935 r. za
mknięty, bowiem przybliżyła się do 
niego zabudowa mieszkaniowa.

Kolejny cmentarz powstał przy ko
ściele św. Wawrzyńca w Wielkim Kac- 
ku. Pierwszy kościół zbudowano tu na 
przełomie XII i XIII w., parafia wyod
rębniona została prawdopodobnie z pa
rafii oliwskiej; obecną świątynię posta
wiono w 1895 r. Cmentarz o po
wierzchni 0,3 ha jest harmonijnym uzu
pełnieniem bryły kościoła, doskonale 
wkomponowanego w krajobraz. Od 
1946 r. zamknięty jest cmentarz przy 
nieistniejącym już kościele św. Józefa 
w Kolibkach. Kościółek zbudowano 
w 1763 r. dla pielgrzymów udających 
się do Kalwarii Wejherowskiej, ufundo
wał go hr. Józef Przebendowski, gene
rał polski, ówczesny właściciel dóbr 
Kolibki. Przypuszcza się, że mały cmen
tarz (powierzchnia 0,2 ha) powstał 
w połowie XIX w., obecnie jest bardzo 
zaniedbany. Do najstarszych gdyńskich 
cmentarzy należała nieistniejąca już ne
kropolia przy zborze ewangelicko-lute- 
rańskim w Małym Kacku (obecnie 
w Orłowie przy ul. Kościelnej). Zbór 
ewangelicki powstał tu w XVI w. Wiek 
później utworzono cmentarz, który za
mknięty został w 1945 r. Zachował się 
z niego tylko kamień nagrobny maryna
rzy szwedzkich pochowanych w okresie 
międzywojennym.

Następna grupa cmentarzy powstała 
w okresie międzywojennym, kiedy wła
dze miasta podjęły starania o uzyskanie 
odpowiedniego terenu na założenie ka
tolickiego cmentarza centralnego. 
W ten sposób przy drodze do Witomi- 
na powstał Cmentarz Witomiński. Po
łożony jest na południowym, ukształto
wanym tarasowo stoku wzgórza more
nowego. W środku ustawiono okazały 
krzyż, do którego prowadzą monumen
talne schody oraz wzniesiono dom 
przedpogrzebowy. Pierwsze pochówki 
odbyły się tu w 1929 r. Po 1945 r. do
tychczasowy cmentarz przekształcono 
w komunalny i rozpoczęto jego stop
niowe powiększanie. Bogate ukształto
wanie terenu i starodrzew dodają uroku 
tej nekropolii, która jest pomnikiem hi
storii Gdyni i jej mieszkańców. Spoczy
wają tu bowiem budowniczowie miasta 
i portu przybyli z całej Polski oraz osia
dłe na terenie wsi Gdynia rodziny ka
szubskie. Ostatnio Towarzystwo Miło
śników Gdyni i Koło Starych Gdynian 
podjęły inicjatywę ochrony grobów lu
dzi szczególnie zasłużonych dla miasta 
oraz nagrobków o wartościach arty

stycznych. Drugim cmentarzem z tego 
okresu jest nekropolia przy ul. Wielko
polskiej w Wielkim Kacku, powstała 
w 1929 r. na ówczesnych peryferiach 
wsi w wyniku wieloletnich starań tam
tejszych parafian. Obecnie cmentarz ten 
o powierzchni 0,4 ha znalazł się prawie 
w centrum rozbudowującej się dzielni
cy, co spowodowało jego zamknięcie 
i stopniową likwidację.

Następne dwa cmentarze powstały 
w 1936 r.: przy ul. Pelplińskiej na Lesz- 
czynkach oraz przy ul. Owsianej w Ci
sowej. Na tym ostatnim cmentarzu wy
różniają się grobowce rodzin Skocz- 
kowskich i Sentkowskich. W tym sa
mym roku utworzono na Oksywiu 
cmentarz marynarski dla stacjonują
cych w porcie wojennym marynarzy 
i ich rodzin. W czasie wojny został zli
kwidowany, obecnie go odtworzono. 
W tym samym czasie utworzono cmen
tarz ewangelicko-augsburski przy ul. 
Witomińskiej, w bezpośrednim sąsiedz
twie cmentarza katolickiego. Podczas 
ostatniej wojny było to miejsce po
chówku ewangelików niemieckich, po 
1945 r. włączono go do witomińskiego 
cmentarza komunalnego. W 1938 r. ja
ko jedyny cmentarz przykościelny po
wstał cmentarz parafialny kościoła św. 
Andrzeja Boboli na Obłużu.

Po drugiej wojnie światowej utwo
rzono w Gdyni cztery cmentarze. 
Pierwszy w parafii Matki Boskiej Bole
snej w Orłowie, na miejscu ewangelic
kiego; na nim m.in. spoczywają: Augu
styn Krauze, pierwszy burmistrz Gdyni 
oraz dr Teofil Zegarski, pedagog, zało
życiel i dyrektor pierwszej szkoły śred
niej. Drugi - to cmentarz Obrońców 
Wybrzeża przy ul. Legionów, zaprojek
towany przez inż. Barbarę Kaszycką, 
gdzie m.in. pochowani są żołnierze 
z 1939 r. wraz z legendarnym płk. Sta
nisławem Dąbkiem. Cmentarz komu
nalny przy ul. Spokojnej w Orłowie 
utworzono w końcu lat pięćdziesią
tych, dwadzieścia lat później komunal
ny w Kosakowie poza administracyjny
mi granicami miasta.

Gdyńskimi cmentarzami opiekuje 
się Towarzystwo Miłośników Gdyni 
i Koło Starych Gdynian. Mimo przy
chylności władz nie wypracowano do 
tej pory skutecznych metod ich ochro
ny i obie organizacje oczekują pomocy.

Jerzy Heidrich
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Sztandary króla
sztandary księcia

rchitektura wspaniałych ba
rokowych założeń klasztor
nych na Dolnym Śląsku jest 
wyrazem sztuki krajów po

zostających pod władaniem austriac
kich Habsburgów. Tworzona najczęściej 
- zwłaszcza w XVIII w. - przez Niem
ców i Czechów, żywi się formami arty
stycznymi rozpowszechnionymi na te
renie cesarstwa. Początki śląskich 
opactw sięgają jednak czasów średnio
wiecznych. Szczodrym rękom Piastów 
zawdzięczają istnienie m.in. klasztory 
cystersów w Henrykowie, Krzeszowie, 
Lubiążu. Żaden z nich nie jest jednak 

poległych był książę brzesko-legnicki 
Henryk II Pobożny, syn Henryka Bro
datego i Jadwigi z Meranu, późniejszej 
św. Jadwigi Śląskiej. Jego zwłoki matka 
odnalazła na pobojowisku i aby uczcić 
pamięć księcia ufundowała w tym miej
scu kościół, do opieki którego sprowa
dziła czeskich benedyktynów. Prawda 
historyczna mija się nieco ze słowami 
podania. W kronice Jana Długosza czy
tamy, że doczesne szczątki księcia zna
lazła żona Piasta, Elżbieta, rozpoznając 
ciało po charakterystycznym znaku - 
sześciu palcach u nogi. Oględziny 
szkieletu przeprowadzone w krypcie

grobowej we Wrocławiu potwierdzają, 
że Henryk Pobożny istotnie odznaczał 
się tą wyjątkową cechą. Ponadto miej
sce, gdzie podziwiamy dziś wspaniałe 
opactwo wcale nie było widownią 
krwawej bitwy. Analizy historyczne 
oraz badania archeologiczne wykazują, 
że rozegrała się ona kilka kilometrów 
bliżej Legnicy (około 3 km od miasta). 
Trudno się dziwić, że wersja, mówiąca, 
iż św. Jadwiga, a nie Elżbieta, odnalazła 
ciało poległego, zyskała większą popu
larność. Książę, oddając życie w walce 
z poganami, stał się obrońcą chrześci
jaństwa i męczennikiem. Jakkolwiek 
nigdy nie wyniesiony na ołtarze jako 
święty czy błogosławiony, w pewnym 
sensie jest naśladowcą Chrystusa, a św. 
Jadwiga opłakująca śmierć syna idzie 
w ślady Matki Boskiej. Ów sposób my
ślenia typowy był dla mentalności śre
dniowiecza, a także dla epok później
szych, zwłaszcza baroku.

związany z historią Polski w sposób tak 
szczególny, jak kościół i klasztor bene
dyktynów w Legnickim Polu.

Wieś leży około 9 km na południo
wy wschód od Legnicy (woj. dolnoślą
skie). Według tradycji w miejscu tym 
9 kwietnia 1241 r. rozegrana została 
wielka bitwa z Tatarami. Zaciekłe 
i okrutne walki zakończyły się klęską 
rycerstwa polskiego, a wśród licznych

1.2. Fasada kościoła (1)
i północne skrzydło budynku 
klasztornego (2)
3. Portal główny kościoła
4. Figura Tatara w portalu
5. Wnętrze kościoła w kierunku 
ołtarza głównego
6. Malowidło na sklepieniu nawy 
głównej - scena wywyższenia 
Krzyża wśród narodów świata
7. Malowidło nad chórem 
muzycznym - scena odnalezienia 
zwłok Henryka Pobożnego
8. Rzeźby przy filarach
- św. Józef i św. Jan Ewangelista

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)
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Dysponujemy niezwykle skąpymi 
wiadomościami na temat dziejów Le
gnickiego Pola w średniowieczu. 
Pierwsi osadnicy świeccy ściągnęli do 
miejscowości zwanej wówczas Dobre 
Pole (w języku niem. Wolstatt lub Wal- 
statt) około 1270 r. Nieznane są bliżej 
początki najstarszego kościoła we wsi, 
wzmiankowanego dopiero w 1418 r. 
Świątynia miała dwa wezwania: Świę
tej Trójcy i Najświętszej Marii Panny. 
Rozwijał się tam także kult kanonizo
wanej w 1266 r. św. Jadwigi Śląskiej, 
a od XV w. miejsce to stało się celem 
licznych pielgrzymek. Pamięć o bohate
rach poległych w bitwie z Tatarami pie
lęgnowali również ewangelicy, w któ
rych rękach wieś pozostawała przez 
ponad stulecie. W 1523 r. protestan
tyzm przyjął książę Fryderyk II i razem 
z nim Księstwo Legnicko-Brzeskie. Pre- 

pozytura benedyktyńska zlikwidowana 
została w 1535 r., a dobra zakonne 
znalazły się w rękach prywatnych. Ka
tolicy powrócili do Legnickiego Pola 
dopiero po zakończeniu w 1648 r. woj
ny trzydziestoletniej. Wieś znajdowała 
się wówczas w stanie ruiny. Osadę spa
lili Szwedzi, kościołowi groziło zawale
nie. Majątek będący w posiadaniu ro
dziny von Braun przeżywał trudne dni, 
na przełomie XVII i XVIII w. był bar
dzo zadłużony. Tę sytuację postanowił 
wykorzystać w 1703 r. opat benedykty
nów w Bfevnovie koło Pragi i Broumo- 
vie, Othmar Zinke (1659-1738). 
Przedsiębiorczy mnich postarał się 
u cesarza Leopolda I Habsburga o pi
smo nakazujące Hermannowi von 
Braunowi odsprzedać tamtejsze dobra 
zakonnikom ze względu na duże zadłu
żenie majątku. Pomimo sprzeciwów le

gnickich protestantów oraz niechęci sa
mego dziedzica, transakcja rychło do
szła do skutku. Benedyktyni powrócili 
do Legnickiego Pola, poświęcili kościół 
odebrany ewangelikom i sprowadzili 
katolickich osadników z Czech. Począt
ki działalności ojców na tym terenie 
w czasach nowożytnych były trudne - 
nie dość, że prawie doszczętnie spłonął 
kościół, to w 1708 r. powrócili prote
stanci. Na mocy traktatu w Altranstadt, 
zawartego w 1707 r. między cesarzem 
Austrii Józefem I i królem szwedzkim 
Karolem XII, ewangelikom przywró
cono świątynie odebrane po wojnie 
trzydziestoletniej.

Paradoksalnie cios zadany katolicy
zmowi na Śląsku przyczynił się do roz
woju późnobarokowej sztuki sakralnej 
na tym obszarze. Wojna o dusze, w któ
rej sztuka już od XVI w. odgrywała 
znaczną rolę, rozgorzała z nową siłą. 
Katolicy starali się za wszelką cenę przy
ćmić wspaniałością, rozmachem i pozio
mem artystycznym luterańskie zbory. 
Również opat Zinke włączył się do wal
ki i podjął decyzję o wzniesieniu w Le
gnickim Polu nowego kościoła i klaszto
ru. Wkrótce przystąpiono do gromadze
nia funduszy na wielką inwestycję, jed
nak zarówno sytuacja polityczna, jak 
i stan kasy czeskich benedyktynów kaza
ły zwlekać z rozpoczęciem budowy.

Zespół klasztorny w Legnickim Polu 
powstał jako jednolite stylistycznie za

23



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

łożenie. Nie ma tu śladów stopniowego 
narastania różnych form artystycznych, 
z czym mamy do czynienia w Henryko
wie czy Lubiążu. Jedyne późniejsze do
datki - to tylna elewacja klasztoru oraz 
przeróbki wnętrz przeprowadzone 
w XIX w., w czasach, gdy w obiekcie 
znajdował się korpus kadetów.

Twórcą projektów kościoła i klaszto
ru był wybitny architekt praski Kilian 
Ignaz Dientzenhofer (1689-1751), 
przedstawiciel słynnej rodziny budow
niczych niemieckich, działających 
w XVII i XVIII w. na terenie południo
wych Niemiec i Czech. Ojciec Kiliana, 
Christoph Dientzenhofer, odwoływał 
się w swej twórczości do rozwiązań doj
rzałego baroku włoskiego. Typowe dla 
niego zamiłowanie do linii falujących, 
wklęsłych i wypukłych fasad - to efekt 
fascynacji architekturą Francesco Bor- 
rominiego i Guarino Guariniego. Kilian 
Ignaz, uczeń ojca, także Johanna Luca
sa von Hildebrandta, zaliczany jest do 
kontynuatorów italianizującego nurtu 
późnego baroku habsburskiego. Do je
go dzieł należą m.in. w Pradze: prezbi
terium kościoła św. Mikołaja na Malej 
Stranie (1739-1751, dobudowane do 
korpusu nawowego wzniesionego przez 
Christopha w latach 1703-1711) oraz 
kościoły św. Mikołaja na Starym Mie
ście (1732-1737) i św. Jana Nepomuce
na na Skałce (od 1730 r.). Budowę 
klasztoru w Legnickim Polu rozpoczęto 
w 1723 r. od położenia kamienia wę
gielnego, trzy lata później budynki stały 
już gotowe w stanie surowym. Świąty
nię wznoszono od 1727 r., a całe zało
żenie z kościołem Świętego Krzyża i św. 
Jadwigi konsekrowano w 1738 r.

