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Słowo wstępne
Gdynia narodziła się pod czujnym okiem fotografów, którzy
potem towarzyszyli jej krótkiemu dzieciństwu i szybko
osiągniętej dojrzałości.
Najpierw polska kawaleria unurzana w tajemniczym
świetle nad polskim morzem. Potem port i miasto. Dźwigi,
chłodnie, silosy, magazyny. Beczki, worki, skrzynie. Wagony
załadowane węglem, lokomotywy, tory kolejowe. Prywatne
wille i oficjalne gmachy. Luksusowe kamienice i byle jak sklecone budy w dzielnicach nędzy. Sportowe samochody w centrum
i furmanki na przedmieściach. Eleganckie pary przechadzające się po orłowskim molo i brukarze na skwerze Kościuszki.
Wizyty państwowych dostojników i przemarsz zabłąkanej
wśród portowych baraków orkiestry dętej. Procesje, pogrzeby, wesela, sąsiedzkie potańcówki, ślizgawki na zamarzniętej zatoce. Konie i psy – mnóstwo koni i psów. Frachtowce
i transatlantyki. Jachty, żaglówki, kutry. Hydroplany, kanonierki, niszczyciele. Wojna, terror, wywózki, żołnierskie mogiły,
ekshumacje. Martwe ludzkie ciało niesione na drzwiach
ulicą Świętojańską. Codzienny mozół portowców, stoczniowców, rybaków. Plażowicze. Marynarze na przepustce.
Szkolne wycieczki przy Darze Pomorza. Pomniki – stawiane
i obalane. Pierwszomajowe pochody i kolejki do sklepów. Nowe
bloki i rybackie checze – relikty niedawnej, a tak już odległej
przeszłości. Obiektyw uchwycił to wszystko i o wiele więcej.
Stare zdjęcia przekazują świat, którego już nie ma, zmieniający się rytm miasta, twarze – często bezimienne – ludzi, którzy
Gdynię budowali, którzy tutaj żyli, pracowali, bawili się, cierpieli, mieli dzieci, wnuki, umierali. To, że możemy zajrzeć im w oczy,
to rzecz zupełnie niebywała.
	

W ciągu ostatniego stulecia w Gdyni powstały miliony
zdjęć. Tylko drobną część tego bogactwa przechowujemy z czułością w Muzeum Miasta Gdyni. Nasza kolekcja liczy
bowiem zaledwie kilkadziesiąt tysięcy fotografii. Wiele z nich
ma jednak wartość wyjątkową. Od dawna staramy się udostępniać je naszej publiczności. Pokazujemy je na wystawach,
publikujemy w książkach i katalogach. Uruchomiony niedawno program „Gdynia w sieci” pozwala dzielić się tymi skarbami niemal codziennie. Teraz zaś rozpoczynamy cykl wystaw:
najpierw monograficznych, poświęconych czołowym gdyńskim
fotografom, a następnie także problemowych, na których
prezentować będziemy zdjęcia autorów mniej znanych, często
anonimowych, którzy rejestrowali swym obiektywem różne
aspekty życia miasta. Każdej z wystaw towarzyszyć będzie
katalog, co z czasem – mamy nadzieję – stworzy swego rodzaju
korpus gdyńskiej fotografii.
Przedsięwzięcie to postanowiliśmy rozpocząć od prezentacji dorobku Romana Morawskiego. Wybór narzucał się sam,
bo to właśnie ten, dość tajemniczy, fotograf najpełniej udokumentował początki nowoczesnej Gdyni, towarzysząc jej w wieku niemowlęcym – Morawski działał tu pomiędzy 1921 a 1931
rokiem. Zapraszamy więc do spojrzenia w twarz ówczesnej
Gdyni – temu niezwykłemu niemowlęciu, które za chwilę
skończy sto lat!

Jacek Friedrich
Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
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Gdynia w obiektywie
Romana Morawskiego
na tle prac innych
fotografów Gdyni
lat 20. XX wieku
Dariusz Małszycki

Port gdyński i powstające wraz z nim miasto to jedna
z najbardziej sztandarowych polskich inwestycji gospodarczych XX wieku. Dokumentacją wizualną jego budowy
i działalności zajmowało się wielu fotografów z całego kraju.
Muzeum Miasta Gdyni posiada bogatą kolekcję liczącą
kilkadziesiąt tysięcy fotografii związanych z historią portu
i miasta Gdyni.
Pierwsze dziesięciolecie było bardzo ważnym okresem
dla rozwoju portu i miasta. W tym czasie do Gdyni przyjeżdżali fotografowie z różnych stron kraju, którzy chcieli uwiecznić
ten doniosły w skali kraju proces. Część z nich przyjeżdżała
tu od czasu do czasu specjalnie w tym celu, aby dokumentować budowę portu i miasta. Wśród nich warto wymienić pochodzącego z Warszawy Zdzisława Marcinkowskiego
(1881–1944), znanego przede wszystkim z fotografii przedwojennej Warszawy, które potem pomogły w odbudowie stolicy1.
Przyjeżdżał on na wybrzeże w latach 20. XX wieku, a owocem
tych podróży jest niewielki album Polskie wybrzeże morskie,
w którym prezentowane są również zdjęcia Gdyni2.
W zbiorach MMG znajduje się też kilka pocztówek pochodzącego z niedalekiego Grudziądza Henryka Gąsiorowskiego
(1878–1947)3. Są to przede wszystkim drukowane pocztówki prezentujące Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko
dla Rybaków, okręty Polskiej Marynarki Wojennej, Kamienną
Górę, portową Wieżę Ciśnień czy umocnienia brzegowe
na Oksywiu.
Na wybrzeże przyjeżdżał również w połowie lat 20.
XX wieku jeden z najwybitniejszych polskich piktorialistów
Jan Bułhak (1876–1950)4. Swoje pocztówki publikował potem
w Polskim Towarzystwie Księgarni Kolejowych RUCH. Można
na nich zobaczyć tradycyjnie panoramę z Kamiennej Góry, stok
Kamiennej Góry czy statki rybackie i okręty wojenne. Bardzo
pięknym zdjęciem jest utrzymana w konwencji piktorializmu
fotografia przedstawiająca chatę kaszubską w Gdyni5.
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Dworakowski, Fotografowie
Gdyni w okresie międzywojen
nym, Rocznik Gdyński,
nr 13, 1998, s. 119–127.

1	J.

2

Polskie wybrzeże morskie,
wyd. Polskie Towarzystwo
Księgarni Kolejowych RUCH, 1925.

3	J.

Dworakowski, dz. cyt.

4	Tamże.
5	Zbiory fotograficzne

Muzeum
Miasta Gdyni (dalej MMG),
sygn. MMG/HM/II/2091.
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1.	Początek budowy
molo Węglowego,
widoczne
pozostałości portu
tymczasowego
	fot. Henryk Gąsiorowski,
1925, zbiory Muzeum
Miasta Gdyni

Encyklopedia Gdyni,
red. M. Sokołowska, 2006,
t. 1, s. 185–196.

7	Zbiory fotograficzne

MMG,
sygn. MMG/ HM/II/3507/50
do MMG/HM/ II/3507/53,
MMG/HM/II/4366,
MMG/HM/II/4476,
MMG/HM/ II/5322.

8	J.

Byli też tacy, którzy osiedlali się tu na stałe, zakładali własne interesy. W Orłowie punkt usługowy nazywany
Bursztynowym Domkiem otworzył Kazimierz Dux6. Sprzedawał
w nim nie tylko wykonane przez siebie pocztówki, ale także
pamiątki. Zachowały się charakterystyczne, drukowane w jasnej tonacji karty pocztowe, na których w większości możemy
zobaczyć Orłowo, jego plażę z klifem i pomostem, a także dom,
w którym mieszkał w 1920 roku Stefan Żeromski, czy nieistniejący już młyn wodny. Dux fotografował także sąsiednią Gdynię
z widokami z Kamiennej Góry i na Kamienną Górę, a nawet
pierwsze urządzenia przeładunkowe na molo Węglowym7.

Pod koniec lat 20. XX wieku swój zakład fotograficzny
w Gdyni otworzył Zygmunt Elżanowski8. Mieścił się w budynku
kino-restauracji Morskie Oko. Elżanowski wykonywał przeważnie pamiątkowe fotografie gdynian, m.in. pracowników poczty.
Na jego zdjęciach widać też jeden z pierwszych oddanych do
użytku gmachów użyteczności publicznej – budynek poczty
przy ul. 10 Lutego.
W 1927 roku rozpoczął działalność jeden z najstarszych
gdyńskich zakładów fotograficznych Foto-Elite, założony przez
Bronisława Nogajewskiego, a po jego śmierci prowadzony przez
wdowę — Mieczysławę. Szczególnie ciekawe są sygnowane

Dworakowski, dz. cyt.
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9	Tamże.
10	M.

Sokołowska, W. Kwiatkowska,
Gdyńskie cmentarze,
Gdynia 2003, s. 167–168.
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 korowidz adresowy król. stoł.
S
Miasta Lwowa, R. 2, rok 1910,
s. 548; Księga Adresowa
Królewskiego Stołecznego
miasta Lwowa 1913, s. 521.
 sięga adresowa Gdynia Port,
K
lipiec 1931, s. 147.

13	Rozmowa

z panią Janiną
Nagórską-Hundsdorff
z 27.09.2019.

14

 sięga adresowa Gdyni.
K
Miasta Portu i Wybrzeża
Polskiego z Półwyspem
Helskim, maj 1933, s. 139.

15	Rozmowa

z panią Janiną
Nagórską-Hundsdorff.

16	http://www.gdynia.artlookgallery.

com/grobonet/start.php?id=detale&idg=50587&inni=0&cinki=1
(dostęp 30.08.2019).

stemplem tego zakładu prace przedstawiające stan budowy
portu gdyńskiego w 1929 roku. Z firm fotograficznych, które
rozpoczęły działalność jeszcze w latach 20. XX wieku, należy
wymienić Foto Ave czy Fotobrom9.
Wśród wielu fotografów wykonujących zdjęcia Gdyni
przed II wojną światową ważną rolę odegrał Roman Morawski
(1883–1931). Ten pochodzący ze Lwowa handlowiec i fotograf
przybył do Gdyni w 1921 roku 10. Rok wcześniej licząca
nieco ponad 1200 mieszkańców wieś Gdynia wraz z całym
Pomorzem wróciła do państwa polskiego. Tak się złożyło,
że przyjazd Morawskiego zbiegł się z rozpoczęciem budowy
Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków.
Rok później Sejm uchwalił ustawę o budowie portu.
Nie wiadomo, co skłoniło Morawskiego do osiedlenia się
w Gdyni, zapewne poszukiwał nowych możliwości życiowych.
Niestety nie udało nam się ustalić jego wcześniejszych losów.
Z ksiąg adresowych Lwowa wynika, że w tym mieście pracował jeden handlowiec o tym imieniu i nazwisku, który prowadził sklep bławatny na ul. Sykstuskiej 211. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o tę samą osobę.
Roman Morawski był prawdopodobnie pierwszym,
a na pewno jednym z pierwszych fotografów, którzy na stałe
osiedlili się w Gdyni. Przy ul. Starowiejskiej 2 otworzył pierwszą
w mieście hurtownię materiałów piśmienniczych i biurowych,
takich jak różnego rodzaju papier, kalki, przybory kreślarskie.
W tym samym miejscu prowadził także hurtową i detaliczną sprzedaż wyrobów tytoniowych. Był jednym z założycieli Towarzystwa Kupców Samodzielnych w Gdyni, gdzie pracował w Komisji Rewizyjnej. W książce telefonicznej z 1931 roku
widnieje jako kupiec mieszkający przy Szosie Gdańskiej
w „domu własnym”12.
Oprócz handlu zajmował się również fotografowaniem. Przy Szosie Gdańskiej 71 (obecna ul. Morska) prowadził
zakład fotograficzny, formalnie zarejestrowany na jego żonę

2a.	Roman Morawski
(powiększony
fragment fotografii
z sąsiedniej strony)
1 928, zbiory Muzeum
Miasta Gdyni

Sewerynę. Niestety nie wiemy, czy i ile mieli dzieci, z relacji
pani Janiny Nagórskiej-Hundsdorff wynika, że raczej nie mieli13.
Roman Morawski zmarł 12 listopada 1931 roku, został pochowany na Cmentarzu Witomińskim. Po jego śmierci sklep przy
ul. Starowiejskiej 2 prowadziła wdowa Seweryna, która
przeniosła go później na drugą stronę ulicy do kamienicy Hundsdorffa przy ul. Starowiejskiej 714. Wyszła po raz drugi
za mąż za Hilarego Nowackiego15, ale została pochowana razem
z pierwszym mężem. Ich grób zachował się do dzisiaj, choć
jest na nim błędny rok śmierci „1981” zamiast „1931”. Jeszcze
w 1992 roku na grobie znajdowała się poprawna data. Niestety
pierwotne napisy się zatarły, a w późniejszym okresie powstała
tablica informacyjna z błędną datą16.
Roman Morawski jest autorem wielu fotografii z widokami Gdyni, w tym również budującego się portu, które powielał jako pocztówki. W swoich pracach uwiecznił sceny z życia
miasta i jego mieszkańców, powstania i rozwoju Marynarki
Wojennej RP oraz floty wojennej. Można też zobaczyć na nich
ludzi, którzy Gdynię budowali – od bezimiennych robotników
i marynarzy przez ludzi administracji samorządowej po dostojników odwiedzających tę miejscowość. Jego prace pokazują,
jak Gdynia przeistaczała się ze wsi w duży port i miasto.
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2b.	Zarząd Towarzystwa
Kupców Samodzielnych
w Gdyni; Roman Morawski
stoi drugi z lewej
	1928, zbiory Muzeum Miasta Gdyni
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Kleban, Port Gdynia 1922–1972,
Gdańsk 1973.

17	C.

18	Zbiory fotograficzne

MMG,
sygn. MMG/HM/II/2680.

19	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2683.

Szerle, Rozwój infrastruktury
emigracyjnej w Gdyni w okresie
II Rzeczypospolitej, [w:]
Morze nasze i nie nasze,
red. P. Kurpiewski i T. Stegner,
Gdańsk 2011, s. 151–164.

20	M.

Mielczarek, Budowa portu
handlowego w Gdyni w latach
1924–1939, Gdańsk 2001.

21	R.

22	Zbiory fotograficzne

MMG, sygn.
MMG/HM/II/2412/2, 3, 4, 8, 9.

23	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2707/1,
2; MMG/HM/II/2412/19, 20.

24	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2412/10,
Rfot/II/507 i 619.

Jego obecność w różnych miejscach i okolicznościach świadczy o tym, że miał też żyłkę reporterską.
Na fotografiach Morawskiego możemy prześledzić
niemalże krok po kroku kolejne fazy budowy gdyńskiego portu. Pierwszym etapem budowy było powstanie
Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków17.
Na panoramie przedstawiającej Gdynię w 1923 roku obok
siedliska wsi widzimy w głębi budujący się port tymczasowy18. 29 kwietnia 1923 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie tego portu, które Morawski uwiecznił na pocztówce19.
Na fotografiach tego autora możemy obejrzeć pierwszy zagraniczny statek w porcie gdyńskim – Kentucky – który przybył do
Gdyni 13 sierpnia 1923 roku20, a także wygląd portu tymczasowego i otaczających go terenów w latach 1923–1925.
U nasady dłuższego pomostu stały baraki, a wśród nich pierwsza siedziba Etapu Emigracyjnego i posterunek celników.
Możemy również zobaczyć pierwszą siedzibę Kapitanatu Portu
w Gdyni, który też znajdował się w zwykłym baraczku.
We wrześniu 1922 roku Sejm uchwalił ustawę o budowie
portu w Gdyni. Dwa lata później podpisano pierwszą umowę
z Konsorcjum Francusko-Polskim dla Budowy Portu w Gdyni
na realizację dużego portu handlowego21. Fotografie Romana
Morawskiego dokumentują prace nad jego konstrukcją.
Oglądając te zdjęcia, można zobaczyć technologię budowy
poszczególnych fragmentów portu, nabrzeży i falochronów. Na
przykład na fotografiach z 1925 roku widzimy budowę nabrzeża Szwedzkiego czy sąsiadującą z nim wieżę ciśnień22.
W Gdyni zastosowano na dużą skalę nowoczesną budowę
nabrzeży za pomocą skrzyń żelbetowych. Na fotografiach
Morawskiego można prześledzić niemalże każdy etap – od
prefabrykacji skrzyń w oparciu o deskowania przez spuszczanie na wodę, holowanie ich na miejsce, napełnianie
wodą celem ustawienia aż po zatapianie ich przez wypełnianie piaskiem za pomocą pogłębiarki ssącej 23. Skrzynie

3.	Kondukt pogrzebowy Antoniego Abrahama
fot. Roman Morawski, 27.06.1923
zbiory Muzeum Miasta Gdyni

łączono za pomocą zamków umieszczonych wzdłuż pionowych krawędzi ścian bocznych przylegających do zamków
sąsiednich. W mocowaniu skrzyń pod wodą pomagali nurkowie klasyczni w ciężkich skafandrach, którzy także są widoczni
na fotografiach. Skrzynie żelbetowe służyły do umocnienia nabrzeży budowanych pirsów oraz stanowiły podstawy,
na których powstawały falochrony.
Można powiedzieć, że Morawski zarejestrował w porcie
gdyńskim wszystko to, co w nim postawiono jako pierwsze 24. U nasady mola Węglowego w 1925 roku wybudowano pierwszą elektrownię portową. W listopadzie 1926
roku na nabrzeżu Szwedzkim postawiono dwa pierwsze dźwigi. Były to ażurowe mosty do przeładunku węgla.
Na zdjęciach Romana Morawskiego widać montaż tych
urządzeń. W 1927 roku na nabrzeżu Pilotowym (obecnym
Fińskim) postawiono pierwszy magazyn portowy, tzw. blaszak.
W zbiorach Muzeum można zobaczyć fotografie zarówno
z budowy tego magazynu, jak i gotowy już budynek. W porcie
wewnętrznym pierwszym zakładem przetwórczym była,
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fotografowana przez Morawskiego, Łuszczarnia Ryżu, zbudowana na nabrzeżu Indyjskim w latach 1927–1928.
Do 1925 roku istniało bezpośrednie połączenie Gdyni
z Oksywiem drogą nadmorską. Rozpoczęcie budowy portu
wewnętrznego przerwało to połączenie25, co poskutkowało w przyszłości budową ul. Okrężnej (obecnych ulic Janka
Wiśniewskiego, Trasa Kwiatkowskiego, Unruga i Śmidowicza).
Na fotografiach Romana Morawskiego można zaobserwować
prawie dokładnie ten moment. Na ujęciach panoramicznych
w stronę Oksywia widać skrzynie betonowe, wdzierającą się
w głąb lądu wodę, a także holowniki, pogłębiarki i szalandy.
Morawski pokazywał na swoich zdjęciach nie tylko port
handlowy, ale także port wojenny i Koszary Marynarki Wojennej.
Wśród zdjęć jego autorstwa warto wymienić ujęcia przedstawiające powstanie portu wojennego26, gdzie widzimy technologię budowy za pomocą wypełnianej kamieniami drewnianej
konstrukcji podstawy mola. W tym samym czasie budowano
również Koszary Marynarki Wojennej. Fotografia z 1926 roku
przedstawiająca robotników na tle powstającego portu wojennego jest charakterystyczna dla tego autora.
Ciekawy zbiór fotografii Morawskiego Muzeum
Miasta Gdyni posiada ze spuścizny po Władysławie Zaleskim,
kapitanie portu w Gdyni w latach 1923–193327. Dlatego
na zdjęciach w okolicach portu można zobaczyć pracę
tego urzędnika. Często możemy go zobaczyć na nabrzeżu przed statkami lub w grupach osób cywilnych zwiedzających port. Wśród osób zwiedzających port, które fotografował Morawski, są m.in. marszałek Józef Piłsudski podczas
poświęcenia statków pasażerskich Żeglugi Polskiej 1 lipca
1928 roku, prezydent Ignacy Mościcki z pierwszą wizytą
w Gdyni 3 sierpnia 1927 roku czy odwiedzający Gdynię wielokrotnie minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski.
Na zdjęciach Romana Morawskiego widzimy, że Gdynia
lat 20. XX wieku wygląda jeszcze jak wieś, którą zresztą była