Architektura opactwa stanowi znako
mity przykład sztuki późnego baroku 
kręgu południowoniemieckiego i cze
skiego. Funkcję dominanty pełni ko
ściół, ustawiony między dwoma czwo
robocznymi budynkami klasztornymi, 
połączonymi wspólnym skrzydłem, 
przebiegającym za świątynią. W części 
po prawej stronie kościoła znajdowały 
się cele zakonników, czyli właściwa 
klauzura, podczas gdy czworobok po le
wej stronie mieścił siedzibę opata. Dwu
kondygnacyjny budynek mieszkalny ma 
charakter skromny, lecz szlachetny. Ele
wacje są bezporządkowe (tj. pozbawio
ne kolumn czy pilastrów), opatrzone ry
zalitami i ściętymi narożami. Element 
dynamizmu wprowadzają wspaniałe 

portale zdobiące bramy, przez które 
wiedzie droga na dziedzińce.

Fasada kościoła, o formach dyna
micznych, lecz nieprzeładowana, cof
nięta jest nieco w stosunku do elewacji 
klasztoru. Wysuniętą część środkową 
podkreślono dodatkowo umieszcze
niem na osi wielkiego portalu oraz 
dwiema monumentalnymi kolumnami 
jońskimi, które wraz z półkolistym na
czółkiem tworzą rodzaj łuku triumfal
nego. Rozwiązanie takie charaktery
styczne jest dla sztuki Dientzenhoferów. 
Niemal identyczny motyw zastosował 
stryj Kiliana Ignaza, Johann, w kościele 
benedyktynów w Banz w Bawarii 
(1710-1713). Zgodnie z zasadami rzą
dzącymi architekturą nowożytną, szata 
fasady kościoła stanowi zapowiedź 
form oraz programu ideowego rozwi
niętych we wnętrzu. Tak dzieje się rów
nież w Legnickim Polu, gdzie opisany 
półkolisty naczółek spoczywający na 
kolumnach w wyraźny sposób nawiązu
je do kształtów ołtarza głównego.

Program ideowy zawarty w wystro
ju fasady odczytuje się od przyziemia aż 
do zwieńczenia i hełmów wież. Wspa
niały portal, zdobiący główne wejście 
do świątyni, symbolizuje świat realny, 
materialny, w którym wojska tatarskie 
odniosły doczesne zwycięstwo nad huf
cami pod sztandarami chrześcijaństwa. 
Ciężkie belkowanie obramienia drzwi 
podtrzymują dwie figury ujętych pól- 
postaciowo Tatarów (ich stroje oraz fi
zjonomie przypominają raczej Koza
ków i Turków). Portal wieńczą pano- 
plia z rozmaitych elementów oriental
nego uzbrojenia, jednak klęska, a zara
zem ofiara, jaką ponieśli chrześcijanie 
na polu bitwy, otwiera im drogę do 
zwycięstwa duchowego. Łuk triumfal
ny, stanowiący główny element fasady, 
podtrzymuje figury tych, za których 
pośrednictwem dokonuje się prawdzi
we zwycięstwo - św. Jadwigi oraz św. 
Benedykta, twórcy reguły benedyktyń
skiej, i jego siostry św. Scholastyki. 
Przesuwając wzrok na zwieńczenie ele
wacji, przenosimy się na jeszcze wyższy 
poziom świętości. Oto widzimy dwie 
figury klęczących aniołów, adorujących 
krzyż św. Benedykta. Krzyże - znak 
zwycięstwa - ustawione na książęcych 
mitrach, wieńczą także hełmy wież. 
Ofiara księcia Henryka Pobożnego sta
je się zatem podstawą ostatecznego 
triumfu chrześcijaństwa. Autorem zna

komitych posągów dekorujących fasa
dę oraz wnętrze kościoła jest praski 
rzeźbiarz Karl Josef Hiernle (1693- 
-1748), który pracował dla tutejszych 
benedyktynów w latach 1728-1730. 
Później ozdobił także kościoły w Bro- 
umovie i Brevnovie.

Po minięciu progu świątyni wkracza
my nieoczekiwanie do ciemnego, cia
snego przedsionka umieszczonego pod 
prospektem organowym. Gdy przej
dziemy spod chóru muzycznego do na
wy, doznajemy następnego zaskoczenia, 
gdyż nagle znajdujemy się w wielkim, 
jasnym pomieszczeniu. Tego typu roz
wiązania przestrzenne, polegające na 
operowaniu wyraźnymi kontrastami 
oraz zaskakiwaniu widza, mają genezę 
manierystyczną z XVI w. Na nowo do
szły one do głosu w okresie późnego 
baroku, zwłaszcza w XVIII w. Także 
struktura nawy kościoła w Legnickim 
Polu stanowi charakterystyczny przy
kład myślenia późnobarokowego. Roz- 
rysowanie planu świątyni oparto na 
przenikających się elipsach - motywie 
rozpowszechnionym na terenach habs
burskich i wywodzącym się z twórczo
ści Guarino Guariniego. Pozwala to na 
stworzenie wnętrza centralno-podłużne- 
go o dynamicznych formach i osiągnię
cie efektu ujednolicenia przestrzeni. 
Swoista jednolitość podkreślona jest 
także przez zastosowanie sklepienia ża- 
glastego, podtrzymywanego przez mo
numentalne filary, przykrywającego ca
łą nawę. Sklepienia takie, często wystę
pujące w budowlach sakralnych terenu 
Śląska i Czech w pierwszej połowie 
XVIII w., noszą nazwę „czeskiej kapy”.

Najwspanialszym elementem wystro
ju i zarazem głównym nośnikiem treści 
ideowych są sklepienne freski, wykona
ne w 1733 r. Ich autor, Cosmas Damian 
Asam (1686-1739), należy do najwybit
niejszych przedstawicieli południowo
niemieckiego późnego baroku. Artysta 
ten, parający się głównie architekturą 
i malarstwem, współpracował przeważ
nie ze swoim bratem, rzeźbiarzem, archi
tektem i malarzem, Egidem Quirinem 
(1692-1750). Treści ukazane na sklepie
niu zamykają się w dwóch wątkach. 
Pierwszy z nich odczytujemy od pro
spektu organowego do prezbiterium. 
Nad chórem muzycznym widzimy scenę 
odnalezienia zwłok Henryka Pobożne
go. Po prawej stronie z obłoków dymu 
i kurzu bitewnego wyłaniają się postacie 
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Tatarów z głową księcia nabitą na włócz
nię, po stronie lewej - św. Jadwiga prze
kazuje benedyktynom relikwię krzyża 
oraz plan kościoła. Męczeńska śmierć 
Henryka staje się zatem początkiem 
zwycięstwa chrześcijaństwa na Śląsku. 
Ów triumf przedstawiony został na skle
pieniu nawy. Malowidło to, obliczone na 
oglądanie z różnych stron, jest przykła
dem barokowej panoramy. Ukazane po
stacie zwrócone są do siebie „do góry 
nogami”. Na górze, czyli od strony pre
zbiterium, oglądamy okręt na spienio
nych falach pod banderą z krzyżem - 
symbol Okrętu Kościoła. Wysiadają 
z niego oddziały krzyżowców, poprzed
ników rycerzy zgromadzonych pod 
sztandarami księcia Henryka II. Przed 
oczami widza roztacza się obraz walki, 
jaką wojownicy prowadzą w świętym 
gaju pogaństwa ze smokami i wężami. 
Po prawej stronie widzimy, jak krzyżow
cy przewracają posąg Wenus na rozkaz 
cesarza Konstantyna Wielkiego, będące
go, wedle panującej wówczas błędnej 
opinii, założycielem zakonów krzyżo
wych. Ukoronowaniem działań rycerzy 
jest odnalezienie relikwii Krzyża Święte
go i jego wywyższenie wśród narodów 
świata. Scena ta, rozgrywająca się na tle 
wyimaginowanej, gotycyzującej (świado
ma archaizacja) architektury kościoła 
Grobu Świętego, stanowi główny ele
ment kompozycji. Wśród zgromadzo
nych wokół podnoszonego krzyża oglą
damy postacie biskupa Jerozolimy Ma

karego, osób cudownie uzdrowionych, 
wreszcie św. Helenę, matkę Konstanty
na. Po lewej stronie artysta przedstawił 
narody składające hołd Krzyżowi. Temat 
ten stał się dla Asama pretekstem, by dać 
się ponieść powszechnej w XVIII w. fa
scynacji egzotyką. Za przedstawicielami 
Europy, królami i papieżem, w barwnym 
korowodzie znajdują się: Murzyn, Chiń
czyk, Hindus oraz Indianie, za którymi 
wznosi się palma - symbol Ameryki, 
a zarazem zwycięstwa. W centrum skle
pienia unosi się sylwetka Chrystusa 
wśród aniołów trzymających płachtę 
z monogramem „IHS”.

W następnym przęśle ukazano scenę 
adoracji św. Benedykta przez anioły, 
świętych i osoby świeckie, będące do
broczyńcami zakonu benedyktynów. Li
stę wielbiących świętego eremitę trzyma 
anioł. Fresk w absydzie ukazuje jeszcze 
wyższy stopień świętości, czyli scenę ado
racji Najświętszej Marii Panny. Źródłem 
literackim, do jakiego odwołał się twór
ca programu malowideł, był hymn Ve- 
xilla Regis, ułożony przez Venanzio For
tunato z okazji ofiarowania Radegon- 
dzie przez cesarza Justyniana relikwii 
krzyża świętego: „Sztandary Króla się 
wznoszą. Zabłysła tajemnica krzyża, na 
którym życie śmierć poniosło i przez 
śmierć dało żywot światu”. Drugi wątek 
rozwinięto na sklepieniach kaplic, w oł
tarzach bocznych oraz podkreślono 
przez odpowiednie dobranie rzeźb dłu
ta Hiernlego, stojących przy filarach.

PAŁAC W UJEŹDZIE

W pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego, nad 
rzeką Piasecznicą, znajduje się Ujazd - 
mate, senne miasteczko, które nie wyróżnia się 

spośród tysięcy podobnych w Polsce. Pierwsza 
wzmianka o Ujeżdzie pochodzi z 1238 r. Osada 
znajdowała się na skrzyżowaniu dróg z Łowicza 
do Piotrkowa i z Pabianic do Inowtodza, a prawa 
miejskie otrzymała w 1428 r. Miasto było ośrod
kiem kompleksu majątku Strykowskich, następ
nie Warszyckich i Duninów, pod koniec XVIII w. 
właścicielami zostali Ostrowscy. Mieszkańcy zaj
mowali się uprawą roli, w mniejszym stopniu rze
miosłem. Ujazd nie wytrzymał konkurencji z co
raz potężniejszym Tomaszowem i w 1870 r. utra
cił prawa miejskie.

W 1812 r., na murach zamku z XV w. wybudo
wano dla Antoniego Ostrowskiego pałac w stylu 
neogotyckim. Dwukondygnacyjna budowla zwró
cona jest fasadą ku północy, ma dwa piętrowe ry
zality i taras od wschodu, okna zwieńczone są 
ostrotukowymi, ceglanymi arkadami. Od wielu lat 
gospodarzami pałacu są harcerze, ale obiekt wy
maga pilnego remontu - odpadają tynki, wypa
czone są okna, rozsypują się balustrady tarasu.

Szkoda, bo miejsce to jest szczególne, oto
czone parkiem krajobrazowym o powierzchni 14

(zdjęcia: Bogdan Plewczyński)

1.2. Widok patacu od strony parku (1)
i fragment wejścia (2)

— ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Skoncentrowano się tu na historii chrze
ścijaństwa w Czechach i na Śląsku.

Wkrótce po ukończeniu budowy 
i konsekracji założenia (1738 r.) ciemne 
chmury zebrały się nie tylko nad Legnic
kim Polem, ale i nad całym Śląskiem. 
W 1741 r. Dolny Śląsk został zaanekto
wany przez Prusy, kościoły i klasztory 
katolickie obłożono wysokimi podatka
mi, oddzielono granicą od Czech, a ar
tyści zaczęli masowo emigrować. W ta
rapatach znalazło się także opactwo 
w Legnickim Polu, zsekularyzowane 
ostatecznie w 1810 r. W 1838 r. zabu
dowania klasztorne przejął korpus ka
detów. Park został zdewastowany, a ele
wacja ogrodowa stała się nową fasadą 
szkoły. Autorem przebudowy był wybit
ny architekt Karol F. Schinkel. Następne 
drobne przekształcenia, tym razem 
w duchu neobarokowym, zaszły w la
tach 1894-1898. Po zakończeniu pierw
szej wojny światowej w dawnym klasz
torze ulokowano cywilny zakład wy
chowawczy, który w 1933 r. ustąpił 
miejsca Narodowo-Politycznemu Za
kładowi Wychowawczemu. Gdy doda
my, że w czasie ostatniej wojny mieścił 
się tu Oflag VIII f, okaże się, że szczęk 
oręża nie raz dawał się tu słyszeć... 
Obecnie kościół stanowi własność para
fii rzymskokatolickiej, natomiast budyn
ki poklasztorne dały schronienie domo
wi pomocy społecznej dla kobiet upo
śledzonych umysłowo.

Zbigniew Michalczyk

ha, należącym do najpiękniejszych i najcenniej
szych ogrodów w regionie. Znajdziemy tu szero
kie aleje lipowe i jaworowe, zaciszny szpaler gra
bów, skupiska dębów, klonów, brzóz. Brzegi sta
wów i wysp zarastają topole białe sięgające 30 
m wysokości, o obwodzie pni do 7 m.

Do kompleksu prowadzi od wschodu brama 
z pierwszej potowy XIX w.