do 1926 roku. Pierwsze kamienice w centrum miasta zaczęto
stawiać dopiero, gdy miejscowość uzyskała prawa miejskie.
Jak wyglądała Gdynia w połowie tej dekady, można zobaczyć
na dwóch seriach zdjęć. Trzy z nich przedstawiają panoramę Gdyni z Kamiennej Góry podczas zimy na przełomie
1925 i 1926 roku. Na fotografiach z Kamiennej Góry widzimy
kościół Najświętszej Marii Panny budowany w latach
1922–1924 przy obecnej ul. Świętojańskiej. Na zdjęciu wieża
budynku nie jest jeszcze zwieńczona hełmem, który osadzono dopiero w 1927 roku. Na obecnym skwerze Kościuszki
stoją jedynie budynki, których dzisiaj już nie ma: patrząc od
lewej zabudowania gospodarcze Elżbiety Skwiercz, willa Świt,
zbudowany w 1904 roku Dom Kuracyjny, a przed nim drewniany pomost i postawione w 1925 roku Łazienki Kąpielowe. Nieco
w głębi widać fragment wsi w rejonie rynku Kaszubskiego
(obecnego placu Kaszubskiego), bliżej brzegu są zabudowania należące przeważnie do rybaków z Oksywskich Piasków
i Gdyni. Widoczny w oddali port składał się z drewnianych
pomostów oraz górującej nad nimi Wieży Ciśnień.
Druga seria zdjęć została wykonana w 1925 roku
z przeciwnej strony, prawdopodobnie z oddanej właśnie
do użytku portowej Wieży Ciśnień, w stronę widocznej
w oddali Kamiennej Góry oraz Grabówka. Widać na nich
przystań rybacką w miejscu obecnego molo Rybackiego,
zabudowania należące głównie do rybaków w rejonie obecnej
ul. Żeromskiego i Węglowej, a także tereny w rejonie obecnej
ul. Jana z Kolna.
10 lutego 1926 roku Gdynia otrzymała prawa miejskie.
Roman Morawski był pierwszym, który uwiecznił członków
jeszcze Tymczasowej Rady Miejskiej z kwietnia 1926 roku28.
Fotografie wykonano przy wynajmowanym przez miasto
budynku Augustyna Grubby. Są to jedyne znane fotografie, na których wspólnie widnieją m.in. dwie symboliczne dla
Gdyni postacie: pierwszy polski sołtys Gdyni i wójt Chyloni

25	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/5252/1
do MMG/HM/II/5252/1–4.

26	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2412/24,
MMG/HM/II/2412/25.

27	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2668 do
MMG/HM/II/2738.

28	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/210/3–4.
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29	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/2737–2738.

30	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/ 379/1–2
(są to jedyne znane dotychczas
fotografie z pogrzebu
Antoniego Abrahama).

31	Tamże,

sygn. MMG/HM/II/318/2-6.

32	MMG/HM/II/288/5,

MMG/HM/II/277/7 (było to
gipsowe popiersie pisarza,
które w 1938 roku zastąpiono
pomnikiem stojącym do dziś),
MMG/HM/II/5235, MMG/HM/
II/2700, MMG/HM/II/5236/1-2,
MMG/HM/II/2992/1-2,
MMG/HM/II/269/1-4.

33	Tamże,

Rfot/I/16/96,
Rfot/I/16/148.

34	Tamże,

MMG/HM/II/5315,
Rfot/I/1054, Rfot/II/472,
Rfot/II/473.

35	„Morze”,

s. 4–5.

36	Tamże,

1926, z. 9., s. 2; z. 11,

1926, z. 12, s. 4–15.

37	„Gazeta Warszawska.

Niedzielny Dodatek Ilustrowany”,
nr 344, 25.11.1928.

Jan Radtke oraz pierwszy burmistrz Gdyni Augustyn Krauze.
Na dwóch innych fotografiach z 1927 roku widoczni są już
członkowie Rady Miejskiej przed ścianą frontową pierwszego
Magistratu, w tym ówczesny starosta morski generał Mariusz
Zaruski, bardzo zasłużony nie tylko dla żeglarstwa, ale również
taternictwa29.
Romana Morawskiego można śmiało nazwać fotograficznym kronikarzem Gdyni lat 20. XX wieku. Udokumentował
różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia – mniej lub bardziej
ważne, smutne i radosne. Jednym z ważniejszych dla całej
społeczności gdyńskiej był pogrzeb znanego działacza
kaszubskiego Antoniego Abrahama. Fotograf uwiecznił kondukt pogrzebowy wraz z trumną na ul. Starowiejskiej30. Symbolicznym początkiem budowy miasta można nazwać poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę dworca kolejowego
29 kwietnia 1923 roku ujęte przez Morawskiego na serii zdjęć31.
Fotograf starał się dokumentować każde doniosłe wydarzenie w Gdyni, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i ogólnokrajowym32. Wśród nich znalazła się konsekracja kościoła
Najświętszej Marii Panny, która odbyła się 3 maja 1924 roku
czy poświęcenie pomnika Henryka Sienkiewicza 27 lipca
1924 roku na Kamiennej Górze. Gdynia była miejscem chętnie
odwiedzanym przez okręty wojenne zaprzyjaźnionych państw.
Morawski bywał w porcie, kiedy takie wydarzenia miały miejsce.
Sfotografował pierwszą wizytę francuskich okrętów wojennych w jeszcze budowanym porcie tymczasowym w styczniu 1923 roku, a kilka lat później, we wrześniu 1926 roku,
delegację francuską z ambasadorem Francji w Polsce na
czele. 11 czerwca 1927 roku dokumentował wizytę eskadry
brytyjskich okrętów wojennych. Ciekawostką dla wielbicieli motoryzacji jest fotografia z otwarcia pierwszej stacji
benzynowej w Gdyni, które odbyło się 21 czerwca 1926
roku. Dokładnie rok później miało miejsce sprowadzenie prochów Juliusza Słowackiego przez Gdynię do Polski.

21 czerwca 1927 roku po uroczystościach na nabrzeżu
Śląskim przewieziono je Wisłą w głąb kraju. Ważnym wydarzeniem dla Towarzystwa Powstańców i Wojaków było uroczyste poświęcenie sztandaru organizacji 28 kwietnia 1927 roku
na Oksywiu.
Z prac Romana Morawskiego zachowały się przeważnie pocztówki fotograficzne albo – jak kto woli – fotografie
pocztówkowe. Sygnowane były na ogół fioletowym stemplem
autorskim. Było kilka rodzajów takich stempli, które można
ułożyć chronologicznie od najwcześniejszych do najpóźniejszych: „ROMAN MORAWSKI/GDYNIA”, „GDYNIA/Fot.
R. Morawski”, „FOTOGRAF/ROMAN MORAWSKI/GDYNIA”,
„FOT. R. MORAWSKI/GDYNIA, UL. GDAŃSKA 71/Przedruk
wzbroniony”. Większość zdjęć podpisywał na awersie,
naniesionym na kliszę odręcznym opisem. Można po nim
rozpoznać jego zdjęcia niesygnowane stemplem. Wiemy,
że w słowie „Gdynia” literka „G” ma charakterystyczny
„ogonek” u góry.
Roman Morawski wydawał również swoje fotografie drukiem. W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni zachowało się
jedynie kilka takich pocztówek, które przedstawiają Gdynię
już z przełomu lat 20. i 30. XX wieku, więc zostały wydrukowane pod koniec życia autora. Są to głównie widoki ogólne miasta
i portu gdyńskiego wykonane z dwóch miejsc, zza dworca
kolejowego oraz z Kamiennej Góry33. Inną grupą drukowanych
pocztówek jego autorstwa są fotografie przedstawiające okręty
wojenne, zarówno polskie, jak i te wizytujące port gdyński34.
Morawski publikował swoje zdjęcia także w ówczesnej
prasie. Najwięcej znanych prac ukazało się w miesięczniku
„Morze”35. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami nie wszystkie
były sygnowane nazwiskiem autora36. Jego fotografie ukazywały się też w „Niedzielnym Dodatku Ilustrowanym”37 „Gazety
Warszawskiej”. W „Ilustracji Wielkopolskiej” z 1930 roku,
w bogato ilustrowanym artykule Jak budujemy port w Gdyni,
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4.	Stemple występujące
na odwrocie fotografii
Romana Morawskiego
	1921–1930

opublikowano przynajmniej jedno sygnowane zdjęcie Romana
Morawskiego, na którym znaleźli się członkowie pierwszej
Komisarycznej Rady Miejskiej38. W okresie międzywojennym
zdjęcia Morawskiego były publikowane również po jego
śmierci.
W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy około 330
fotografii jego autorstwa. Jest to prawdopodobnie największy
zbiór prac tego autora w Polsce. Tych zdjęć może być więcej,
ponieważ wiemy, że jego fotografie były wydawane przez
Zakład Fotograficzny Fotobrom, którego siedziba znajdowała się w nieistniejącym budynku Jana Plichty przy skrzyżowaniu ul. 10 Lutego z ul. Świętojańską. Wiemy to dzięki posiadaniu
w zbiorach Muzeum identycznych ujęć pocztówek drukowanych, na których widnieje nazwa wydawcy oraz pocztówek
fotograficznych sygnowanych przez Romana Morawskiego39.
Niestety nie znamy dokładnie bliższych zasad współpracy fotografa z Fotobromem. W zbiorach innych instytucji, takich jak
Muzeum Fotografii w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni czy Muzeum Narodowe
w Gdańsku, tych zdjęć jest najwyżej po kilka lub kilkanaście40.
Być może gdzieś są jeszcze nierozpoznane fotografie Romana
Morawskiego. Takie zdjęcia mogą być chociażby we francuskim
Narodowym Archiwum Świata Pracy (Archives nationales du
monde du travail) – znajdują się one w skoroszycie z naklejonymi zdjęciami przedstawiającymi budowę portu w Gdyni, wśród
których rozpoznano niewątpliwie kilka zdjęć Morawskiego41.
Wiele z wyżej wspomnianych fotografii Romana Morawskiego opublikowano w wydawnictwach albumowych, w tym
w dwóch wydanych przez Muzeum Miasta Gdyni42. W 2013 roku
ukazał się album Na styku morza i lądu, a rok później wydano
pracę towarzyszącą wystawie Narodziny miasta. Gdyński
modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym. Niniejsze
wydawnictwo stanowi jednak pierwszą próbę monograficznej
prezentacji dorobku gdyńskiego fotografa.

38	„Ilustracja Wielkopolska”,

nr 19, 9.02.1930, s. 9.

39	Zbiory fotograficzne

Muzeum
Miasta Gdyni, Rfot/I/16/171
i Rfot/I/16/2 oraz Rfot/I/16/75
i Rfot/II/560.

40	Biblioteka

Narodowa,
sygn. DŻS XII 8b/p.51/11/1;
Muzeum Historii Fotografii,
sygn. MHF 1186/II/21;
Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-G-4687, 1-G-4891,
1-G-5121, 1-G-5122, 1-G-5175,
1-G-5184, 1-G-5200, 1-G-5207,
1-G-6191, 1-N-2460-1,
1-N-2460-2, 1-P-1046, 1-P-2622;
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
sygn. MNG/GGF/69/FG/1,
MNG/GGF/69/FG/2,
MNG/GGF/69/FG/3,
MNG/GGF/69/FG/4; Zakład
Narodowy im. Ossolińskich,
sygn. Ir_21940_WP, Ir_21942_WP.