Danuta Plewczyńska
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Gdańsk, woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: Gdańsk-Chetm, ul. Cmentarna.
Rodzaj i nazwa obiektu: cmentarz żydowski z XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: tragiczny, w trakcie wywożenia płyt nagrob
nych i macew.
Inne informacje: cmentarz zostat oficjalnie zamknięty w 1956 r., 
znajdowały się tu setki dobrze zachowanych grobów; do 
1984 r. przetrwało ich ok. 240, obecnie jest ich kilkanaście; 
zachowane stare drzewa (lipy i kasztany); była to największa 
żydowska nekropolia na Pomorzu.

Janina Fryzę 
Gdańsk

1.2. Zniszczone macewy

—
Miejscowość: Zamek Kiszewski, gm. Stare Kiszewo, pow. 
Kościerzyna, woj. pomorskie.
Bliższa lokalizacja: Zamek Kiszewski 8.
Rodzaj i nazwa obiektu: zamek krzyżacki z XIV w. i dwór 
z 1856 r.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: zamek-ruina, dwór wewnątrz zniszczony.
Inne informacje: od 1998 r. trwają prace renowacyjne całe
go zespołu.
Dane bibliograficzne: G. Pierzanowska, Dwory, parki i fol
warki Kociewia i Kaszub, Tczew 1998.

Zuzanna Trzecińska 
Kościerzyna

Ruina zamku i dwór

Elewacja ogrodowa dworu

Miejscowość: Lichtajny, pow. Ostróda, woj. warmińsko-mazu
rskie.
Bliższa lokalizacja: ok. 4 km na południe od Ostródy. 
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z drugiej potowy XIX w.
Użytkownik: mieszkania pracowników byłego PGR.
Stan obiektu: silnie zawilgocony, wnętrze przebudowane. 
Inne informacje: dwór otoczony zdewastowanym parkiem 
krajobrazowym, w zabudowaniach folwarcznych prowadzo
na jest działalność produkcyjna.
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, 
Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich.

Andrzej Miecznik 
Białystok

Miejscowość: Dreżewo, gm. Karnice, pow. Gryfice, woj. za
chodniopomorskie.
Bliższa lokalizacja: północny skraj wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: neogotycki pałac z ok. 1860 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zniszczone tynki i wnętrza, odnowiony 
dach.
Inne informacje: pałac należał do rodziny von Boninów; 
obecna właścicielka zamierzała otworzyć tu hotel i restaura
cję (dogodne położenie - 3 km od morza), ale nie dokończy
ła remontu.

Rafał Zieliński 
Chociwel
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Miejscowość: Kolęda, pow. Milicz, woj. dolnośląskie. 
Bliższa lokalizacja: w zachodniej części wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z 1855 r. 
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: ruina.
Inne informacje: dwór wpisany do rejestru zabytków w 1987 r. 
(nr 613/w); zbudowany przez Jana Leopolda von Mitschke- 
-Collande, do 1945 r. wtasność tej rodziny, następnie PGR 
Gądkowice; obok zdewastowany park.

Piotr Ropuszyński 
Wroclaw

Miejscowość: Podlodów, gm. Ułęż, pow. Ryki. woj. lubel
skie.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór murowany w pierwszej poło
wie XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: w trakcie dewastacji.
Inne informacje: wtasność rodziny Podlodowskich do 1945 r., 
następnie użytkowany przez gospodarstwo rybackie w Pod- 
lodowie, obecnie poszerzony i rozbierany przez okolicznych 
mieszkańców.
Dane bibliograficzne: J. Żmudziński, Otwock-Garwolin-Ryki 
- przewodnik, Warszawa 1969.

Marian Pawłowski 
Sobieszyn

Miejscowość: Żelistaw, gm. Błaszki, pow. Sieradz, woj. łódz
kie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Btaszki-Ztoczew.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z ok. potowy XVIII w. 
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: zły - nieszczelny dach, spękane i silnie za
wilgocone ściany (ostatni remont w 1917 r.).
Inne informacje: w pobliżu dworu znajduje się nowy budy
nek mieszkalny, resztki założenia parkowego i zabudowania 
gospodarcze.

Krzysztof Czarnek 
Żelisław

Miejscowość: Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków, woj. 
wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: przy ul. Zamkowej.
Rodzaj i nazwa obiektu: póżnoklasycystyczny pałac z lat 
1830-1840.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zdewastowany - brak okien, drzwi, podłóg, 
tynków itd.; wokół zaniedbany park.
Inne informacje: pałac byt przebudowany ok. 1900 r., do 
1989r. mieściły się tu biura PGR; po sprzedaniu prywatnemu 
właścicielowi został doszczętnie ograbiony i zniszczony.

Lidia Bergowska
Radolin

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Łodzi - Delegatura 
w Skierniewicach poinformował, że pałac w Woli Chojnatej, o którym pisa
liśmy w numerze 11,2002, s. 12, doczekał się opracowania dokumentacji 
budowlano-konserwatorskiej, a właściciel w 2001 r. rozpoczął remont 
obiektu.
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Pływające legendy
dynia - przed wojną jedy
na polska „brama na 
świat” - żyła morzem. Tu
taj zawijały statki wszyst

kich bander, przywożąc towary 
i idee. Stąd wypływały polskie statki 
i załogi, których przeżycia dawały 
później podstawę licznych legend 
i „morskich opowieści”. Często ich 
bohaterami były same statki, które 
w ten sposób stawały się częścią tra
dycji Gdyni i Morskiej Polski.

Legendy pojawiały się od pierw
szych lat istnienia Gdyni, do której 
zjeżdżali ludzie rzutcy, energiczni, 
lecz niekiedy stojący na bakier z pra
wem. Opowiadano o przemytni-

do dziś „Dar Pomorza”, który po raz 
pierwszy zawinął do Gdyni w czerw
cu 1930 r. Już jego zakup był pożyw
ką dla legendy: zakupiono go ze 

rzy swoją legendę wspólnie z innymi 
żaglowcami: „Iskrą”, „Zawiszą Czar
nym”, „Pogorią” czy „Generałem Za
ruskim”.

Pod koniec lat dwudziestych XX 
w. do polskiej służby weszły pierwsze 
frachtowce z prawdziwego zdarze
nia, tzw. francuzy: „Katowice”, „Kra
ków”, „Poznań”, „Toruń” i „Wilno”. 

Odebrane wprost 
ze stoczni, pływały 
przez ponad trzy
dzieści lat. W la
tach dwudziestych 
były stosunkowo 
nowoczesne, pod 
koniec budziły po
litowanie zarówno 
niewielkimi roz
miarami, jak i wy
jątkowo skromnym 
wyposażeniem.

czych motorówkach, które lawirując 
wśród fińskich i szwedzkich szkier, 
umykały pogranicznikom dzięki 
sprytowi dowódców i mocy silników. 
Statki te często były dawnymi okręta
mi wojennymi, które rozpoczynały 
karierę np. jako ścigacze okrętów 
podwodnych kajzerowskiej marynar
ki wojennej wyposażone w silniki 
o dużej mocy. Statki przemytnicze 
pływały pod egzotycznymi bandera
mi, a do historii przeszedł wyczyn za
łogi motorówki „Hassan Bir”, gdy - 
przy próbie aresztowania u brzegów 
Litwy - wzięła ona do niewoli litew
skich celników i uprowadziła ich do 
Gdyni. Przemyt zakończył się na po
czątku lat trzydziestych, gdy Finlan
dia zniosła prohibicję i pozostała tyl
ko legenda.

Wkrótce jednak bohaterami „mor
skich opowieści” stawały się inne 
statki. Jednym z nich jest istniejący 

środków zebranych w czasie dobro
wolnej zbiórki. Prasa przypominała, 
że omal nie zatonął w sztormie 
w czasie rejsu z Francji do stoczni 
w Nakskov, gdzie miał przejść gene
ralny remont. Kilka lat później „Dar 
Pomorza” wyszedł w jeden z najważ
niejszych rejsów w historii polskiej 
bandery - we wrześniu 1934 r. roz
począł podróż dookoła świata. Trwa
ła ona rok, a w powitaniu statku 
udział wzięli przedstawiciele władz 
państwowych. Później były inne rej
sy, opisane szeroko w poczytnych 
książkach, a sylwetka żaglowca przez 
wiele lat fascynowała swym pięknem 
i przeczuciem morskiej przygody. 
W latach siedemdziesiątych „Dar” 
wsławił się zwycięstwami w regatach 
Operacji „Żagiel”, dziś - jako pływa
jące muzeum - stanowi pomnik pol
skich dążeń ku morzu. Jego następcą 
został „Dar Młodzieży”, który two- 

Frachtowców już nie ma, ale żyją we 
wspomnieniach, szczególnie tych, 
którzy zdobywali na nich pierwsze 
morskie szlify.

W pamięci wszystkich Polaków 
przetrwały nazwy pierwszych trans
atlantyków. Statki pasażerskie zawi
jały do Gdyni tuż po zbudowaniu 
portu, jednak należały do obcych 
bander. Nieco później uruchomiono 
pierwszą polską linię pasażerską 
i pojawiły się transatlantyki z polski
mi nazwami. Jeden z nich zajął 
szczególne miejsce w polskiej świa
domości - był to „Batory”. Związa
na jest z nim postać genialnego 
„showmana” polskiej floty - kapita
na Eustachego Borkowskiego, który 
dzięki wyśmienitej znajomości mo
rza oraz ludzkiej psychiki czarował 
swych pasażerów (szczególnie pasa
żerki) tak, że w ich opinii właśnie 
„Batory” był najszybszy, największy, 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

najbezpieczniejszy... Potem legenda 
„Batorego” uzupełniona została 
udziałem w drugiej wojnie świato
wej, kiedy zyskał miano „szczęśliwe
go statku”, gdyż omijały go wszelkie 
niebezpieczeństwa mimo uczestnic
twa we wszystkich większych alianc
kich operacjach desantowych w Eu
ropie. Po wojnie powrócił do służby

1. „Dar Pomorza” - statek szkolny 
gdyńskiej Szkoty Morskiej, obecnie 
pływające muzeum
2. „Wilno” - jeden ze statków, które 
rozpoczynały historię polskiej floty
3. „Batory” - polski transatlantyk, który 
stał się legendą
4. „Kassjopea” - jeden z pierwszych 
trawlerów, które wyprowadziły polskich 
rybaków na oceany
5. „Orzeł” na redzie Tallina we wrześniu 
1939 r.

pasażerskiej. Pływał do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
potem do Indii i Kanady. Do końca 
lat sześćdziesiątych XX w. czarował 
pasażerów serdeczną atmosferą 
i niepowtarzalną kuchnią. Próbowa
no z niego zrobić hotel, jednak 
wśród ówczesnych tuzów branży ho
telarskiej zabrakło serca i zaintereso
wania dla statku i ostatecznie „Bato

ry” skończył w stoczni złomowej na 
Dalekim Wschodzie. W latach sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. służbę „Batorego” kontynu
ował „Stefan Batory”, ale jego ko
niec był smutny - sprzedany do Gre
cji nigdy nie wrócił do dawnej świet
ności, a przez pewien czas służył 
w Szwecji jako hotel dla azylantów.

Pod koniec lat pięć
dziesiątych do służby 
zaczęły wchodzić nowe 
statki - drobnicowce, 
np. „Marceli Nowot
ko”. Projektowane 
przez polskich inżynie
rów i budowane w pol
skich stoczniach, były 
powodem dumy na
szych marynarzy. Kon
struowano je w Gdyni, 
Gdańsku i Szczecinie 
zarówno dla Polski, jak 
i dla armatorów zagra
nicznych. Pływały z ła
dunkami, zarabiały de
wizy, a jednocześnie in
augurowały nowe linie 
żeglugowe i „oswajały” 
nowe porty dla polskiej 
bandery. Niektóre z ich 
przygód były niewiary
godne, np. na statku 
„Pekin” w 1964 r. wy
buchł pożar w ładow
niach. Nieudolna akcja 

strażaków z Hongkongu doprowadzi
ła prawie do przewrócenia się statku. 
Wówczas kapitan i załoga sami roz
poczęli walkę z ogniem - udało się go 
zgasić i uratować statek, mimo że 
w czasie akcji przez port przeszedł taj
fun. Dwa inne - „Djakarta” i „Bole
sław Bierut” - zapadły w pamięć po 
uwięzieniu ich w 1967 r. na Jeziorze 
Gorzkim, po zamknięciu Kanału Su- 
eskiego w wyniku wojny izraelsko- 
-arabskiej. Zwolnione zostały dopie
ro w 1975 r., lecz już nie wróciły do 
polskiej służby.

Niektóre statki nie zdążyły zapisać 
swojej legendy. Jedne tonęły zbyt 
wcześnie, inne padały ofiarą nie za
wsze przemyślanych decyzji gospo
darczych. Taki los spotkał nowocze
sne pojazdowce i kontenerowce, któ
re wchodziły do służby w latach 
osiemdziesiątych. Władze nie były 
zainteresowane rozwojem, a nawet 

utrzymaniem gospodarki morskiej, 
kierownictwo PLO nie potrafiło wy
korzystać atutów, jakie dawał nowo
czesny tonaż i w rezultacie po kilku 
latach statki te sprzedawano armato
rom zagranicznym - m.in. tym, 
z którymi PLO prowadziło kilkana
ście lat wcześniej zwycięską dla siebie 
wojnę taryfową. Ironia losu sprawiła, 
że niektóre z tych statków były póź
niej dzierżawione przez... Polaków.

Przed ostatnią wojną z Gdyni wy
ruszali na łowiska bałtyckie rybacy 
kutrowi i z nich rekrutowały się zało
gi trawlerów łowiących pod polską 
banderą na Morzu Północnym. Po 
wojnie polscy rybacy łowili na 
wszystkich oceanach świata, a trawle
ry i kutry z polskich stoczni wytycza
ły kierunki rozwoju technicznego 
światowej floty rybackiej. Dziś rybo
łówstwo przechodzi do legendy. 
Z licznych niegdyś rybackich kutrów 
tylko kilka wyrusza teraz z Gdyni na 
połowy. Również flota trawlerów- 
-przetwórni „Dalmoru” jest tylko cie
niem potęgi z lat siedemdziesiątych 
XX w.