41	Narodowe Archiwum

Świata Pracy
w Roubaix, dokumenty Société
de construction des Batignolles,
sygn. 89AQ (informacja uzyskana
dzięki panu Mateuszowi
Mudlaffowi).

42	
Na

styku morza i lądu. Gdynia
na fotografii, oprac. D. Małszycki,
B. Mikołajczuk, Gdynia 2013;
Narodziny miasta. Gdyński
modernizm w dwudziestoleciu
międzywojennym, red.
J. Friedrich, Gdynia 2014.
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„Nad polskiem morzem”
– Gdynia w fotografii
prasowej lat 20.
XX wieku
Marcin Szerle

Po powrocie w granice Polski na początku 1920 roku Gdynia,
wieś z kilkusetletnią, ale niewyróżniającą się zbytnio na tle
regionu przeszłością, stanęła u progu znaczących przemian.
Dokonywały się one na trudną do uwierzenia dla ówczesnych
skalę, na oczach mieszkańców Kaszub i Pomorza, nowo
powstałego Wolnego Miasta Gdańska oraz pobliskich Niemiec.
Pośrednich obserwatorów, a z czasem niemal świadków tej
transformacji, było zdecydowanie więcej i pochodzili oni
z różnych zakątków Polski, licznych krajów Europy, a także
– w mniejszym odsetku – różnych państw świata. O inwestycjach w port, miasto i floty wojenną oraz handlową dowiadywali się z prasy – najpopularniejszego medium okresu międzywojnia. Tysiące tytułów – dzienników, tygodników i miesięczników
– starało się szybko i rzetelnie przedstawiać najważniejsze
i najciekawsze informacje, stając w szranki z rosnącym w siłę
radiem, a nie mając jeszcze zagrożenia ze strony telewizji.
Temat obecności Gdyni w gazetach lub czasopismach,
z którego wynikają wątki fotografii prasowej, jest wystarczająco szeroki, by wypełnić całość niniejszego wydawnictwa. Ze względu na oczywiste ograniczenie objętości został
tu przedstawiony w zarysie, co wymaga przynajmniej paru
zdań wyjaśnienia. Badania nad prasowym obrazem Gdyni nie
były dotąd prowadzone metodycznie i, nie licząc książki Marii
Odyniec1, nie przełożyły się na znaczniejsze publikacje. W ciągu
ostatniej dekady kilkoro autorów podjęło się prób prześledzenia wątków gdyńskich w wybranych tytułach prasowych. Inni
sięgnęli po nie jako po źródła uzupełniające wobec archiwaliów, literatury przedmiotu czy biografistyki. Niedawno ukazało
się również swego rodzaju wydawnictwo źródłowe, zawierające
reprodukcje wybranych artykułów i przybliżające je badaczom
i pasjonatom2. Przy czym do aspektu fotografii prasowej szerzej
nie nawiązywano. Dla problematyki fotoreportażu prasowego
w skali kraju znacząca jest praca Marcina Krzanickiego
Fotografia i propaganda3.
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M. Odyniec, Gdynia
w prasie niemieckiej Wolnego
Miasta Gdańska, Gdańsk 1983.
Charakter niniejszego artyku
łu nie daje możliwości przybli
żenia pełnego stanu badań nad
tematem. Cytat w tytule zaczerp
nięto ze „Światowida” z 1927 roku.

1	Zob.

2	J.

Drozd, K. Chalimoniuk, 1924.
Port gdyński w prasie polskiej,
Gdynia 2018.

Krzanicki, Fotografia i propa
ganda. Polski fotoreportaż
prasowy w dwudziestoleciu
międzywojennym, Kraków 2013.

3	M.

1.	Budynki rybackie
na gdyńskiej plaży
	fotograf nieznany, 1908,
„Przyjaciel Dzieci”, nr 41,
1908. Źródło: Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie

W 2017 roku w Muzeum Miasta Gdyni rozpoczęto projekt
Obraz Gdyni na łamach prasy, który obecnie jest prowadzony przez autora4. Jak ciekawe dla odbiorców są materiały
prasowe, świadczyć może apel „Odnajdźmy prasę i czasopisma
gdyńskie”, ogłoszony przez redaktora Rocznika Gdyńskiego
na stronie internetowej tego tytułu5. W obliczu ogromu dostępnego materiału pozostającego do analizy i mnogości rozpatrywanych wątków na efekty pozostanie poczekać przynajmniej kilka lat. Do tego czasu z prasowego „rogu obfitości”,
coraz bardziej dostępnego dzięki postępującym procesom
dygitalizacji zbiorów i upowszechniania ich poprzez biblioteki cyfrowe, czerpać się będzie okazjonalnie i raczej w bardziej
popularnej formie. Niniejszy tekst jest jedynie próbą zasygnalizowania pewnych aspektów wzmiankowania Gdyni – powiązanych z przedstawianym obrazem – w prasie innej niż lokalna
w okresie ograniczonym datą śmierci bohatera książki,
Romana Morawskiego, która nastąpiła w 1931 roku.

Dzięki badaniom Janusza Dargacza, skoncentrowanym
wokół kąpielisk nad południowym Bałtykiem w XIX wieku,
wiemy, że w niemieckojęzycznej prasie lokalnej Gdynia
pojawiała się niezwykle rzadko. Pierwsza wynotowana przez
tego historyka informacja – choć przypomnijmy, że Gdynia
nie leżała w kręgu jego zainteresowań naukowych – pochodzi
z 1820 roku. Stanowi ją oferta najmu lub sprzedaży Kamiennej
Góry6. Najważniejsze doniesienie na temat Gdyni, w dodatku
już zawierające jej wizualne przedstawienie (a raczej wyobrażenie), pojawiło się w „Über Land und Meer. Allgemeine Illustrirte
Zeitung” z 1884 roku. Na reprodukowanej w tym tytule rycinie
widoczne są manewry floty pruskiej na zatoce wraz z desantem
na plaży w okolicach Gdyni7.
Rozwój technik drukarskich i fotograficznych sprawił,
że rysunki, a z czasem zdjęcia, w książkach i prasie drukowano coraz częściej. Od lat 70. XIX wieku rozpowszechniały się nowe formy graficzne – karty pocztowe i widokówki.

4	Inicjatorem

działań naukowych
z ramienia Muzeum Miasta Gdyni
był Jan Szkudliński. Analiza prasy
była elementem równoległego
projektu stypendialnego autora
w latach 2017–2018, który w tym
aspekcie dotyczył głównie prasy
anglojęzycznej.

5	Rocznik

Gdyński, https://
rocznikgdynski.pl/odnajdzmy-prase-i-czasopisma-gdynskie/
(dostęp 20.10.2019). Warto
dodać, że w ramach prowadzo
nego portalu Rocznik Gdyński
publikuje skany wielu donie
sień prasowych. Zob. https://
rocznikgdynski.pl/gdynia-w-pra
sie-i-czasopismach/ (dostęp
20.10.2019).

6	„Intelligenz-Blatt für den

Bezirk
der Königlichen Regierung zu
Danzig”, nr 37, 6.05.1820, s. 775.
Informacja dzięki uprzejmości
dra Janusza Dargacza.

Scholtz, Von den Manövern
der deutßchen Kriegsflotte
bei Danzig: Landungsverßuch
bei Gdingen, „Über Land und
Meer. Allgemeine Illustrirte
Zeitung”, 1884, s. 320– 321.
Informacja dzięki uprzejmości
dra Janusza Dargacza.

7	M.
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Kurpiewski, Wejherowa
dawny czar: Miasto i okolice
w fotografii Augustyna Ziemensa
(1867–1948), Wejherowo 2016,
s. 150–152.

8	M.

9	
Czy

Sopoty mają być bojkotowa
ne?, „Świat”, nr 41, 10.10.1908,
s. 12.

Morawska, Z wycieczek
wakacyjnych, „Przyjaciel Dzieci”,
nr 41, 10.10.1908, s. 486–488. Ten
i wcześniejszy artykuł dotyczą
wątku omijania przez polskich
turystów Sopotu jako miasta
pruskiego. Interesujące są forma
tekstu (dialog epistolarny),
ale również nazwisko autorki
– Morawska. Fotografie nie
zostały podpisane, są inne
niewiadome, trudno zatem
stawiać hipotezę o autorstwie
Romana Morawskiego. Przy
czym na dwóch zdjęciach uwagę
zwraca przechył kadru względem linii horyzontu, co niezwykle
często pojawia się na zachowanych odbitkach prac fotografa.

10	Z.

11	Deutsches

Historisches Museum,
https://www.dhm.de/en/ausstel
lungen/archive/2017/the-inven
tion-of-press-photography.html
(dostęp 29.10.2019).

12	Szerzej:

D. Płaza-Opacka,
T. Stegner, E. Sztykiel, Po słońce
i wodę. Polscy letnicy nad Bałty
kiem w XIX i w pierwszej połowie
XX wieku, Gdańsk 2004, s. 1–152.
Płaza-Opacka, Zobaczyć
Gdynię i..., [w;] Po słońce
i wodę..., s. 71-75.

13	D.

14	
Ziemia: tygodnik krajoznaw

czy ilustrowany 1911: spis treści,
Warszawa 1911, s. 5.

15	
Arkadia.

Gdyńskie letnisko
przełomu XIX i XX w.,
red. M. Mroczko, J. Friedrich,
Gdynia 2014, s. 8–58.