Morze to nie tylko gospodarka, ale 
również granica, której należy strzec 
oraz pole walki. Pamięć o okrętach, 
które uczestniczyły w ostatniej wojnie 
jest żywa do dziś. Każdy słyszał 
o okręcie podwodnym „Orzeł”, który 
bez map i uzbrojenia wyrwał się z Tal
lina, przebył Bałtyk, sforsował pilnie 
strzeżone przez wrogie okręty Cieśni
ny Duńskie i dotarł bezpiecznie do 
Anglii. Innym bohaterskim wetera
nem był niszczyciel „Burza”, który 
przez długie lata służył jako okręt- 
-muzeum, przypominając o bohater
stwie polskich marynarzy. Względy 
techniczne zmusiły Marynarkę Wo
jenną do wycofania „Burzy”, ale jej 
miejsce zajęła nie mniej zasłużona 
„Błyskawica”. Lecz marynarka wo
jenna - to nie tylko chlubna prze
szłość. Obecnie uczestniczy w prze
mianach, których symbolem jest wy
cofanie ze służby niszczyciela rakieto
wego „Warszawa” (produkcji radziec
kiej) i wcielenie do służby fregat: 
„Gen. K. Pułaski” i „Gen. T. Ko
ściuszko”, otrzymanych od Ameryka
nów. Miejmy nadzieję, że i te okręty 
będą tworzyły legendę równie trwałą, 
jak ich poprzednicy.

Marek Twardowski
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Gdyńskie
pocztówki

e niewielkie obrazki najczęściej 
powstałe na podstawie foto
grafii lub wcześniej litografii, 
często przetworzone w druku, 

są świadectwem czasu, w którym powsta
ły, wiernym dokumentem epoki. Odczytu
jemy z nich nie tylko autentyczne widoki, 
pejzaże, stroje, wydarzenia, ale też gusta 

Zoppot”, co potwierdza „ciążenie” ówcze
snego Orłowa ku Sopotowi. Wśród pocz
tówek z samej Gdyni (Gdingen) najmniej 
liczne są przedstawiające panoramę wsi 
z 1911 r., Dorffstrasse (późniejszą ul. Sta- 
rowiejską) z chatami o bielonych ścianach 
i dachach krytych słomą. Widoczne są tu 
postacie kobiet - mieszkanek wsi lub „let-

powstawały, m.in. willi „Elle” i „Lucia”, 
domu Jana Radtkego oraz stojącą naprze
ciwko „Restauration und Caffee J. Plich- 
ta”. Jedną z zabawniejszych, a jednocze
śnie chyba najstarszym znanym z Gdyni 
przykładem fotomontażu, jest pocztówka 
reklamowa przedstawiająca widok z tarasu 
Domu Zdrojowego na morze: postacie 
drugiego planu są zdecydowanie większe 
od tych z pierwszego, a na widocznym 
w głębi morzu roi się od różnych pływają
cych jednostek - od żaglowca do małych 
łódek.

Wydawcami tych najstarszych pocztó
wek byli przeważnie właściciele pensjona
tów, restauracji i domów kuracyjnych, 

m.in. O.G. Bandelow z Sopotu, 
von J. Dorszyński z Gdyni, von 
Thymian z Oksywia, Voss z Chy
loni. Wykonanie zlecali oni czę
sto firmom litograficznym, 
głównie w Gdańsku. Były to 
m.in. Clara Bernthal, J.H. Jacob- 
sohn czy Georg Engler z Wejhe
rowa. Ten ostatni był również 
autorem fotografii, podobnie jak 
J. Faltin z Sopotu. Pocztówki

i upodobania naszych antenatów. To samo 
odnosi się do pocztówek gdyńskich, które 
w artykule przedstawione są chronolo
gicznie.

Pierwsze pocztówki dotyczące Gdyni 
pojawiły się w końcu XIX i na początku 
XX w. Trudno jednoznacznie odpowie
dzieć, która z nich jest najstarsza, tym bar
dziej że wciąż jeszcze mogą pojawić się eg
zemplarze znacznie starsze. Obecnie zali
cza się do nich drukowane na pięknych pa
pierach pocztówki litograficzne z widoka
mi Oksywia (Oxhoft), Chyloni (Kielau), 
Małego Kacka (Klein Katz) czy też wsi Ad- 
lershorst, późniejszego Orłowa. Jedną 
z najstarszych jest pocztówka prezentująca 
widok ze zbocza klifu redłowskiego na 
morze, z korespondencją datowaną na 
1899 r. Liczną grupę stanowią pocztówki 
orłowskie, co niewątpliwie wiązało się 
z walorami krajobrazowymi, istniejącą tu 
od lat osiemdziesiątych XIX w. gospodą 
Adlera, przepiękną panoramą z klifu oraz 
ścieżkami spacerowymi wiodącymi w kie
runku kurortu sopockiego. Atrakcją był 
też Dom Zdrojowy (Kurhaus) z restauracją 
i kawiarnią, a także niewielkie molo przy 
nim. Ujście rzeki Kaczej z łodziami rybac
kimi, mostek na rzece, promenada nad 
drewnianymi łazienkami kąpielowymi — 
to ulubione motywy pocztówek z począt
ku XX w. Pocztówki te często w nazwie 
przynoszą informację: „Adlershorst bei

niczek” w strojniejszych sukniach. Więcej 
jest pocztówek prezentujących Gdynię ja
ko nadmorskie letnisko z początku XX w., 
kiedy w latach 1902-1904 rozpoczęto nad 
morzem budowę Domu Zdrojowego, 
drewnianego pomostu, do którego cumo
wały łódki oraz damskich i męskich łazie
nek kąpielowych po obu jego stronach. 
Z tego czasu pochodzą drukowane pocz
tówki z widokiem na Kurhausstrasse 
(obecnie ul. 10 Lutego) i fotografiami 
pierwszych pensjonatów, które przy niej 

Polski brzeg morza Bałtyckiego.
Krajobrazy podług zdjęć H. Gąsiorowskiego.

Pologne. Les vues de la cflte de la Baltique.
Poland. Vieus of the Baltic coasts.

Grudziądz, 1825.

produkowano także w Berlinie (Karl Alt
mann), Dreźnie (np. Johann Łukowski), 
Lipsku (np. Louis Glaser) i Holsztynie 
(np. Julius Simonsen).

Na początku XX w. wybrzeże Bałtyku 
w okolicach Gdańska i Sopotu zaczęła od
krywać polska inteligencja, publicyści i pi
sarze. W 1910 r. ukazał się jeden z pierw
szych polskich przewodników Na kaszub
skim brzegu, pióra znanego krajoznawcy 
Bernarda Chrzanowskiego, zilustrowany 
jego zdjęciami. Rok później opublikowa
no albumik 16 pocztówek o tym samym 
tytule, wydanych drukiem przez poznań
ską firmę A. Rose na podstawie fotografii 
B. Chrzanowskiego; znajduje się tu sie-
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dem widoków z Gdyni, m.in. Kolibek, Re- 
dłowa i Oksywia. W 1913 r. Georg Engler 
fotografował Gdynię ze szczytu Kamien
nej Góry (Steinberg) i zapoczątkował cykl 
„panoram” miasta wykonywanych z tego 
miejsca. Fotografie te oraz wydrukowane 
na ich podstawie pocztówki ukazują zmia
ny, jakie zachodziły w Gdyni w ciągu wie
lu lat. Pocztówki z tego okresu uznawane 
są przez kolekcjonerów za najcenniejsze. 
Twierdzę jednak, że wbrew rozpowszech
nionej opinii o „upadku” pocztówek w la
tach następnych, są one dla Gdyni równie 
ważne i interesujące, jak wcześniejsze, co 
wynika ze specyfiki rozwoju tej miejsco
wości.

6

1. Pocztówka fotograficzna z 1918 r.
- widok na karczmę Augustyna 
Skwierczą przy obecnej
ul. Starowiejskiej (fot. Carl Hundt)
2. Latarnia morska na Oksywiu - widok 
sprzed 1920 r. na pocztówce wydanej 
przez von Thymiana z Oksywia
3. Składanka 10 fotografii pt. „Pamiątka 
z Gdyni” drukowana w 1925 r.
w poznańskiej drukarni Świętego 
Wojciecha; widok na port
4. Polski brzeg morza Bałtyckiego...
- album 12 pocztówek z 1925 r. 
wykonanych przez H. Gąsiorowskiego
5. Pocztówka fotograficzna z 1933 r.
- widok ul. 10 Lutego z budynkiem 
poczty („Foto-Elite”, Gdynia)
6. Widok z Kamiennej Góry w kierunku 
portu na pocztówce fotograficznej „Foto 
Mare-Nostrum” z 1938 r.

(zb. Muzeum Miasta Gdyni)

Pocztówki z lat dwudziestych XX w. są 
świadectwem i dokumentem zmian zacho
dzących na terenie budowy portu gdyń
skiego i rozwijającego się dynamicznie 
miasta. Najczęstsze były wówczas pocz

tówki fotograficzne z napisami informa
cyjnymi i tytułami nanoszonymi odręcznie 
na negatywach. Stempel w tuszu na rewer
sie obejmował nazwisko autora, często 
jednocześnie wydawcy, czasem jego adres. 
Powtarzają się nazwiska trzech fotografów. 
Stanisław Nowak pracował w Gdyni od 
1922 r., wcześniej znany był w Poznaniu. 
Bardzo popularna była jego fotograficzna 
panorama miasta z 1929 r., która ukazała 
się również w wersji drukowanej czarno- 
-bialej i barwnej. Drugi, Roman Moraw
ski, właściciel składu papierów i nut oraz 
drogerii przy ul. Starowiejskiej 2, przyje
chał ze Lwowa w 1921 r. Najmniej infor
macji mamy o trzecim autorze — Józefie 
Zientku. Pocztówki tych fotografów w ka
pitalny sposób obrazują pierwsze lata bu
dowy portu w Gdyni, zachowując tak nie
zwykle obrazy, jak wbijanie pali pod po
most portu tymczasowego, grupy robotni
ków czy załogi stojące na burtach pierw
szych okrętów Marynarki Wojennej. 
W następnych latach pojawiły się pocz
tówki przedstawiające holowanie keso
nów, ustawianie pierwszych urządzeń 
przeładunkowych oraz statki handlowe.

Produkcją i wydawaniem pocztówek 
zajmował się początkowo w Helu, Pucku, 
a następnie w Gdyni Józef Winnicki, pro
wadzący z bratem Michałem księgarnię 
przy pl. Kaszubskim. Oprócz fotograficz
nych zaczęto wydawać pocztówki druko
wane, niejednokrotnie barwne. Od końca 
lat dwudziestych XX w. powstawały za
kłady fotograficzne, dla których wydawa
nie pocztówek było jedną z form działal
ności. Elza i Oskar Elznerowie prowadzili 
w latach 1926-1928 firmę „Fotobrom”. 
Z Elznerem współpracował Zygmunt El- 
żanowski, od 1927 r. prowadzący własny 
zakład fotograficzny w budynku nadmor
skiego kina „Morskie Oko”, handlujący 
pocztówkami fotograficznymi i drukowa
nymi, sygnowanymi imieniem i nazwi
skiem. W tym roku osiedlił się w Gdyni 
Aleksander Wysocki z Warszawy, artysta 
malarz, malujący gdyńskie pejzaże, który 
we własnym zakładzie fotograficznym wy
dawał fotograficzne pocztówki sygnowa
ne stemplem „AWE” lub pełnym imie
niem i nazwiskiem. Ciekawostką jest fakt, 
że w 1928 r. Aleksander Wysocki i Bole
sław Lange z Grudziądza złożyli skargę do 
starosty morskiego w Wejherowie, a na
stępnie wojewody pomorskiego w Toru
niu na nieuczciwą konkurencję ze strony 
fotografów działających bez wymaganych 
zezwoleń. Wyjaśnia to mechanizm postę
powania przyjezdnych fotografów, którzy 
uzyskiwali prawo fotografowania najczę

ściej w sezonie letnim. Niektórzy z nich 
osiedlali się w Gdyni, skarga jest znakomi
tym źródłem informacji o pierwszych 
gdyńskich fotografach, zawiera bowiem 
nie tylko nazwiska, ale i czas ich przybycia 
do miasta.

Pocztówki wykonywały m.in.: od 1928 
r. zakład Leonarda Durczykiewicza przy 
ul. Starowiejskiej 44 i zakład „Foto-Elite” 
Bronisława Nogajewskiego przy ul. Staro
wiejskiej 7. Fotografie i pocztówki gdyń
skie wykonywali też tacy autorzy, jak np.: 
Aniela Romanowska, właścicielka firmy 
„Mare Nostrum” przy ul. 10 Lutego 
i w Rumi, Kazimierz Dux, właściciel skle
pu z pamiątkami „Bursztynowy Domek” 
w Gdyni, później w Orłowie, Kazimierz 
Borkowski, właściciel firmy „Foto Studio” 
przy ul. Świętojańskiej 72 czy Bolesław Le
mański z Agencji Światowid przy ul. Świę
tojańskiej 96. Księga adresowa Gdyni z lat 
1937-1938 wymienia nazwiska 47 czyn
nych zawodowo fotografów, ale nie jest to 
lista kompletna.

Gdynia była obecna w twórczości zna
nych postaci polskiej fotografii, jak Jan 
Bułhak, który około 1927 r. wraz z Roma
nem Wyrobkiem wykonał fotografie wy
dane przez Polską Macierz Szkolną w serii 
„Nasz Bałtyk”. Asystentem Bułhaka byl 
w tym czasie Edmund Zdanowski, jego 
wileński współpracownik, a wcześniej 
uczeń. W latach 1927-1938 wielokrotnie 
przebywał w mieście Henryk Poddębski, 
znakomity dokumentalista warszawski, 
którego fotografie pojawiały się także na 
pocztówkach. Gdynię fotografowali rów
nież: Marian Fuchs, właściciel agencji fo
tograficznej „Propaganda” w Warszawie, 
Witold Pikiel, fotoreporter, współpracow
nik Polskiej Agencji Telegraficznej, a Ste
fan Plater-Zyberk, właściciel firmy „Pho- 
to-Plat” w Warszawie, uznany artysta fo
tografik wydał serię drukowanych pocztó
wek z zestawionymi kontrastowo różnymi 
ujęciami Gdyni z lat 1923 i 1929.