Najstarsze dotyczące obszaru dzisiejszej Gdyni, a znajdujące
się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni, pochodzą z 1898 roku
(Orłowo) i 1900 roku (Gdynia). Jeśli znane są jakieś fotograficzne ujęcia z pierwszej dekady XX wieku, to ich nośnikiem
była w przeważającej mierze właśnie pocztówka. Odbitki zdjęć
praktycznie nie są znane, z nielicznymi wyjątkami. Wejherowski
fotograf Augustyn Ziemens pozostawił po sobie pokaźny
dorobek, jak na wczesne dla pomorskiej fotografii lata przełomu
XIX i XX wieku, w których przyszło mu tworzyć. Znamy m.in. trzy
jego zdjęcia z 1910 roku wykonane w Gdyni8. Jeszcze rzadsza
jest fotografia prasowa (tu bardziej fotografia wtórnie wykorzystana w prasie), której najstarszy znany mi przykład pochodzi
z 1908 roku. W artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Świat”
opublikowano tekst dotyczący Sopotu, ilustrując go zdjęciem
„zagrody kaszubskiej w Gdyni”9. Z innego tytułu, ale dokładnie z tego samego dnia wydania (!), pochodzi szerszy materiał
opisujący wybrzeże, głównie Puck, przynajmniej na dwóch
z czterech ilustracji prezentując Gdynię – rybaka przy łodzi
oraz prowizoryczne budynki na plaży10. Wydaje się, że ten
minireportaż fotograficzny mógł zostać wykonany bezpośrednio na potrzeby prasy, czyli „pod czytelnika”. Dalsze badania
mogą doprowadzić do jeszcze wcześniejszych przykładów
publikowania w prasie zdjęć z Gdyni, choć należy dodać, że
i 1908 rok jest stosunkowo wczesny. Twórcy ważnej dla
poruszanych wątków wystawy – The Invention of Press
Photography (Wynalazek fotografii prasowej) – za mocne
wejście fotografii w świat prasy uznali początek XX wieku,
znacznego opóźnienia tu zatem nie było11.
Warto dodać, że zanim Gdynia zaczęła się regularnie i często pojawiać w doniesieniach prasy lokalnej i regionalnej, funkcjonowała już w przewodnikach turystycznych
i środkach przekazu indywidualnego, np. listach, relacjach
i dziennikach 12. Badając temat, Dagmara Płaza-Opacka
dotarła do kilku takich źródeł z lat 1909–1912, wymieniając

również numer pisma „Ziemia” z 1911 roku w całości poświęcony Pomorzu13. Na jednej z ilustracji ukazana jest tam gdyńska
rodzina kaszubska14. Skupiając się na wątkach dotyczących
Gdyni jako miejscowości kuracyjnej, rozwijającej się przed
1914 rokiem, należy wspomnieć o rezultatach badań Tomasza
Rembalskiego, ukazanych na wystawie Arkadia oraz w wydawnictwie jej towarzyszącym15. Przytacza on opis Kolibek i Orłowa
pisarki Jadwigi Łuszczewskiej, opublikowany przez „Tygodnik
Illustrowany” już w 1861 roku. Sama Gdynia była wyraźniej
zaznaczana w słowie pisanym dopiero pod koniec pierwszej
dekady XX wieku, co utrzymało się do wybuchu I wojny światowej16. W nią wkraczała, nie będąc jedynie wsią rolniczą czy
rybacką, a rozwijającym się letniskiem z rozbudowującą się
infrastrukturą służącą wypoczynkowi letniemu.
Po trudnych latach Wielkiej Wojny, podczas której ruch
turystyczny w Gdyni zamarł, w pewnym stopniu zastąpiony
przez pobyty kuracjuszy żołnierzy17, na Pomorzu nastały nowe
czasy – przynależności do II Rzeczypospolitej. Okres przeobrażeń, które zmieniły nie tylko miejscowości polskiego wybrzeża, ale przede wszystkim znacząco wpłynęły na postrzeganie morza w społeczeństwie. Przedstawiając lata 20. XX wieku,
pominę prasę lokalną, która siłą rzeczy opisywała Gdynię
i czyniłaby to również, choć w innej skali, gdyby nie podjęto
inwestycji portowej. Warto tu zaznaczyć, że gdyński rynek
wydawniczy był w okresie międzywojennym niezwykle prężny,
szczególnie od połowy lat 30. Wśród przeszło osiemdziesięciu tytułów, spośród których największe oddziaływanie miały
„Dziennik Gdyński” (1928–1939) i „Gazeta Gdyńska” (1926–
–1939), pojawiały się liczne specjalistyczne periodyki z branży
morskiej18. Mieszkańcy i goście mieli zatem z czego wybierać.
O Gdyni pisano również w regionie, a także w całej ówczesnej Polsce. Dla lat 20. korzystałem dotąd wyrywkowo z około
dwudziestu krajowych tytułów, z których „Gazeta Warszawska”,
„Iskry”, „Kuryer Literacko-Naukowy”, „Na Szerokim Świecie”,
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2.
Kościół na Oksywiu
fot. J. Wołyński, 1923,
„Żołnierz Polski”, nr 38, 1923.
Źródło: Biblioteka
Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

„Przewodnik Katolicki”, „Świat”, „Światowid” i „Żołnierz Polski”
regularnie informowały o Gdyni, a „Ilustracja Polska”, „Tygodnik Illustrowany” i „Ilustracja Wielkopolska” w niektórych
okresach relacjonowały przebieg gdyńskich inwestycji niemal
na żywo, numer po numerze.
Jeszcze zanim na Pomorzu nastała Polska, 8 lutego
1919 roku w „Tygodniku Illustrowanym” ukazał się patriotyczny
w wymowie artykuł, opisujący Kaszubów i przybliżający Oksywie. Tamtejsze kościół i cmentarz zostały zreprodukowane na dwóch fotografiach, których autora nie podano.
W tekście czytamy też o Kępie Oksywskiej – „U stóp jej, poza
szmatem łąk i wydm, wiją się długim łańcuchem »checze«
gdyńskiego sioła, oskrzydlonego od zachodu falami wzgórz
i czarnym murem wspaniałych lasów bukowych…”19. Podobnie
romantycznie przedstawiano okolicę na łamach „Żołnierza
Polskiego”, za plastyczne środki wyrazu przyjmując trzy zdjęcia
J. Wołyńskiego – kadr z cmentarza oksywskiego ku zatoce
(okładka), fragment pobliskiego klifu oraz widok na tamtejszy
„omszony starością kościółek oksywski”20. Oksywiu poświęcono też dwa teksty.
Gdynia początku lat 20. jeszcze nie koncentrowała na sobie uwagi, jednak już w lipcu 1920 roku pisano: „Ze
względu na ogólne zainteresowanie się naszym wybrzeżem
morskim nad Bałtykiem zamieszczamy sprawozdanie delegacji
architektonicznej z wycieczki do terenów zakupionych przez
pierwsze Towarzystwo kąpieli morskich »Gdynia« [kursywa
oryginalna – MS]”21. Artykułowi towarzyszyły dwa niesygnowane zdjęcia Kamiennej Góry – miejsca późniejszej inwestycji. Wkrótce jednak nie aspekty letniskowe, a budowany port
stał się dla redakcji głównym tematem. Trudno nie zgodzić się
z opinią Marcina Krzanickiego: „Wybrzeże stało się tu
motywem służącym kreowaniu wizerunku dynamicznego
i rozwijającego się państwa. Podobny przekaz niosły ze sobą
fotografie związane z rozbudową portu i miasta Gdynia”22.

Rembalski, Dzieje gdyńskich
letnisk przełomu XIX i XX wieku,
[w:] Arkadia…, s. 9, 18–22.

16	T.

17	W Gdyni funkcjonował przynaj-

mniej jeden lazaret, o czym
świadczy odcisk pieczęci
„Vereinslazarett vom Rothe Kreuz”
na odwrocie karty pocztowej
przedstawiającej molo w Gdyni,
1916, zbiory Muzeum Miasta
Gdyni, sygn. MMG/HM/II/5296.

18

Prasa, [w:] Encyklopedia Gdyni,
Gdynia 2006, s. 640–641.
Dzięki Ci, rybaku
kaszubski!…, „Tygodnik Illustrowany”, nr 6, 8.02.1919.

19	M. Wierzbiński,

Cmentarz nad morzem,
„Żołnierz Polski”, nr 38,
23.09.1923, s. 8, 1. Być może
chodzi tu o Jana Wołyńskiego
(1882–1929) – artystę malarza
i fotografa. Patrz: Przewodnik
po wystawie Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych,
nr 48, Warszawa 1929, s. 21.

20	A.O.,

21

Gdynia, „Tygodnik Illustrowany”,
nr 29, 15.07.1920.

22	M.

Krzanicki, dz. cyt., s. 131.
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23	
Z nad

morza polskiego, „Tygodnik
Illustrowany”, nr 38, 16.09.1922.

24

Marynarka Polska, „Żołnierz
Polski”, nr 13, 26.03.1922, s. 7.

25	Tamże,

nr 39, 24.09.1922, s. 1–4.
Może chodzić o warszawskie
go fotografa Zdzisława Marcin
kowskiego (1881–1944?). Zob.
P. Bogusz, Zapomniany skarb
warszawskiego fotografa, 2008,
Życie Warszawy.pl, http://www.
zw.com.pl/artykul/228252.html
(dostęp 31.10.2019).

Dąbrowski, Port w Gdyni,
„Świat”, nr 37, 16.09.1922, s. 10.
Artykuł należałoby przypisać
Marianowi Dąbrowskiemu
(1882–1925) – publicyście
i żołnierzowi, mężowi Marii
Dąbrowskiej. Za: J. Pytel,
„Żołnierz Polski” XII 1918
– IV 1919, Rocznik Historii
Czasopiśmiennictwa Polskiego,
t. X, z. 1, 1971, s. 57.

26	M.

27	
Projekt

portu w Gdyni, „Tygodnik
Illustrowany”, nr 30, 21.07.1923,
s. 487. Inny rzut portu zamiesz
czono 25.10.1924 w „Rzeczpospo
litej”. Za: J. Drozd, K. Chalimoniuk,
dz. cyt., s. 161.
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 widoków portu w Gdyni
Z
i Gdańsku, „Głos Lubelski”,
17.08.1924. Zdjęcia znajdują się
we wkładce, a prace słynnego Jana Bułhaka (1876–1950) są
prawdopodobnie reprodukowane
z „Morza”. Materiał ilustracyjny pozyskany z zasobów internetowych. „Żołnierz Polski” – patrz
przypis 24.