Gdyńskie tematy w fotografii praso
wej, na pocztówkach, w różnego rodzaju 
publikacjach rocznicowych i propagando
wych okresu międzywojennego są bardzo 
częste. Zjawisko to jest całkowicie zrozu
miałe, jeśli zdamy sobie sprawę, czym dla 
rządu i społeczeństwa polskiego była 
wówczas Gdynia jako pozytywny symbol 
polskiej gospodarki. Pocztówki z tamtych 
lat mają dziś nie tylko wartość dokumen
talną, ale przechowały ślad entuzjazmu, 
jaki towarzyszył budowie Gdyni i rozwo
jowi gospodarki morskiej.

Dagmara Płaza-Opacka
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ubiegłym roku warszaw
ski Szpital Dzieciątka Je
zus obchodził 100-lecie 
działalności w swej obec

nej siedzibie przy ul. Lindleya. Dzieje 
szpitala warte są przypomnienia, nie 
tylko ze względu na jubileusz, ale rów
nież z innych powodów. W ostatnich 
latach pojawiają się głosy za likwidacją 
tej czy innych podobnych „wysłużo
nych placówek”, funkcjonujących 
w starych, zniszczonych budynkach 
(niemodernizowanych z powodu bra
ku funduszy) i przez to nie zawsze 
spełniających współczesne standardy. 
Jednak również te zespoły z wielolet
nią tradycją często dostrzegane są na 
rynku usług medycznych, m.in. dzięki 
jakości świadczonych usług, stosunko
wi do pacjentów i doświadczonemu 
personelowi, ale w wielu wypadkach 
konieczne jest przeprowadzenie 
w tych szpitalach gruntownych prac 
remontowo-modernizacyjnych pod 
kierunkiem konserwatora zabytków. 
Dotyczy to w szczególności warszaw
skiego Szpitala Dzieciątka Jezus, poło
żonego w centrum miasta, na obszarze 
atrakcyjnym z punktu widzenia inwe
storskiego, którego wiele zabudowań 
wymaga generalnego remontu i uno
wocześnienia.

Szpital Dzieciątka Jezus (Hospitals 
infantinum expositorum sub titulo In- 
fantis Jesu) istnieje od 1732 r., kiedy 
francuski misjonarz ks. Gabriel Piotr 
Baudouin założył w kamienicy przy 
Krakowskim Przedmieściu Dom Pod
rzutków i Porzuconych Dzieci (w

miejscu późniejszego pałacu Karasia, 
obecnie skwer). Przyjmowano w nim 
przyniesione lub podrzucone nie
mowlęta, którymi opiekowały się 
wiejskie kobiety; w 1746 r. przytułek 
nazwano Szpitalem Dzieciątka Jezus. 
Jedenaście lat później przeniesiono go 
do nowej siedziby, przy ul. Wareckiej 
i Szpitalnej. W 1758 r. szpital prze
kształcony został na mocy dekretu 
króla Augusta III w Szpital Generalny 
Dzieciątka Jezus i miał być główną in
stytucją leczniczo-opiekuńczą miasta.

Szybki rozwój Warszawy, nieodpo
wiednia lokalizacja i ciasnota spowo
dowały decyzję o budowie nowego 
szpitala na terenie tzw. Folwarku Świę
tokrzyskiego, na którym znajduje się 
do dnia dzisiejszego (między ul. Chału
bińskiego i Kaszyńską). W latach 1897- 

-1901 według projektu Józefa Piusa 
Dziekońskiego wzniesione zostały nie
mal wszystkie budynki szpitalne. Ar
chitekt zaprojektował je na dwóch 
działkach, przedzielonych niezabudo
wanym do dziś skwerem (obecnie im. 
A. Grotowskiego). Wzorował się na 
szpitalach niemieckich, budowanych 
w systemie pawilonowym: Friedrich- 
sheim i Am Urbau w Berlinie oraz 
Hamburg Eppendorf w Hamburgu. 
Pierwsza ze szpitalnych działek zlokali
zowana była w prostokącie między uli
cami Chałubińskiego, Oczki, Lindleya 
i Nowogrodzką. Postawiono tutaj 
Dom Administracji, a po jego bokach 
kościół katolicki Dzieciątka Jezus i cer
kiew prawosławną. Dalej, w dwóch 
ciągach, wzdłuż głównej alei tworzącej 
oś całego założenia, wzniesiono sześć
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1. Pocztówka z 1914 r. przedstawiająca 
Szpital Dzieciątka Jezus widziany 
z wieży ciśnień pobliskich Filtrów 
2.3.4. Pawilony szpitala
5. Budynek kuchni przy głównej alei 
szpitala obsadzonej kasztanowcami
6. Kościót Dzieciątka Jezus 

prawie identycznych pawilonów dla 
chorych, oddzielając je czerpniami po
wietrza. Od strony ul. Nowogrodzkiej 
ustawiono pięć pawilonów - dwa chi
rurgiczne i trzy terapeutyczne, po prze
ciwnej stronie zaprojektowano pawi
lon ginekologiczny. Niezabudowany 
pas terenu obok niego przeznaczono 
na rezerwę budowlaną. Ponadto w tej 
części znalazły się jeszcze zabudowania 
gospodarcze: kotłownia, budynek ma
szyn, magazyn, kuchnia, pralnia itp. 
W narożniku ulic Oczki i Chałubiń
skiego postawiono Instytut Anatomo- 

-Patologiczny, jedyny budynek kom
pleksu szpitalnego zaprojektowany 
przez innego architekta, Antoniego Ja- 
sieńczyka-Jablońskiego. Odrębną kom
pozycję przestrzenną tworzył gmach 
Kliniki Uniwersyteckiej z dziedzińcem 
i bramą wjazdową od ul. Nowogrodz
kiej. Cały teren ogrodzony został ce
glanym murem, a w latach później
szych obsadzony zielenią według po
mysłu Franciszka Szaniora.

Druga z pofolwarcznych działek 
znajdowała się między ulicami Staryn- 
kiewicza, Koszykową i Nowogrodzką. 
Umieszczono tam Instytut Położniczy, 
Dom Wychowawczy dla dzieci i dora
stających, Główny Dom Wychowaw
czy (dawny Dom Podrzutków), od
osobniony barak dla dzieci zakaźnie 
chorych oraz lodownię i domek stró
ża. Teren zamykał mur z bramą od ul. 
Nowogrodzkiej.

Budynki szpitalne utrzymane były 
w jednolitej konwencji stylistycznej 
nawiązującej do neogotyku (z wyjąt
kiem Instytutu Anatomo-Patologiczne- 
go o architekturze w stylu renesansu 
włoskiego). Miały na ogół podłużny 
plan, bryłę rozczłonkowaną ryzalita
mi, charakterystyczne detale architek
toniczne w formie ceglanych szczy
tów, pseudoskarp, narożnych lizen, 
kordonowych gzymsów itp., kontra
stujących z jasnymi tynkami ścian. 
Wszystkie budynki miały własne 
oświetlenie elektryczne, centralne 
ogrzewanie za pomocą pary niskiego 
ciśnienia, wentylację mechaniczną 
i kanalizację; były jak na owe czasy 
bardzo nowoczesne.
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI------------

7. Socrealistyczny budynek Kliniki 
Ortopedycznej

(zdjęcia: Ewa Poplawska-Bukalo)

W okresie międzywojennym Szpi
tal Dzieciątka Jezus był szpitalem kli
nicznym Wydziału Lekarskiego Uni
wersytetu Warszawskiego. Mieścił 
m.in. kliniki: chirurgiczną, wewnętrz
ną, neurologiczną, ginekologiczną 
i położniczą. Zatrudniał wielu wybit
nych lekarzy, leczył chorych z całego 
kraju, kształcił studentów i szkolił 
młodych medyków. W tym czasie pla
nowano rozbudowę szpitala i archi
tekt W. Borawski sporządził plan 
przebudowy niektórych obiektów. 
Koncepcji tej nie zrealizowano jednak 
w całości. Rozebrano prawosławną

cerkiew, lecz na jej miejscu nie wybu
dowano projektowanego pawilonu 
i laboratoriów. W 1925 r. zakończono 
prace przy powiększaniu kościoła 
szpitalnego według projektu Dziekoń- 
skiego jeszcze z 1909 r. W 1928 r. 
rozpoczęto przebudowę kuchni (proj. 
T. Szanior), później wzniesiono inne 
obiekty, w tym Ambulatorium.

W czasie drugiej wojny światowej 
szpital aktywnie uczestniczył w ruchu 
oporu, kształcił studentów medycyny 
i personel medyczny oraz oczywiście 
leczył mieszkańców miasta. Przed po
wstaniem warszawskim szpital ewaku
owano do Milanówka i Grodziska, 
a później do Piastowa. W kwietniu 
1945 r. rozpoczął działalność na nowo. 
Początkowo uruchomiono tylko 300

Spotkanie z książką

DLA VARSAVIANISTOW

Książka ta przenosi nas w lata powojen
nej odbudowy Warszawy i wskrzeszania 
do życia jej zabytków" - pisze prof. Andrzej 

Tomaszewski we wstępie do publikacji Stani
slaw Żaryn w służbie zabytków Warszawy (Ofi
cyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, Warszawa 2002). Właśnie ten ar- 
chitekt-konserwator odegrał niebagatelną ro
lę w czasie odbudowy obiektów zabytkowych 
po 1945 r. Związany naukowo z Politechniką 
Warszawską, pracownik m.in. Wydziału Ar
chitektury Zabytkowej BOS, Urzędu Konser
watorskiego m. st. Warszawy, dr Stanisław 
Żaryn szczególnie wstawił się pracami na 
warszawskiej Starówce.

Książka składa się z trzech części, stano
wiących oddzielne, lecz wzajemnie uzupeł
niające się całości. Otwierają ją teksty au
torskie St. Żaryna, często nigdzie niepubli
kowane, dostępne jedynie w archiwach. 
Przedstawione są tu m.in. omówienia pro

jektów odbudowy Starego i Nowego Mia
sta, ze szczególnym uwzględnieniem 
obiektów sakralnych i kolumny Żygmunta, 

sprawozdania z prac Komisji Badań Daw
nej Warszawy, także rozważania o społecz
nej opiece nad zabytkami i ich popularyza
cji. Część druga - to wspomnienia o St. Ża- 
rynie, pisane przez wybitnych naukowców, 
m.in. Jana Zachwatowicza, Aleksandra 
Gieysztora, Adama Milobędzkiego, Stani
sława Herbsta, Annę Czapską, a szczegól
nie wzruszająca jest opowieść żony, Alek
sandry. Publikację zamyka wykaz projek
tów architektoniczno-urbanistycznych (rów
nież tych niezrealizowanych), akwarel oraz 
publikacji autora.

Starannie opracowaną, opatrzoną liczny
mi zdjęciami, wydaną na dobrym papierze 
książkę można kupić m.in. w siedzibie TOnZ 
(00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a, tel. [0-pre- 
fiks-22] 629-62-26). (ek) 

łóżek (przed wojną miał ich ponad 
1000) w kilku niezniszczonych pawilo
nach. Zniszczenia budynków obliczo
ne zostały na 30%, największe straty 
poniósł Dom Administracji, kościół 
Dzieciątka Jezus i niektóre pawilony. 
Zespół budynków szpitalnych odbudo
wano, niektóre obiekty rozbudowano, 
inne znacznie przekształcono, np. 
gmach projektowany przez Jasieńczyka 
nie odzyskał reprezentacyjnego naroż
nika fasady, akcentującego główne wej
ście (miejsce półkolumn i nisz z rzeźba
mi zajęły regularne płyty z piaskowca). 
Na miejscu Domu Administracji w la
tach 1950-1956 wzniesiono nowy, soc
realistyczny budynek Kliniki Ortope
dycznej od ul. Lindleya. Ponadto zre
konstruowano kościół, a obok niedaw
no postawiono dom parafialny księży 
orionistów wraz z zabudowaniami go
spodarczymi, które zostały wydzielone 
z zespołu szpitalnego i ogrodzone mu- 
rem. Przed kościołem znajduje się ka
mienny obelisk, przeniesiony tutaj 
w 1901 r. z dawnego terenu szpitala 
Dzieciątka Jezus przy ul. Wareckiej.

Zabudowa trójkątnej parceli przy 
pl. Starynkiewicza nie została znie
kształcona w sposób znaczący. Rozbu
dowano Klinikę Położnictwa i Chorób 
Kobiecych, ale harmonizuje ona z ga
barytami i wystrojem całości. Od ul. 
Koszykowej wybudowano Polsko-Ja- 
pońską Szkołę Technik Komputero
wych, której architektura nie deprecjo
nuje zabytkowego budynku Państwo
wego Domu Małych Dzieci (utrzymu
jącego tradycje sierocińca księdza Bau- 
douina, założyciela szpitala).

Kompleks budynków Szpitala 
Dzieciątka Jezus (nazwa przywrócona 
w 1992 r.) przetrwał do dziś w grani
cach niezmienionych od końca XIX 
w. Mimo współczesnych i wcześniej
szych przekształceń nadal ma czytelny 
układ urbanistyczny. Otoczony cegla
nym murem, składa się z wielu wolno 
stojących zabytkowych pawilonów. 
Szkoda, że nie ujęto ich ewidencją 
konserwatorską (tylko kościół i obe
lisk wpisane są do rejestru zabytków). 
Niektóre z nich powoli „rozpadają 
się” i należy apelować, aby z okazji 
minionego jubileuszu znalazły się fun
dusze potrzebne na remonty i adapta
cje zabytkowych obiektów szpitala.

Ewa Poplawska-Bukalo
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

m
udynek mieszkalny dawnego 
Funduszu Emerytalnego Pra
cowników Banku Gospodar
stwa Krajowego położony 
jest w samym centrum Gdyni, przy 
skrzyżowaniu ulic 10 Lutego i 3 Maja. 

Dom powstawał w trzech etapach w la
tach 1935-1938 i uznawany jest za je
den ze sztandarowych przykładów 
gdyńskiego modernizmu. Budynek 
o monumentalnej bryle i zróżnicowanej 
wysokości (6-9 kondygnacji) zaprojek
towany został przez architekta Stanisła
wa Ziołowskiego; obiekt wpisano do 
rejestru zabytków w 1983 r.

Dom ten zbudowano w żelbetowej 
konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem 
z cegieł. Elewacje części budynku zbudo
wanej w pierwszym etapie przy narożni
ku ulic 10 Lutego i 3 Maja wykończone 
zostały od strony tych ulic płytami wa
piennymi. Natomiast elewacje później
szych części budynku od strony ul. 
3 Maja pokryto tynkiem wapiennym, 
w którym wykonano podziały imitujące 
kamienne płyty. Stykające się części ele
wacji o różnej okładzinie są praktycznie 
nie do odróżnienia. Płyty wapienia piń- 
czowskiego w najstarszej części mają na 
ogól wymiary 165 x 65 cm i grubość 
3 cm. Okładzina ta zamocowana została 
do powierzchni ścian zaprawą cemento

wą o grubości oko
ło 3 cm. Pomiędzy 
konstrukcją ścian 
i każdą płytą ka
mienną umieszczo
nych było kilka me
talowych kotew 
z płaskownika, któ
re prawdopodobnie 
pełniły funkcję ele
mentów dystanso
wych na czas mon
tażu płyt. Na całej 
elewacji między ele
mentami okładziny 
kamiennej wykona
no ozdobne spoiny o szerokości 5-6 mm, 
wypełnione zaprawą zabarwioną na 
ciemnoczerwono.

Elewacja budynku nieco ucierpiała 
w czasie działań wojennych. Na skutek 
powojennych, doraźnych napraw budy
nek pokrył się łatami z zapraw różnią
cych się od faktury oryginalnego kamie
nia. W ostatnich latach pogorszył się 
stan techniczny elewacji, bowiem na 
skutek korozji metalowych kotew, znaj
dujących się za okładziną, w wielu miej
scach odspoiły się fragmenty płyt. 
Odłamki kamienia zaczęły nawet spadać 
na przebiegający poniżej chodnik. Do
stęp do elewacji z rusztowania umożli-

1.2. Budynek BGKw 1936 r. (ze zb.
P. Popińskiego) (1) i przed rozpoczęciem 
prac konserwatorskich w październiku 
2002 r. (2) 

wil stwierdzenie pewnej ciekawostki 
dotyczącej wykonawstwa okładziny ka
miennej. Otóż niektóre płyty wapienne 
miały wymiary różniące się od projekto
wanych i aby utrzymać proste linie 
ozdobnych podziałów, konieczne było 
wykonanie w niektórych miejscach 
ciemnoczerwonych „fałszywych” spoin 
obok rzeczywistego styku płyt. Powstały 
one przez wyżłobienie rowka w płycie 
i wypełnienie go czerwoną zaprawą.
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3. Ubytki w płytach wapiennych
w miejscu styku z kotwami
4. Czyszczenie powierzchni ptyt 
wapiennych parą wodną pod ciśnieniem
5. Fragment elewacji z afiszem 
informującym o dofinansowaniu prac 
konserwatorskich z budżetu miasta

(zdjęcia: 2-5 - Robert Hirsch)

W 2000 r. na zlecenie Urzędu Miasta 
Gdyni została opracowana przez firmę 
SAP-Projekt Północ z Sopotu dokumen
tacja - „Ekspertyza konserwatorska dła 
remontu elewacji budynku przy ul. 
3 Maja 27-31 i Batorego 26 w Gdyni”. 
W dokumentacji opisano stan elewacji 
budynku oraz określono zakres i pro
ponowaną technologię niezbędnych 
prac konserwatorskich. Ekspertyza po
twierdziła, że w najgorszym stanie znaj
duje się najstarsza część budynku przy 
skrzyżowaniu ulic 10 Lutego i 3 Maja. 
Najbardziej efektowna kamienna okła
dzina ścian okazała się tu jednocześnie 
najmniej trwała. Właściciel budynku -

Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec” s 
- od kilku lat gromadził środki finanso
we na przeprowadzenie prac konserwa
torskich, jednak duży zakres niezbęd
nych robót i znaczna powierzchnia ele
wacji powodowały, że niemożliwe było 
zrealizowanie zadania wyłącznie z jego 
środków. W 2002 r., mając na uwadze 
znaczenie tego zabytku dla historii ar
chitektury modernistycznej i dla wize
runku Gdyni, władze miasta zdecydo
wały o udzieleniu dotacji z budżetu 
gminy na pierwszy etap prac, obejmują
cy konserwację północnej elewacji bu
dynku. Koszt kompleksowych robót 
oszacowany został na 160 tys. zł, wyso
kość dotacji wyniosła 90 tys. zł. Władze 
miasta od wielu lat wspierają finansowo 
prace konserwatorskie przy najcenniej
szych zabytkach, ale pod względem 
wartości i wielkości zadania konserwa
cja północnej elewacji tego budynku 
jest największym przedsięwzięciem 
konserwatorskim w Gdyni w ostatnich 
latach.

Ze względu na bardzo zły stan ele
wacji do prac przystąpiono niezwłocz
nie po załatwieniu niezbędnych formal
ności. Najpierw usunięto z niej wszyst
kie wtórne wypełnienia tynkowe. Usu
nięto także fragmenty płyt wapiennych 
i wypełnienia spoin odstające od kon
strukcji. Wycięte zostały również sko
rodowane i zbędne kotwy montażowe 
w miejscach odspojeń okładziny. Na
stępnie cala powierzchnia elewacji zo
stała ciśnieniowo oczyszczona parą 
wodną. Po przeprowadzeniu prac przy
gotowawczych przystąpiono do uzu
pełniania ubytków masami wapienny
mi, dopasowanymi do faktury kamie
nia okładzinowego. Wypełnione zosta
ły także ubytki spoin barwionych na 
czerwono. Ostatnim etapem konserwa
cji elewacji było zagruntowanie po
wierzchni i pomalowanie jej półprze
zroczystą farbą zabezpieczającą.

WYSPA SPICHLERZY

Prawy brzeg Motlawy w Gdańsku od XIV 
w. zabudowywano spichlerzami. Gro
madzono w nich zboże, żywność, tkaniny, 

wyroby z metalu i inne produkty przezna
czone na sprzedaż. Towary składowano 
w magazynach od strony lądu, natomiast 
załadunek na okręty odbywał się z wąskie
go pomostu przy brzegu rzeki. Ze względu 
na częste pożary w XVI w. wokół ponad 300 
spichlerzy wykopano fosę, którą w następ
nym stuleciu poszerzono, nazwano Nową 
Mottawą i połączono ze Starą Motfawą, two
rząc w ten sposób Wyspę Spichlerzy. Nie 
zapobiegło to prawie całkowitemu zniszcze
niu zabudowy wyspy w 1945 r., w czasie 
ciężkich walk Armii Czerwonej z Niemcami 

o Gdańsk. Pierwsze spichlerze odbudowa
no w 1952 r., m.in. „Pod Koroną", „Toruń", 
„Elbląg", ale panorama nabrzeża Motlawy 
dalej była mocno wyszczerbiona. Dopiero 
w ostatnich latach - według zachowanych 
fragmentów i dawnych widoków - nastąpiła 
rekonstrukcja spichlerzy stojących między 
Mottawą i ul. Chmielną - niegdyś główną 
magistralą towarową wyspy. Budynki te 
przystosowano do pełnienia nowych funkcji, 
przede wszystkim jako siedziby różnych 
firm; jeden z nich ma nawet zamarkowane 
przeszklonym występem urządzenie dźwi
gowe. Odrestaurowany także został jedyny 
niezniszczony w czasie wojny całkowicie 
ceglany spichlerz „Wistoujście". Na spichle-

Robert Hirsch
Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni

Spichlerze nad Mottawą od strony Zielonej
Bramy

(fot. Krzysztof Nowiński)

rzach odtworzono tabliczki z tradycyjnymi 
nazwami oraz nawiązujące do nich płasko
rzeźby umieszczone w partiach szczyto
wych. (kmn)
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Przeglądy 
Poglądy

Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich we Wrocławiu otrzyma! 
cenny dar - 224 stare mapy Ślą
ska - od Tomasza Niewodni
czańskiego, polskiego kolekcjo
nera, mieszkającego od ponad 
30 lat w Niemczech. Dzięki temu 
Ossolineum ma obecnie naj
większą w Polsce kolekcję map 
Śląska, liczącą ponad 300 
obiektów. Wśród ofiarowanych 
jest wiele map unikatowych, np. 
mapa biegu Odry z pierwszej 
potowy XVIII w., mapa Kotliny 
Kłodzkiej Bernharda Erbera 
z 1760 r. Na niektórych znajdują 
się widoki śląskich miast, a po
darowany tzw. medal śrubowy 
poświęcony Fryderykowi II za
wiera 68 miniaturek widoków 
śląskich miast i pól bitewnych. 
Bogate zbiory kartograficzne - 
ok. 2 tys. eksponatów - Toma
sza Niewodniczańskiego można 
byto obejrzeć na wystawie „Ima
go Poloniae”, która była czynna 
od 14 listopada do 29 grudnia 
ub. roku na Zamku Królewskim 
w Warszawie, a w tym roku eks
pozycja będzie dostępna rów
nież w Krakowie i Wrocławiu.

Krajowy Ośrodek Badań i Do
kumentacji Zabytków, jako 
partner w rewaloryzacji polsko- 
-niemieckiego Parku Mużakow- 
skiego w Łęknicy (Bad Mu
skau), zgłoszonego do wpisu 
na Listę Światowego Dziedzic
twa Kulturalnego i Naturalnego 
UNESCO, wziął udział w pre
zentacji Wolnego Kraju Związ
kowego Saksonii w Parlamen
cie Europy w Brukseli. Prezen
tacja pt. „GartenKunst uber- 
Brucken” (Ogrodowe Mosty) 
odbyła się w grudniu ub. roku 
przy współpracy z Fundacją 
„Furst Puckler - Park Bad Mu
skau", polskim Ministerstwem 
Kultury reprezentowanym przez 
Krajowy Ośrodek Badań i Do
kumentacji Zabytków, Saksoń
skim Zarządem Zamków, Pań
stwową Winnicą „Wackebarth" 
i artystami z Lużyc.

W Targach Konserwacji Zabyt
ków i Rewitalizacji Miast „Denk- 
mal" w Lipsku, które odbyły się 
w końcu ub. roku, wzięło udział 
23 wystawców z Polski. Byty to 
na ogół małe firmy, bo tylko ta

kie mają szansę znalezienia 
kontrahentów na rynku nie
mieckim. W czasie uroczysto
ści nadawania wyróżnień fir
mom zajmującym się konser
wacją zabytków premier Sak
sonii, szef Niemieckiej Fundacji 
Ochrony Zabytków prof. Gott
fried Kiesow wygłosił pean na 
cześć polskich konserwatorów. 
Na lipskich Targach nagrodę 
otrzymali Sławomir i Małgorza
ta Musielowie z Torunia za pra
ce na Zamku Królewskim 
w Warszawie oraz zamku 
w Malborku, a specjalne wyróż
nienie „za artyzm rzemieślni
czy” - Aleksander Piotrowski za 
renowację pałacu Poznańskie
go w Lodzi.

del okien ozdobnych. Kradzie
że nasilają się przed organizo
wanymi w Bytomiu targami sta
roci, na których niemieccy od
biorcy mają swoich kurierów 
skupujących określone detale 
architektoniczne.

W krakowskim Muzeum Naro
dowym w listopadzie 2002 r. 
otwarta została monograficzna 
wystawa „Leon Wyczółkowski 
1852-1936. W 150. rocznicę 
urodzin artysty”. Zgromadzono 
na niej - po przeprowadzeniu 
kwerendy w wielu muzeach 
krajowych i zagranicznych oraz 
w zbiorach prywatnych - po
nad 320 obrazów olejnych, 
a także pasteli, akwareli, gwa-

Prowadzone prace re
montowe na Rynku 
Staromiejskim w Toru
niu wzbudziły wiele 
kontrowersji. Autor 
projektu przebudowy 
rynku uważa, że prace 
te nie mają wiele 
wspólnego z tym, co 
zostało zawarte w do
kumentacji, opraco
wanej przez wrocław
skie Pracownie Kon
serwacji Zabytków. 
Wielki sprzeciw wywo
łało przede wszystkim 
poprowadzenie w po
łudniowej części planu 
ulicy, będącej przedłu
żeniem ul. Różanej. 
Według prof. Jana
Tajchmana, jednego z autorów 
dokumentacji, na podstawie 
której Toruń został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego UNESCO, na Ryn
ku Staromiejskim nie powinno 
być żadnych ulic. W przeszło
ści byt to wielki plac z ratuszem 
w środku. I właśnie ta idea po
winna przyświecać obecnie 
prowadzonym pracom remon
towym.

Elementy wystroju bytomskich 
kamienic wykradane są i wywo
żone za granicę, głównie do 
Niemiec, Giną witraże, ozdob
ne balustrady, skrzydła okien, 
drewniane uchwyty poręczy, 
okucia drzwi, maszkarony. 
W domach należących do Miej
skiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych w Bytomiu zano
towano w ub. roku ponad 30 ta
kich kradzieży. Tylko z jednej 
kamienicy wyniesiono 12 skrzy- 

(rys. Małgorzata Tabaka) 

szy i grafik. Pokazane dzieła 
dają przegląd wszystkich okre
sów twórczości Leona Wyczół
kowskiego - począwszy od 
szkolnych prac malowanych 
pod wpływem mistrzów z aka
demii monachijskiej i krakow
skiej, przez portrety i obrazy 
buduarowo-salonowe, prace 
z okresu ukraińskiego bliskie 
impresjonizmowi, dzieła o wy
mowie symboliczno-patriotycz- 
nej, do pięknych grafik, które 
stały się pasją artysty na cale 
ćwierć wieku. Wystawa czynna 
jest do 16 lutego br.

Zakończyła się renowacja bra
my Zamku Piastów Śląskich 
w Brzegu. Na odnowionym 
pięknym portalu, między rzeź
bami pary książęcej Jerzego II 
i Barbary znajdują się trzy her
by rodowe, a nad nimi 24 po
piersia królów i książąt z dyna
stii Piastów Śląskich. Ponadto 

odtworzone zostało dziecko 
trzymające za ogon cielę - 
w XVI w. Brzeg byl znanym cen
trum handlu wolami, a zamek 
nazywano zamkiem pod cielę
ciem. Teraz dyrektor zamku Pa
weł Kozerski poszukuje spon
sora, który sfinansowałby zain
stalowanie na kościelnej wieży 
reflektora; reflektor ten oświe
tlałby nocą odrestaurowaną 
bramę. Następne plany doty
czące zamku - to urządzenie 
stałej wystawy nekropolii Pia
stów Śląskich. W podziemiach 
kościoła zamkowego w Brzegu 
pochowanych jest 43 przedsta
wicieli tego rodu. Zachowały 
się 22 sarkofagi, 20 kopii śre
dniowiecznych nagrobków i 30 
kamiennych epitafiów rycersko- 
-mieszczańskich. Kościół zam
kowy w Brzegu jest największą 
nekropolią rodową w Europie.