3.	Reportaż z Gdyni
	fot. Zdzisław Marcinkowski,
1922, „Tygodnik
Illustrowany”, nr 38, 1922.
Źródło: Biblioteka
Uniwersytetu Łódzkiego
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W fotoreportażu do artykułu z września 1922 roku aż sześć
zdjęć dotyczy portu, zaś trzy kolejne tczewskiej Państwowej
Szkoły Morskiej. Są one zresztą odbiciem treści, która rzeczowo uzasadnia polityczne i gospodarcze wymiary inwestycji23.
Podobnie w jednym z numerów „Żołnierza Polskiego” tekst
o powstającej marynarce wojennej uzupełniono m.in. zdjęciem
budowanego portu tymczasowego. Nie zostało ono podpisane24. Inaczej kilka miesięcy później artykuł dotyczący portu
zilustrowano widokiem z Kamiennej Góry oraz pracami przy
nabrzeżach – dwoma zdjęciami Z. Marcinkowskiego. Być
może również jemu przypisywać należy fotografię okładkową
ze stawiania dźwigu do podnoszenia kutrów rybackich25. Na
innym kadrze i w towarzystwie SV Lwowa konstrukcję zamieszczono w „Świecie” jako ilustrację do innego tekstu tego
samego autora – Mariana Dąbrowskiego, który pisał: „Młode,
ale dzielne i energii pełne państwo nasze zdobyło się na iście
amerykański wysiłek: budowę wielkiego portu w Gdyni
[kursywa oryginalna – MS]”26. To bodaj pierwsze nawiązanie
do tempa prac ze Stanów Zjednoczonych, które w następnych latach było często przywoływane, a niekiedy wręcz
nadużywane.
Latem 1923 roku czytelnicy „Tygodnika Illustrowanego”
mieli możliwość zapoznania się z projektem, wówczas uważanym za docelowy, portu w Gdyni. Zapowiedź długoterminowej inwestycji była rzeczowa i odnosiła się również do przyjętej
w 1922 roku Ustawy o budowie portu w Gdyni27. Ten sam
materiał ilustracyjny reprodukowano w sierpniu 1924 roku
w „Ilustracji Głosu Lubelskiego”, przy czym towarzyszyły mu
szerszy opis prac oraz fotorelacja z portów w Gdyni i Gdańsku
nieznanego autora (jedna z fotografii była wcześniej okładkową w „Żołnierzu Polskim” z 1922 roku). Ozdobą numeru były
jednak zdjęcia brzegu w Orłowie autorstwa Jana Bułhaka28.
Podobnie cieszyć oko miały łodzie sportowe i rybackie startujące w regatach morskich, które w ruchu – i z pokładu innej

jednostki – w innym czasie uchwycił Tadeusz Cyprian29.
Jednostki żaglowe i motorowe na morzu ukazano, choć
w słabej jakości, w jednym z numerów młodzieżowego pisma
„Iskry”. Dwa zdjęcia różnych autorów stanowiły dodatek do
artykułu Na morze! Na morze!...30. W prasie pisano również
o rybołówstwie – „Kuryer Literacko-Naukowy” poświęcił
tematowi artykuł z okładki, ilustrując go sześcioma zdjęciami
z wybrzeża, w tym dwoma z plaży w Gdyni, nieznanego autora31.
Jedno, za to panoramiczne, zdjęcie rosnącego portu autorstwa A. Wojciechowskiego zamieszczono w lutym 1926 roku
w dodatku do „Kurjera Warszawskiego”32. To właśnie regularne doniesienia z portu pobudzały wyobraźnię opinii publicznej. Ten wątek podsumować można, odwołując się do tekstu
o symbolicznym tytule Polskie okno na świat z ośmioma
fotografiami wieży ciśnień, Koszar Marynarki Wojennej,
Oksywia, Urzędu Morskiego i jego okolic 33. Jak zauważył
Andrzej Paczkowski: „Ekspansja morska, zarówno gospodarcza, jak i polityczna, stała się jednym z istotniejszych elementów urabiania opinii publicznej w kraju, w którym sentyment
do morza – po wiekach odzyskanego – pomnażany był usilną
agitacją”34.
Poza przybliżaniem czytelnikom morza czy oswajaniem z nim prasa szybko zyskała okazje do relacjonowania ważnych, w ówczesnej skali spektakularnych dla spraw
morskich, wydarzeń. Pierwszym był pobyt na wybrzeżu prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, którego opis rozłożony jest w „Tygodniku Illustrowanym” na trzech stronach
i liczy 17 kadrów. Ukazują one m.in. wmurowanie kamienia węgielnego pod dworzec kolejowy i uroczystości w okolicach molo i plaży, głównie wiążąc się z tematyką „naszego”
morza – pretekstem do wizyty głowy państwa było poświęcenie Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków,
co miało miejsce 29 kwietnia 1923 roku35. Informacja o tym
podniosłym wydarzeniu nie uszła uwadze redakcji „Żołnierza

29	
Z regat

morskich w Gdyni,
„Tygodnik Illustrowany”, nr 35,
25.08.1923, s. 576. Autor zdjęć
Tadeusz Cyprian (1898–1979)
był fotografem prasowym i pasjo
natem sportu, a jego zdjęcia
z krakowskich rozgrywek piłkar
skich oraz jeździeckich pojawia
ją się w tym czasie w innych
tytułach, np. „Żołnierz Polski”,
nr 20, 20.05.1923, s. 17–19.
Więcej o fotografie zob. J. Jemielity, Profesor Tadeusz Cyprian
– fotograf, „Prace Naukowe
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie”, z. VII, 2012,
s. 45–64.

30	„Iskry”,

nr 52, 25.12.1926,
s. 26. Materiał z zasobów inter
netowych. Autorzy fotografii
– Zygmunt Konieczny z Wrześni
i Marian Batkowski z Łodzi
– mogli być czytelnikami pisma,
na którego łamach Jan Bułhak
zachęcał młodzież do zajęcia
się fotografią ojczystą. Zob.
J. S. Kopczewski, Co tydzień
„ISKRY”, Warszawa 2009, s. 25.

31	„Kuryer Literacko-Naukowy”,

nr 32, 6.08.1928, s. 1. Dodatek
do „Ilustrowanego Kuryera
Codziennego”, nr 216.

32	„Kurjer Warszawski”,

nr 38,
7.02.1926, „Niedzielny Dodatek
Ilustrowany”, brak bliższych
informacji o autorze zdjęcia.

33	„Na

Szerokim Świecie”,
nr 15, 7.04.1929, s. 2.

Paczkowski, Prasa
polska w latach 1918–1939,
Warszawa 1980, s. 254.

34	 A.

35	
Prezydent

Rzeczypospolitej nad
morzem, „Tygodnik Illustrowany”,
nr 20, 12.05.1923, s. 319–321.
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36	
Pobyt

prezydenta Rzeczypospoli
tej na Pomorzu, „Żołnierz Polski”,
nr 20, 20.05.1923, s. 5–7.
Zob. też przypis 20.

37	
Uruchomienie

portu w Gdyni,
„Tygodnik Illustrowany”, nr 36,
1.09.1923, s. 583.
Inż. P. B., Polska musi
mieć własny port morski, nr 37,
8.09.1923, s. 592.

38	Tamże,

Szczęsny Starkiewicz, Polska
na morzu, „Żołnierz Polski”, nr 37,
16.09.1923, s. 9–11.

39	X.

4.	Eugeniusz Kwiatkowski
i Tadeusz Wenda
w gdyńskim porcie
	fot. Roman Morawski, 1926,
„Światowid”, nr 27, 1926.
Źródło: Biblioteka
Jagiellońska

Polskiego”, w efekcie przynosząc artykuł z pięcioma fotografiami wykonanymi na lądzie przez J. Wołyńskiego (trzy podpisane
jako Gdynia) oraz dwoma z morza nieznanego autora36.
Zdjęcia cumującego pierwszego zagranicznego statku
w gdyńskim porcie – francuskiego SS Kentucky, wykonane
13 sierpnia 1923 roku, 1 września tegoż roku zamieścił „Tygodnik
Illustrowany”. Nie wspomniano w ogóle o wątku emigracyjnym (na zdjęciach widoczni są odbierani z Gdyni wychodźcy)37. Niezwykle ważny artykuł rozbudowujący ten temat znajdujemy w następnym wydaniu magazynu. Autor, nawiązując
do wizyty SS Kentucky, wskazuje na jednorazowość i przypadkowość tego wydarzenia, podczas gdy należało według niego
silniej zaangażować się w budowę portu, co nie znajduje zrozumienia w rządzie. Na całej stronie wskazuje na konieczność

zwiększenia nakładów inwestycyjnych, o pracach budowlanych
pisząc: „Tylko my nie zrobiliśmy jeszcze nic (bo to, co dotychczas zrobiono w Gdyni, nie może wchodzić w rachubę) i co
gorzej, nie uświadomiliśmy jeszcze sobie naszych obowiązków
w tej mierze ze względu na przyszłość ojczyzny…”38. To jeden
z nielicznych tak krytycznych w wymowie głosów, które znajdujemy w prasie. Z reguły bowiem do morza podchodzono propagandowo, kreując wizerunek państwa faktycznie morskiego. Tak było
m.in. z artykułem Polska na morzu opublikowanym w „Żołnierzu
Polskim”. Odnotowano w nim wizytę SS Kentucky, reprodukując jego zdjęcie oraz dodając kolejne SV Lwowa, nie podając ich
autorów. Nie pominięto przy tym ważnego przesłania: „Bo im
silniejszą Polska nad morzem – tym silniejszą, potężniejszą cała
Ojczyzna nasza, tym pewniejszy jej ogólny rozkwit”39.
Kolejnym istotnym wydarzeniem relacjonowanym przez
dziennikarzy było nadanie Gdyni praw miejskich. W „Tygodniku
Illustrowanym” ukazał się tekst Gdynia – miastem uzupełniony fotografiami J. Wołyńskiego (3 współczesne) i Marii
Sikorskiej (3 z 1910 roku). Zestawienie starego z nowym – tu
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5.	Poświęcenie
statku Wilno

40	
Gdynia

– miastem, „Tygodnik
Illustrowany”, nr 13, 27.03.1926,
s. 209. Zob. też przypis 20. Maria
Sikorska była letniczką sprzed
1914 i miłośniczką Gdyni, a w
późniejszej prasie występuje jako
„pierwsza propagatorka Gdyni”.
Zob. „Gazeta Warszawska”,
08.04.1934, „Niedzielny Dodatek
Ilustrowany”, s. 2.

	fot. Roman Morawski,
1927, „Przewodnik
Katolicki”, nr 4,
1927, Źródło: PAN
Biblioteka Kórnicka

41	„Światowid”,

nr 27, 3.07.1926,
s. 2, 9. Materiał nie jest anali
zowany metodami prasoznaw
czymi, ale warto zaznaczyć, że
zamieszczenie fotografii z Gdyni
na drugiej stronie tygodnika
nie było wówczas częste.

42	„Przewodnik

Katolicki”, nr 4,
23.01.1927, s. 52. Informacja
z zasobów internetowych.