Muzeum Mazowieckie w Płoc
ku ze zbiorami secesji słynnymi 
w całej Europie otrzyma wresz
cie obiekt na swoją siedzibę. 
Będzie to zabytkowa secesyjna 
kamienica przy ul. Tumskiej 8, 
jedna z piękniejszych w mie
ście. Jej remont, który ma trwać 
2 lata, zostanie sfinansowany 
przez miasto i sejmik mazo
wiecki. Dzięki tej decyzji urato
wane będzie muzeum (płocka 
kuria, od której muzeum od po
nad 10 lat wynajmuje pomiesz
czenia, wyraziła zgodę na prze
dłużenie umowy tylko na 2 lata) 
i piękny zabytek. Projekt odno
wienia kamienicy przy ul. Tum
skiej 8 sporządzi warszawska 
Pracownia Konserwacji Zabyt
ków Zamek.

W wiedeńskim Kunsthistori- 
sches Museum czynna jest (do 
marca br.) wystawa „Skarbiec 
Polski”. Według prof. Andrzeja 
Rottermunda, dyrektora Zamku 
Królewskiego w Warszawie, 
pomysłodawcy wystawy, sta
nowi ona nawiązanie do ekspo
zycji organizowanych w ostat
nim czasie przez wiedeńskie 
muzeum. Jej celem jest poka
zanie dziejów kolekcjonerstwa 
w Polsce od średniowiecza do 
końca XVIII w. Ukazuje zawar
tość skarbców kościelnych 
i królewskich, kolekcje dworów 
magnackich i zamożnego 
mieszczaństwa, a także pierw
sze zbiory muzealne. Na wysta
wie zgromadzono 180 arcy
dzieł z polskich zbiorów.
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Jestem nauczycielką historii 
w Publicznej Szkole Podstawo
wej nr 2 w Świebodzinie, a także wy

chowawcą, założycielem i opieku
nem Klubu Młodego Europejczyka. 
Myślę, że to zobowiązuje do działa
nia. Wykorzystuję więc wszystkie 
okazje, aby uczulać moich uczniów 
na piękno polskich zabytków, na ich 
dziejową wartość i funkcję, jaką peł
nią w poznaniu naszej przeszłości. 
Pamiętając o tym, że wiedzę o daw
nych czasach czerpiemy z różnych 
źródeł, organizuję muzealne i tere
nowe wycieczki. Czasami, mówiąc 
o zabytkach, myślimy o nich tylko 
jak o ozdobach krajobrazu, miasta 
czy wsi. A przecież nie tylko upięk
szają one nasz, czasami ponury pej
zaż, ale przede wszystkim stanowią 
o bogactwie danego regionu, kraju, 
narodu, Europy i całej ludzkości. Są 
zbiorowym, materialnym i ducho
wym dorobkiem wielu pokoleń, cią
gle wzbogacanym i zachowywanym 
dla naszych następców. Jednocze
śnie - będąc świadectwem prze
szłości - pozwalają kształtować po
stawy patriotyzmu i miłości do du
żych i małych ojczyzn. Wśród moich 
uczniów rozbudzam pasję do od
wiedzania ciekawych miejsc i po
znawania starych budowli. W czasie 
wycieczek najpierw zwiedzamy bu
dowle naszego miasta, potem re
gionu - ziemi lubuskiej. Niektóre za
bytki są szeroko znane i cenione, 
np. zamki w Międzyrzeczu i Łago
wie, zespół pałacowy w Żaganiu czy 
zabudowania pocysterskiego ze
społu klasztornego w Gościkowie. 
Nie poprzestajemy jednak na miej
scach znanych. Interesujemy się 
wiejskimi kościółkami i dzwonnica
mi, których u nas nie brakuje, np. 
w Chlastawie, Kosieczynie, Sienia
wie, Klępsku, Kalsku, oraz ostatnio 
odkrytym przez nas - szachulco- 
wym kościółkiem z 1790 r. we wsi 
Święty Wojciech nad Obrą, gdzie 
jeszcze do niedawna spoczywały 
relikwie św. Wojciecha, przeniesione 
z pietyzmem do powstającego koto 
Międzyrzecza Sanktuarium Pięciu 
Braci Międzyrzeckich, którego bu
dowę planuje się zakończyć w .tym 
roku. Aby urozmaicić jeden z wyjaz
dów pod tytułem „Poznajemy zabyt
ki naszego regionu", połączyłam go 
z wieczorną dyskoteką mikołajkową. 
Pomysł ten dzieciom bardzo się 
spodobał i zmobilizował je do pracy.

Po takim przygotowaniu wyru
szam w głąb Polski. W roku szkol
nym 2001-2002 zakończyliśmy au
torski, trzyletni projekt pt. „Poznaje
my stolice Polski", realizowany 
w trzech zadaniach: „Tu się wszyst
ko zaczęto - początki państwa pol
skiego - wędrówka szlakiem pia
stowskim" (kl. IV); „Ku Ojczyzny
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1. Pod murami gotyckiego 
kościoła św. Michała
w Świebodzinie
2. Uczniowie zwiedzają Jasną 
Górę

(zdjęcia: Elżbieta Gawron) 

chwale i ozdobie - Kraków Jagiello
nów i renesansu - wędrówka szla
kiem Orlich Gniazd" (kl. V); „War
szawa: centrum państwowości - 
przeszłość i teraźniejszość" (kl. VI).

Zabytki tych miast zrobiły na nas 
niesamowite wrażenie. Do projektu 
byliśmy dobrze przygotowani. 
Uczniowie systematycznie wypeł
niali karty kolejnych zabytków, ma
lując i opisując je przy wykorzysta
niu wszystkich dostępnych źródeł. 
W efekcie ich pracy powstały spore 
kroniki, albumy i obrazy poznanych 
miejsc oraz budowli pt. „Polskie za
bytki - śladem dziedzictwa kulturo
wego”. Dla uczniów byt to inny spo
sób wzbogacania i utrwalenia wie
dzy. Podczas naszych wypraw po
znaliśmy m.in. zabytki z Listy Świa
towego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO, np. stare 
miasta w Toruniu, Krakowie i War
szawie, Wawel i dzielnicę Kazimierz, 
obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, 
kopalnię soli w Wieliczce. Dużą po
mocą były dla mnie różne numery 
„Spotkań z Zabytkami". W czasie 
wycieczek często jesteśmy zdani 
na siebie lub przewodnika poleco
nego przez firmę turystyczną. Jeże
li sami mamy omawiać odwiedzane 
obiekty, przygotujmy się do tego: 
poczytajmy informatory turystyczne, 
obejrzyjmy kasety wideo, przypo- 
mnijmy sobie style architektonicz
ne. Składając zapotrzebowanie do 
firmy, ustalmy zasady współpracy. 
Przed rozpoczęciem zwiedzania 
poświęćmy dłuższą chwilę na omó
wienie z przewodnikiem tego, co 
chcemy pokazać naszym uczniom 
i co jest zgodne z zakresem znane
go dzieciom materiału. Przecież nie 
da się zobaczyć wszystkiego, a nie 

sztuką jest bezsensowne patrzenie 
na budowle, które nic nam nie mó
wią. Spotkałam się z różnymi prze
wodnikami, we wszystkich wypad
kach były to kobiety. Zarówno 
w Krakowie, jak i w Warszawie mie
liśmy szczęście trafić na osoby, któ
re zastosowały się do naszych su
gestii. Niestety, w Toruniu pani prze
wodnik była tak zakochana we wła
snym, rzeczywiście pięknym mie
ście, że chciala nam pokazać 
wszystko, nużąc zbyt długimi opo
wieściami, biegając przy tym cha
otycznie z miejsca na miejsce. 
Stworzyło to niepotrzebne zgrzyty 
i zepsuto przyjemność zwiedzania.

Doceniając wartość fotografii ja
ko źródła historycznego, zachęco
na zainteresowaniami dzieci i pięk
nem zabytków, zorganizowałam 
w 2001 r. Międzyszkolny Konkurs

„Zabytek w obiektywie”, na który 
wpłynęło 96 prac uczniów. Zwień
czeniem była wystawa pokonkurso
wa w galerii „Inspiracje". W 2002 r. 
powtórzyłam ten konkurs i stwier
dziłam, że prace budzą wśród dzie
ci dumę i sprawiają, że stają się one 
dokumentalistami chwil i miejsc 
oraz zdają sobie sprawę, że działa
ją na rzecz ocalenia przemijającego 
piękna.

Moi uczniowie wiedzą, że ochro
na dóbr kultury w Polsce ma szcze
gólne znaczenie, gdyż kolejne roz
biory i działania wojenne spowodo
wały ich niszczenie i grabienie. 
Obecnie trzeba zabezpieczać je 
przed takimi zagrożeniami, ale rów
nież musimy zwracać uwagę mło
dzieży na zachowanie szacunku dla 
cennych budowli. Często stoją one 
w otwartej przestrzeni narażone na 
upalne słońce, ostry mróz, ulewne, 
kwaśne deszcze, wilgoć i ogień. Nie 
możemy więc przyczyniać się do 
ich niszczenia przez obłamywanie 
fragmentów, pisanie na murach, fo
tografowanie w niedozwolonych 
miejscach. Efektem moich działań 
są słowa wypowiadane z troską 
przez uczniów: „Co robić, aby na co 
dzień ratować dowody naszej prze
szłości?". Pomogła mi propozycja 
zabawy z zeszytu ćwiczeń p. Bent- 
kowskiej-Sztonyk i p. Wach: „Co 
chciaiby powiedzieć zabytek tym, 
którzy go odwiedzają?". Sądzę, że 
wczucie się w tę rolę budzi empatię, 
daje możliwość przedstawienia 
sensu ochrony, inspiruje do myśle
nia. Podobnej idei służy ankieta 
„Spotkań z Zabytkami" skierowana 
do czytelników, którą wypełnialiśmy.

Mam nadzieję, że cel zostanie osią
gnięty i m.in. dzięki tej akcji władze 
lokalne oraz konserwatorskie przyj
dą z pomocą zagrożonym dobrom 
kultury.

Dodam, że bardzo lubię w Wa
szym czasopiśmie rubrykę „Wie
dzieć więcej" poświęconą tajemni
czym przedmiotom. Zamieszczone 
w niej informacje kseruję i umiesz
czam w wydzielonej teczce dostęp
nej małym poszukiwaczom, którzy 
nieraz znajdują tu trudne do ustale
nia rzeczy. Muszę się jednak przy
znać, że stale niezrealizowanym 
przeze mnie pomysłem jest utwo
rzenie Szkolnego Kola Opieki nad 
Zabytkami. Z zainteresowaniem 
przeczytałam zawartą w „Spotka
niach z Zabytkami” informację 
o młodzieży I Liceum Ogólnokształ
cącego w Chełmie, zrzeszonej w ta
kim Kole. Jest to przykład ciekawej 
inicjatywy, którą też chciatabym zre
alizować.

Aby popularyzować ideę zwie
dzania i ochrony zabytków w tere
nie, w gazetce wydawanej w naszej 
szkole przez Klub Młodego Europej
czyka wprowadziłam jako stałą po
zycję „Słowo od redaktora”, gdzie za
mieszczamy zdjęcia odwiedzanych 
miejsc z krótkim, historycznym opi
sem, informacje o wystawach mu
zealnych naszego regionu i zabyt
kach, do zwiedzania których zachę
camy cale rodziny, przekonując, że 
warto wejść do zamku, przydrożne
go kościółka, miejscowego mu
zeum, aby odnaleźć tam autentycz
ne piękno i chwilę zadumy. Przypo
minamy, że w każdym miejscu znaj
dują się obiekty i przedmioty, które 
należy zobaczyć, zwiedzić, które 
przybliżą nam obraz przeszłości. Do 
jednej z naszych gazetek napisa
łam: „My dorośli, często rozważając 
decyzję wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej obawiamy się m.in. za
chwiania naszej tożsamości narodo
wej. Myślę, że nasz naród w swojej 
ponad 1000-letniej historii dat dowo
dy suwerenności. Teraz nastał nasz 
czas kształtowania młodych patrio
tów. Możemy to robić m.in. poprzez 
poznawanie miejsc ważnych dla 
każdego Polaka. Bowiem nieza
chwianym dowodem naszej prze
szłości są zabytki, Odwiedzajmy i te 
w muzeach, i te w terenie, pokazuj
my dzieła naszych przodków, naucz
my młode pokolenie naukowego 
zbieractwa, pożytecznego spędza
nia czasu i ochrony dziedzictwa na
rodowego. Pamiętajmy, to oni za pa
rę lat nas zastąpią, tworząc obraz no
wej Europy. Wiem, że moi uczniowie 
są świadomi, iż mając taki dorobek 
narodowy nie musimy się obawiać 
«zamachu» na naszą tożsamość. 
Mam nadzieję, że mój trud nie pój
dzie na marne i teraz zaszczepione 
idee zaprocentują w ich dorosłym 
życiu".

Elżbieta Gawron
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Niecodzienne muzea

Zabytkowa aparatura
Z okazji jubileuszu siedemdziesię

ciolecia Centrum Onkologii - In
stytutu im, Marii Sklodowskiej-Curie 

w Warszawie (dawnego Instytutu Ra
dowego), w czerwcu 2002 r. otwarto 
w jego siedzibie wystawę archiwal
nych zbiorów aparatury z tamtejszego 
Zakładu Fizyki Medycznej. Niewydaje 
się jednak, aby miała to być prezenta
cja incydentalna i krótkoterminowa. To 
raczej początek minimuzeum, oparte
go na zbiorach własnych Centrum 
Onkologii - instytucji, w której dba
łość o wycofywane z użycia sprzęty, 
urządzenia i odczynniki znana jest nie 
od dzisiaj (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 3, 1998).

Inicjatywa zorganizowania ekspozy
cji wyszła od prof. Barbary Gwiazdow
skiej i prof. Jerzego Tołwińskiego, wielo
letnich i zasłużonych pracowników Za
kładu Fizyki Medycznej. Dzięki ich za
pobiegliwości i rMaściwemu podejściu 
do wysłużonych aparatów terapeutycz
nych i diagnostycznych opartych na 
promieniowaniu jonizującym, wysłużo

ne sprzęty nie trafiły na złom. Prezento
wane w wydzielonej części korytarza 
Zakładu, na trzecim piętrze Budynku 
Diagnostyczno-Badawczego, stały się 
atrakcją dostępną w godzinach pracy 
dla każdego. „To dopiero początek" - 
mówią organizatorzy wystawy. „W tym 
roku obchodzimy przecież setną roczni
cę otrzymania przez Marię Sklodowską- 
-Curie jej pierwszej Nagrody Nobla. Ma
my nadzieję, że choćby z tego powodu 
zainteresowanie naszymi zbiorami bę
dzie jeszcze większe, a zbiory powięk
szą się z czasem”.

Najstarsze eksponaty (te sprzed 
wojny, pochodzące jeszcze z fundacji 
samej Skłodowskiej, jej siostry oraz 
córki i zięcia) przedstawione są na 
wystawie wyłącznie na archiwalnych 
zdjęciach. Na jednym z nich widocz
ne jest urządzenie do emanacji rado
nu z 1934 r. - dar Bronisławy Dluskiej, 
siostry Marii Sklodowskiej-Curie, na 
innym - potężny elektromagnes zaku
piony dla Pracowni Fizycznej Instytutu 
Radowego w 1936 r. przez małżon
ków Irenę i Fryderyka Joliot-Curie za 
pieniądze pochodzące z ich Nagrody 
Nobla przyznanej za odkrycie sztucz
nej promieniotwórczości.

Niestety, dewastacje warszawskich 
budynków i urządzeń przez Niemców 
podczas ostatniej wojny światowej nie 
ominęły Instytutu Radowego. Jak wiel
kie były to zniszczenia, dowiadujemy 
się ze wspomnień Antoniego Wasilew
skiego, pierwszego powojennego pra
cownika w Zakładzie Fizyki Instytutu 
Onkologii, adiunkta prof. Cezarego 
Pawłowskiego (współzałożyciela 
i pierwszego kierownika Zakładu): 
„Pierwsze oględziny [wiosną 1948 r. ] 

1. Elektromagnes z 1936 r.
2. Dawkomierz Kiistnera z 1928 r.
3. Lampy prostownicze firmy 
„Phóniks” z lat 
pięćdziesiątych XX w.
4. Arytmometr elektryczny 
„P-1OO1” z 1970 r.

(zdjęcia: 2-4 - Wojciech 
Przybyszewski) 

wypalonego i częściowo zrujnowane
go budynku zrobiły na mnie przygnę
biające wrażenie. Resztki zniszczonej 
aparatury laboratoryjnej były przez 
Profesora [Pawłowskiego] zabrane 
i zabezpieczone w jednym z mniej 
zrujnowanych pomieszczeń, jednak 
masa drobiazgów walała się zmiesza
na z gruzem i popiołem [...]. Prace

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44 a, BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 
(na opublikowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy po
dać, których numerów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpo
cząć w dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw; cena 1 egz. 5,50 zl. Czytelnicy, którzy dokonają jednorazowej 
opłaty za prenumeratę na cały rok 2003, otrzymają ją w cenie pro
mocyjnej (60 zł). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. Prenumerata za
graniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzyskać 
pod nr. teł. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach 
pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 
30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego 
na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierp
nia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 
prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, ma
ja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. 
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatko
wych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenu
meratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za 
pośrednictwem stron internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety). 
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2003 r. 
przyjmowane są do 5 marca br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać 
w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamko
wy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni 
DiG” w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.

rozpocząłem od pomieszczeń praw
dopodobnie nieskażonych, zbierając 
i zabezpieczając resztki aparatury, któ
ra mogła się jeszcze do czegoś przy
dać". Było wśród nich i wspomniane 
urządzenie do emanacji radonu, i po

tężny elektromagnes, służący Instytu
towi jeszcze w 1952 r. Urządzenie 
pierwsze - nietrwałe, gdyż wykonane 
przede wszystkim z elementów szkla
nych - nie dotrwało do naszych cza
sów, drugie - przekazane do zbiorów 
Muzeum Marii Sklodowskiej-Curie 
w Warszawie - z trudem mieści się 
dziś przy wejściu do tej placówki.

Na wystawie można jednak zoba
czyć wiele innych, równie interesują
cych zabytków. Jest tam m.in. służący 
do pomiaru dawek promieniowania 
„X" dawkomierz Kiistnera z 1928 r„ są 
lampy prostownicze do generatora 
wysokiego napięcia i instalacji po
wietrznej z lat pięćdziesiątych XX w., 
jest otrzymany w 1951 r. w ramach 
pomocy UNRRA diagnostyczno-tera
peutyczny połowy aparat rentgenow
ski „Picker" - typ używany podczas 
drugiej wojny światowej przez armię 
Stanów Zjednoczonych (w Zakładzie 
Fizyki służący pacjentom jeszcze 
w 1980 r.l), wreszcie zakupiony 
w 1970 r. arytmometr elektryczny „P-1001" 
(z pamięcią typu „Programma 1001”) 
włoskiej firmy „Olivetti”, czyli... pierw
szy komputer Instytutu Onkologii 
w Warszawie. Tak przynajmniej uważa 
obsługujący to urządzenie przed laty 
Andrzej Adamowski, który w przygo
towanym dla potrzeb ekspozycji opi
sie arytmometru napisał: „«P-1001» 
pozwala na wykonanie czterech pod
stawowych operacji arytmetycznych 
oraz pierwiastkowania. Algorytmy nie
zbędne do wykonania tych zadań są 
zaprogramowane na stale, w trze
wiach tej maszyny, co określilibyśmy 
dziś jako pamięć ROM [...]. W każdym 
razie «P-1001» była i jest KOMPUTE
REM!’.

Wojciech Przybyszewski
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Spotkania na Wschodzie

Pamiętny most
a podstawie tajnej umowy 
Ribbentrop-Mołotow zawar
tej w Moskwie 23 sierpnia 
1939 r., po rozbiciu Polski 

ziemie położone na wschód od górnej 
Narwi przypaść miały Związkowi Ra
dzieckiemu. Wojska radziec
kie przystąpiły do wojny 17 
września 1939 r. i w ciągu 
kilku dni zajęły „przyznane” 
im terytorium przede wszyst
kim dzięki wydanemu tego 
samego dnia rozkazowi Na
czelnego Wodza wojsk pol
skich marszałka Rydza-Smi- 
głego: „Z Sowietami nie wal
czyć!”. Zdarzały się jednak 
wypadki zorganizowanego 
i spontanicznego oporu za
równo oddziałów wojsko
wych, jak i ludności cywilnej 
tworzącej jednostki samo
obrony. Największy w całej 
kampanii polsko-rosyjskiej 
opór zbrojny stawili najeźdź
com obrońcy Grodna, którzy 
przez trzy dni (20-22 wrze
śnia 1939 r.) bronili miasta 
przed pancernymi zagonami 
Armii Czerwonej. Obok nie
licznych oddziałów wojsk re
gularnych w działaniach tych 
uczestniczyli przede wszyst
kim cywile, harcerze i mło
dzież szkolna. Przeciwko 
czołgowym armatom i pancerzom 
obrońcy nie dysponowali ani jednym 
działem przeciwpancernym (mieli jedno 
działko przeciwlotnicze typu Bofors), 
używali karabinów maszynowych, gra
natów i butelek z benzyną. Rosjanie za
atakowali 20 września o godz. 7 od po- 
łudniowego-zachodu, od strony Białe
gostoku, który zajęli już wcześniej. Na 
jedyny wówczas w Grodnie most dro
gowy łączący Zaniemenie z centralnymi 
dzielnicami miasta wdarło się siedem 
czołgów BT-5 stanowiących pancerny 
oddział rozpoznawczy 6. Kozackiego 
Korpusu Kawalerii gen. Jeremienko. 
Czołgi wjechały na ul. Mostową i dalej 
do śródmieścia łamiąc opór obrońców. 
I wówczas poleciały na nie butelki 
z benzyną, którymi najlepiej operowali

- jak wspominają uczestnicy tych walk - 
uczniowie grodzieńskiego gimnazjum. 
Do godz. 11 cały pancerny zagon został 
unicestwiony. Następnego dnia gen. Je
remienko postanowił osobiście dowo
dzić kolumną pancerną atakującą wjazd

1.2. Most na Niemnie - tablica 
upamiętniająca dziesięciolecie 
zjednoczenia Białorusi ze Związkiem 
Radzieckim (1) i inna tablica (2)
3. Czołg BT-5 głosi chwałę zdobywców 
Grodna w 1939 r.

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

na most od Zaniemenia. Powtórzyła się 
sytuacja z poprzedniego dnia - radziec
kie czołgi wdarły się do miasta, ale za
atakowane granatami i butelkami z ben
zyną wycofały się, pozostawiając na pla
cu boju kilka płonących wraków. 
Jednak tego samego dnia od wschodu 
Grodno otoczyły wojska drugiego ra
dzieckiego korpusu dowodzonego 
przez gen. Piętrowa. Przewaga atakują
cych była przygniatająca. Po południu 

nastąpił koncentryczny atak przy użyciu 
kilkudziesięciu czołgów i piechoty, pa- 
dły kolejne polskie punkty oporu. Naj
dłużej broniły się reduty w Starym 
Zamku, budynkach zespołu szkół za
wodowych i koszarach 81. pułku pie
choty. Następnego dnia także i one zo
stały zdobyte, ale wielu obrońców, 
w tym również dowódcy, zdołali opu
ścić miasto. Na szczęście, gdyż tuż po je
go zajęciu Rosjanie przystąpili do wyła

pywania i rozstrzeliwania 
obrońców, mszcząc się w ten 
sposób za największą klęskę 
w kampanii „wossojedinie- 
nia” (zjednoczenia) narodu 
białoruskiego. Rozstrzelali 
około 300 mężczyzn i kilku
nastoletnich chłopców. Ich 
straty obrońcy oszacowali na 
około 800 żołnierzy i 20-22 
czołgi.

Symbolem tych walk po
został do dziś most na Nie
mnie. Pomniki ustawione 
obok niego i tablice na nim 
zawieszone sławią jednak tyl
ko zdobywców miasta, 
o obrońcach - „burżuazyj- 
nych biało-polakach” - mó
wią jedynie w tonie pogardy. 
Przy wjeździe na most od 
strony Zaniemenia stoi po
mnik radzieckiego oficera, 
dowódcy pancernego zwiadu 
poległego w czasie walk, 
uhonorowanego tytułem Bo
hatera ZSRR. Po drugiej stro
nie, na wyniosłym cokole stoi 
czołg BT-5 sławiący bohater

stwo radzieckich pancerniaków, zdo
bywców Grodna. Zaś na barierach 
mostu przy wejściu od strony miasta 
przytwierdzono dziesięć lat po tam
tych wydarzeniach żółto-czerwone ta
blice, z których obydwie upamiętniają 
datę 30 października 1939 r. W tym 
dniu wybrane w trakcie „wolnych wy
borów” zgromadzenia narodowe Za
chodniej Białorusi i Ukrainy, zwróciły 
się do Rady Najwyższej ZSRR o włą
czenie tych ziem do Ukraińskiej i Bia
łoruskiej Republik Radzieckich. W ten 
sposób, w rozumieniu władz radziec
kich, zabór wschodnich ziem Polski 
stawał się zalegalizowany „nieprzymu
szoną” wolą ich mieszkańców.

Zdzisław Skrok



.iii fffia

-■iS

fA-I « !**• - 'W»
1.2. Morskie symbole Gdyni na Molu Południowym: najdalej wysunięty w morze budynek 
Morskiego Instytutu Rybackiego i Muzeum Oceanograficznego z lat 1937-1939 (proj. Leonard 
Tomaszewski i Juliusz Żakowski), przebudowany w latach 1958-1960 (1) oraz sąsiedni budynek 
Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej z lat 1938-1939 (proj. Bohdan Damięcki i Tadeusz 
Sieczkowski) i po 1945 r. - widok na przeszkloną galerię w formie kapitańskiego gniazda (2)
3. Kamienica przy Skwerze Kościuszki 10/12 z lat 1932-1937 (proj. Tadeusz Jędrzejewski)
- ćwierćkoliste balkony i nadbudówka przypominają rufę okrętu
4. Kamienica przy ul. Starowiejskiej 7 z lat 1932-1935 (proj. Marian Maśliński) - widok od strony 
ul. Abrahama na opływowy narożnik
5.6. Na wnętrze domu handlowego „Batory” z 1998 r. (proj. Krzysztof i Małgorzata Kozłowscy, 
Marek Kleczkowski) składają się konstrukcyjne elementy statku (5); forma zewnętrzna
- to przycumowany olbrzymi okręt (6)

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

♦ Okręty z cegły i cementu
Tak w 1937 r. określił tzw. styl okrętowy 

w architekturze Gdyni Henryk Chlu- 
dziński, krytyk i publicysta. Byt to jeden 

z nurtów modernizmu (Streamlined Mo
dernę - styl opływowy) rozwijający się 
w latach trzydziestych XX w. w Stanach 
Zjednoczonych, następnie w Europie. 
W naszym kraju najwięcej domów-okrę- 
tów zaprojektowano właśnie w Gdyni. Po
wstawały tak mieszkalne, jak i biurowe bu
dynki o zaokrąglonych, często przeszklo
nych narożnikach, jasnych elewacjach, 
opływowych balkonach i tarasach. Na da
chach pojawiały się „kapitańskie mostki” - 
nadbudówki przeznaczone na maszynow- 

ł nie wind, relingi-barierki, wysokie maszty 
antenowe; miały one przypominać wygląd 
statku. Gdyńska „architektura okrętowa” 
nawiązuje do dzieł zagranicznych, ale no
si też specyficzny polski charakter, na któ- 

> rego ukształtowanie niewątpliwy wpływ 
miała budowa od podstaw portowego 

5 miasta - „morskiej bramy na świat”. Oka
zuje się, że także współcześnie powstają 
w Gdyni budowle prawie dosłownie naśla- 

1 dujące okręty... (kmn)