0001.tif
plażą, kąpieliskiem i ogólnym widokiem na port – skomentowano słowami: „Bo, doprawdy, wspaniale rozwinęła się
w przeciągu tych pięciu lat zaledwie polska Gdynia”40. Zabieg
porównywania Gdyni w różnych fazach rozwoju był często
stosowany z użyciem materiału ilustracyjnego, ale to temat
na osobny artykuł. W ramach niniejszego należy przynajmniej
zaznaczyć inne ważne ceremonie lub wizyty, które nie mogły
ujść uwadze prasy. Jedna z nich dotyczyła inspekcji przeprowadzonej w porcie przez ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Świadek tego wydarzenia – Roman Morawski – uwiecznił
obchód po nabrzeżu oraz wizytację na jednostce ST Ursus – tu
z udziałem Tadeusza Wendy. Obie jego fotografie, wraz dwiema
kolejnymi towarzyszącymi relacji Z morza polskiego, ukazały
się w letnim numerze „Światowida”. Znalazł się w tej grupie
również interesujący, pionowy kadr z ćwiczeń marynarzy na
masztach. Pozostałe zdjęcia z Gdyni dostarczył gdańszczanin
St. Karakiewicz41.
Minister Kwiatkowski przyjeżdżał do Gdyni regularnie,
a jedna z wizyt związana była z poświęceniem SS Wilno, do

którego doszło 6 stycznia 1927 roku. Na opublikowanych przez
„Przewodnik Katolicki” dwóch zdjęciach Romana Morawskiego
widać kolejno grupę oficjeli z ministrem oraz jednostkę od
strony rufy42. Do tematu nawiązał „Świat”, zamieszczając
fotorelację z czterema pracami Mariana Fuksa, ukazującymi ministra Kwiatkowskiego, SS Wilno, jego dowódcę kapitana. Mamerta Stankiewicza oraz SS Katowice43. Inne jednostki
– SS Gdynia i okręty wojenne – obserwujemy na dwóch
zdjęciach Witolda Pikiela, uzupełniających relację z wizyty
prezydenta Ignacego Mościckiego na Pomorzu44. Rok później
pobyt głowy państwa jednym anonimowym zdjęciem z powitania w Gdyni przybliżył „Świat”45. Z kolei trudno o lepszą
reklamę polskiej polityki morskiej niż fotografia okładkowa marszałka Józefa Piłsudskiego z ministrem Eugeniuszem
Kwiatkowskim, pogrążonych w rozmowie na pokładzie nowo
poświęconej jednostki Jadwiga. Zdjęcie sygnowane „PhotoPlat” znajduje swoje objaśnienie w opisie46.
Wiele z tematów przybliżanych przez fotografię prasową znalazło odzwierciedlenie również w dorobku

43	„Świat”,

nr 3, 15.01.1927. Marian
Fuks (1884–1935) był fotorepor
terem i założycielem pierwszej
agencji fotograficznej w Polsce.
Więcej: J. Kinowska, Marjan Fuks,
Culture.pl, https://culture.pl/pl/
tworca /marjan-fuks (dostęp
30.10.2019).

44	
Z pobytu

p. Prezydenta Rzeczy
pospolitej na Pomorzu, „Tygodnik
Illustrowany”, nr 33, 13.07.1927,
s. 677. Witold Pikiel (1889–1943)
był fotografem prasowym
towarzyszącym przedstawicielom rządu i wojska.

45	„Świat”,

nr 30, 28.07.1928, s. 5.
Materiał pozyskany z zasobów
internetowych.

46	„Tygodnik

Illustrowany”, nr 27,
7.07.1928, s. 1. Photo-Plat to
warszawska agencja fotogra
ficzna i wydawnictwo założo
ne przez Stefana Plater-Zyberka
(1891–1943). Więcej: Interneto
wy Polski Słownik Biograficzny,
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/
biografia/stefan-plater-zyberk
(dostęp 31.10.2019).
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47	„Świat”,

nr 13, 28.03.1925.
Materiał z zasobów internetowych.

48	„Tygodnik

Illustrowany”, nr 7,
12.02.1927, s. 1, 6–7. Najpewniej
chodzi o związanego z Warsza
wą fotografa Karola Pęcherskie
go (1885–1951). Więcej: Muzeum
Powstania Warszawskiego,
https://www.1944.pl/fototeka/
kolekcja/katol-pecherski,117.html
(dostęp 31.10.2019).

49

 opis bezsilnikowych aparatów
P
lotniczych, „Światowid”, nr 27,
4.07.1925, s. 4.

50	„Tygodnik

Illustrowany”, nr 42,
16.10.1926, s. 715. Szeroki artykuł
o polskim lotnictwie morskim,
który wprowadził czytelników w
wątek hydroplanów, pojawił się
dwa numery wcześniej z lotniczym zdjęciem Gdyni na okładce.
Zob. nr 40, 2.10.1926, s. 658,
669–670.

51	Tamże,

6.	Dworzec kolejowy
oraz Zakłady Kąpielowe
z zakładem Romana
Morawskiego
	fot. Polorase, 1926, „Świat”,
nr 32, 1926. Źródło: Miejska
Biblioteka Publiczna
w Radomiu

nr 41, 9.10.1926, s. 690.

52	„Świat”,

nr 32, 7.08.1926.

53	„Ziemia”,

nr 18, 15.09.1927, s. 383.
Henryk Poddębski (1890–1945)
był uznanym międzywojennym
fotografem. Więcej: D. [Płaza-]
Opacka, Fotograf przedwojen
nej Gdyni, Rocznik Gdyński, nr 9,
1989/90, Gdynia 1990, s. 222–230.

54	„Ilustracja Wielkopolska”,

nr 4, 28.10.1928, s. 2, 4–5.

Romana Morawskiego. Można założyć, że dotyczyło to głównie
wątków szczególnie ciekawych, nośnych, o szerszym niż
lokalny wydźwięku, które interesowały zarówno korespondentów przyjezdnych, jak i fotografów pomorskich. Jednym
z nich była polska morska flota wojenna, której rozbudowę
obserwowano przez pryzmat prasowych szpalt. „Świat” informował w 1925 roku, jak wygląda polska flota, wykorzystując
do tego celu sześć fotografii Morawskiego. Widzimy na nich
okręty wojenne, holownik Ursus, SS Pologne i pasażerów
czekających na zaokrętowanie, a także łódź z marynarzami47.
Dwa lata później, z okazji rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk,
„Tygodnik Illustrowany” ozdobił okładkę zdjęciem jednej
z gdyńskich suwnic, a tekst opatrzył kolejnymi sześcioma ujęciami jednostek morskich, marynarzy oraz koszar na

Oksywiu. Autorem materiału był K. Pęcherski 48. W latach
kolejnych publikacji związanych z flotą, szczególnie wojenną,
przybyło, co miało związek z jej rozbudową.
Czytelników prasy interesowały również ciekawostki i nowinki, np. techniczne. Do tej kategorii zaliczyć można
szybowiec, sfotografowany w 1925 roku nad Gdynią (lub
przyszłym lotniskiem w Rumi)49 oraz hydroplan, uchwycony przez fotografa Dywizjonu Morskiego podczas podnoszenia dźwigiem z morza, które to zdjęcie trafiło do „Tygodnika
Illustrowanego”50. Wcześniejszy numer tego pisma donosił
m.in. o nowym gdyńskim dworcu kolejowym udokumentowanym przez M. Strzeleckiego51. Inny, rzadki kadr dworca
od strony torów, sygnowany „Polorase”, zamieścił w podobnym czasie „Świat” (wraz ze zdjęciem plażowych przebieralni)52. Zamykając temat dworca, warto zacytować podpis pod
zamieszczonym w „Ziemi” zdjęciem Henryka Poddębskiego
– „Dworzec w Gdyni. Niepokoił opinię publiczną podczas
budowy, po wykończeniu ogólne zyskał uznanie” 53 .
Dopowiadając, również kolej Śląsk – Gdynia jako ogromna
inwestycja II RP trafiała na łamy prasy. W 1928 roku
„Wielkopolska Ilustracja” donosiła o postępie prac na linii
Bydgoszcz – Gdynia, której odcinek otwierano z udziałem
ministra Kwiatkowskiego. Autor zdjęcia przekopu pod Wielkim
Kackiem nie został podany54. Dwa lata później uruchamia-
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7.	Kompozycja
zdjęć z Gdyni.
	fotograf nieznany,
1925–1930,„Polonia”,
nr 1920, 1930. Źródło:
Biblioteka Śląska
w Katowicach
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55	„Ilustracja

Polska”, nr 6, 9.11.1930,
s. 1, 4–5. Zakład Ave założył
malarz Aleksander Wysocki
(1880–?), a funkcjonował on w
Gdyni od poł. lat 20. do poł. lat
30. XX wieku. Zob. J. Dworakowski, Fotografowie Gdyni, [w:]
Encyklopedia Gdyni, s. 185.

56

Polskie morze, „Światowid”,
nr 36, 5.09.1925, s. 10–11.

57	„Ilustracja Wielkopolska”,

nr 44, 4.08.1929, s. 4.

58	M.
59

Krzanicki, dz. cyt., s. 201.

Chińska dzielnica w Gdyni,
„Ilustracja Wielkopolska”, nr 44,
3.08.1930, s. 20–21. Materiał
z zasobów internetowych.

60	Wątek

gościnnych sesji fotogra
ficznych twórców z regionu
(tu Wejherowa) został interesująco przedstawiony w książce
Lucyny i Macieja Kurpiewskich
Zatrzymane w kadrze. Wejhero
wo i powiat morski na starych
fotografiach, Gdynia 2012, s. 56,
98–99, 128–129, 136, 138, 140.

61	W przygotowaniu

autora jest
artykuł pokonferencyjny Subject
or Object? The Image of the Port
and City of Gdynia in American
Press of the Interwar Period —
Introduction to the Topic, wygłoszony podczas PIASA Seventh
World Congress on Polish
Studies, Gdańsk 14–16.06.2019.

62	Od

2019 roku Dariusz Małszycki
z Działu Historycznego MMG
przygotowuje projekt pod
roboczym tytułem Gdyńskie
atelier, mający na celu stworze
nie bazy danych fotografów,
fotografików, zakładów i atelier
fotograficznych działających
na terenie Gdyni.

no część magistrali, a zapowiedź jej inauguracji znalazła się
w „Ilustracji Polskiej”, wraz ze zdjęciami z Wielkiego Kacka
pochodzącymi z gdyńskiego studia Ave55.
Warto również przytoczyć przynajmniej dwa z wielu
fotoreportaży lub zdjęciowych „składanek”, które Gdynię
i morze przedstawiały wieloaspektowo. Taki właśnie jest
materiał ze „Światowida” z września 1925 roku, na którego
dwóch środkowych stronach ukazano 9 fotografii (5 autorstwa Marii Zalasińskiej i 4 z agencji fotograficznej gazety)
z obszernymi podpisami. Fotografka skoncentrowała się na
ujęciu letniego wypoczynku, podczas gdy zdjęcia agencyjne przedstawiają wieżę ciśnień, port wojenny, molo spacerowe i prace przy łodzi. Kompozycję plastyczną uzupełniają proste rysunki z wyobrażeniami podwodnej flory i fauny56.
W 1929 roku pięć fotografii Witolda Tadrowskiego opowiadało czytelnikom „Ilustracji Wielkopolskiej” o porcie, opisanym w artykule Jak rośnie Gdynia. Uchwycone latem miasto,
plaża, port i jednostki nawodne stanowią dodatkowy materiał
poznawczy57. Wspominany Marcin Krzanicki zwrócił uwagę
na Gdynię jako wyróżniającą się na tle innych fotoreportaży
dotyczących krajowych inwestycji infrastrukturalnych międzywojnia. Przywołuje tu m.in. wspomniane wcześniej relacje
z oddawania etapów magistrali węglowej58. Aby obraz Gdyni
nie wydawał się jednostronny, kończę obszernym i ważnym
reportażem dotyczącym pierwszej i głównej gdyńskiej „bieda-dzielnicy”. W 1930 roku redakcja „Ilustracji Wielkopolskiej”
zdecydowała się na zamieszczenie krytycznego artykułu
o sąsiadującej z portem tzw. dzielnicy chińskiej. Na zdjęciach
Foto Ave widzimy nie tylko rudery prowizorycznie skleconych budynków, ale i nędzę zamieszkujących je ludzi. Część
z nich pracowała w porcie, inni zajmowali się handlem opałem,
podnajmem lokali, niektórzy nierządem59. Oni również byli
częścią gdyńskiej społeczności, tymi z „pokolenia pionierów”,
którym w nowym miejscu nie do końca się powiodło.

Pomimo że badania nad fotografią prasową dotyczącą Gdyni są w początkowej fazie, na podstawie przeanalizowanego materiału źródłowego można już wyciągnąć pewne
ogólne wnioski. W zakresie ilościowym widoczna jest wyraźna
tendencja wzrostowa – z każdym miesiącem i rokiem obecność Gdyni w prasie znacznie się zwiększa, co nie może
dziwić, skoro port się rozwijał, a miasto rosło. Zmienia się
przy tym rola fotografii, która przechodzi drogę od dokumentowania pojedynczych obiektów, osób czy wydarzeń, przez
uzupełnianie coraz to obszerniejszych tekstów, do fotoreportażowej, choć jeszcze delikatnej, narracji. Wyraźnie
zauważalna jest zmiana za obiektywem. O ile na początku lat 20. większość autorów zdjęć prasowych z Gdyni
i wybrzeża stanowią korespondenci przyjezdni, często
o ogólnopolskiej marce i rozpoznawalności, z czasem rola
fotografów lokalnych (choć nie rodzimych, a osiadłych)
zdecydowanie rośnie 60. Widać to też po obiegu materiałów Romana Morawskiego, które trafiły przynajmniej do
kilku tytułów prasowych. Mogło to wynikać z potrzeby chwili
i braku korespondenta na miejscu danego wydarzenia, można
jednak założyć, że wpłynął na to też wzrost konkurencyjności
coraz lepszych warsztatowo twórców gdyńskich. Na pełniejszą ocenę trzeba jednak będzie jeszcze poczekać. Prasa polska
nadal skrywa wiele różnorodnego materiału ilustracyjnego,
a nie należy przy tym zapominać o bogactwie tytułów zagranicznych, które dla omawianego okresu Gdynię jeżeli nie opisywały szczegółowo, to przynajmniej wzmiankowały częściej
niż inne polskie miasta (poza Warszawą)61. Intencją Muzeum
Miasta Gdyni jest odnalezienie, przebadanie i, w miarę możliwości, udostępnianie najbardziej reprezentatywnego wyboru
fotografii, w tym prasowej, poświęconego Gdyni62. Planowany
cykl wystaw i towarzyszących im wydawnictw, rozpoczynany monograficznym przedstawieniem twórczości Romana
Morawskiego, jest do tego dobrym punktem wyjścia.
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8.	Reportaż z portowej „bieda-dzielnicy”
	fot. Ave, 1930, „Ilustracja Wielkopolska”,
nr 44, 1930. Źródło: Biblioteka
Uniwersytecka w Poznaniu
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Metody budowy
i techniki przeładunku
w gdyńskim porcie
w latach 20. XX wieku
Anna Orchowska-Smolińska

Cechami szczególnymi portu w Gdyni są budowa według
jednolitego planu, wyrazisty układ basenów oraz czytelny
podział na rejony przeładunkowe. To m.in. dzięki nim kilkadziesiąt lat po powstaniu nadal możemy go nazywać nowoczesnym,
sztucznym portem morskim. Warto jednak odpowiedzieć sobie
na pytanie, na czym polega ta „sztuczność” portu. Jak czytamy
w jednym z podręczników na temat budowy portów morskich,
„porty sztuczne są to porty o wybagrowanych basenach
i zarefulowanych pirsach oraz stosunkowo dużej długości
falochronów”1. Powstanie gdyńskiego portu w rejonie skromnej wsi nadmorskiej nie byłoby więc możliwe bez wykonania
tych tajemniczo brzmiących czynności technicznych.
Co warto podkreślić, budowa portu przebiegała w rekordowym tempie. Kilkanaście lat od jej rozpoczęcia rozmiary powstałych budowli hydrotechnicznych sięgały dziesiątek tysięcy metrów, a powierzchnie wód portowych będących
wcześniej nadbrzeżnymi torfowiskami — setek hektarów2.
Jak to było możliwe? Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii inżynierskich dostępnych w czasach budowy
gdyńskiego portu.
Baseny portowe zamknięte liniami
nabrzeży i falochronów – technologia budowy
Nabrzeże to pionowa ściana będąca obudową lądu od strony
wody. Dzięki solidnej konstrukcji można przycumować statek
bezpośrednio wzdłuż linii nabrzeża. Dla porównania w połowie
XIII wieku unowocześniono gdańską przystań na brzegach
Motławy, wykorzystując drewniane pomosty, aby umożliwić
przeładunek dobijających tam statków. Ówczesna technika nie
pozwalała na wykonanie i utrzymanie ściany nabrzeża poniżej
linii wody w stanie umożliwiającym dobicie do niego statku.
Do połowy XIX wieku dziedzina budowy portów opierała się zasadniczo na adaptacji warunków lokalnych i przystosowaniu ich do wyładunku i załadunku towarów na statek.
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Szopowski, Porty morskie.
Projektowanie i eksploatacja,
Łódź – Poznań 1959, s. 21.

1	Z.

2	Rozmiary hydrotechnicznych

1.	Prefabrykacja
skrzyń betonowych,
z których budowano
nabrzeża i falochrony
	fot. Roman Morawski,
ok. 1926, zbiory
Muzeum Miasta Gdyni

budowli portowych na koniec
lat 30. XX wieku wyrażają się
w cyfrach następująco: 2906 m
falochronów oraz 321 m innych
budowli ochronnych (ostrogi);
10374 m nabrzeży, znajdujących
się już w eksploatacji handlowej,
z głębokościami przy nabrzeżach
sięgającymi 12 m; 320 ha ogólnej
powierzchni wód portowych
zamkniętych (awanport – 97,
basen Węglowy – 33, basen
Południowy – 23, basen Prezydenta – 25, basen Marszałka
Piłsudskiego – 27, basen
Ministra Kwiatkowskiego – 16,
a inne obszary wodne 100).
Ogólna powierzchnia całego
obszaru portowego (ląd i woda),
bez redy, zawarta w granicach
ustanowionych regulaminem
porządkowym portu, wynosiła 950 ha (S. Łęgowski,
Port w Gdyni, [w:] XV lat
polskiej pracy na morzu,
Gdynia 1935, s. 73).

3	W latach

Rozwój żeglugi, wprowadzenie statków z napędem mechanicznym oraz generalne zwiększenie rozmiarów produkowanych
statków (około połowy XIX wieku) zmusiły porty do wejścia
w erę nowoczesności.
Wiek XX na stałe wprowadził do budownictwa mające
swe korzenie w XIX wieku konstrukcje ze zbrojonego
betonu, a także metody prac wykorzystujące prefabrykację.
Również w portowych robotach hydrotechnicznych zaczęto
wykorzystywać nowoczesne technologie – wielkogabarytowe
skrzynie żelbetowe.
Wykonanie nabrzeży i falochronów gdyńskiego portu
powierzono spółce Højgaard & Schultz3, założonej w 1918

roku w Kopenhadze. Wykonanie ciągów masywnych nabrzeży
rozpoczynano od prefabrykowania pojedynczej skrzyni
przy użyciu zaszalowanej formy na piaszczystym brzegu,
w pozycji leżącej, z dnem zwróconym w kierunku brzegu. Po
związaniu betonu piasek spod skrzyni równomiernie podmywano lub usuwano z użyciem pogłębiarki aż do momentu,
kiedy samoczynnie osuwała się w stronę wody, a dalej zyskiwała pływalność i można ją było zaholować na miejsce docelowego ustawienia. Następnie skrzynię osadzano na dnie morskim,
wsypując do środka piasek. Sama konstrukcja skrzyń żelbetowych nie była jak na owe czasy czymś nowym, jednak zastosowana technika wodowania stanowiła pewną innowację, którą

1925–1935 spółka
prowadziła prace jako główny
wykonawca robót hydrotechnicz
nych w porcie gdyńskim. Realizacja tego jednego z największych kompleksów inżynierskich
XX wieku w Europie stała się dla
firmy założonej przez Knuda
Højgaarda i Svena Schultza
przepustką do wielu nowych
projektów zarówno na terenie
Danii, jak i na arenie międzynarodowej. Od 2019 roku po
połączeniu Højgaard Holding A/S
i Monberg & Thorsen A/S,
z którą spółka współpracowa
ła od 1928 roku, firma działa pod
szyldem Højgaard Holding A/S.
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Rzut oka na warunki
powstania portu w Gdyni,
[w:] Zjazd Inżynierów Portowych
Państw Bałtyckich i Skandynawskich, Gdynia 3-6 maj 1938 r.,
Gdynia 1938, s. 18. Inżynier
Tadeusz Wenda opisując sposób
wykonania skrzyń żelbetowych,
wspomina, że firma Højgaard
& Schultz, która go wynalazła, zgłosiła swoje rozwiązanie
techniczne do opatentowania.
Nie podaje jednak roku ani kraju
zgłoszenia patentu. Warto
zaznaczyć, że wcześniej
wodowanie skrzyń wykonywano
z wykorzystaniem pochylni.

4	T. Wenda,

Hückel, Zarys hydrotechniki
morskiej, Gdańsk 1976, s. 277;
tenże, Budownictwo morskie.
Wykonawstwo robót morskich.
Przykłady obliczeń, t. IV, Gdańsk
1975, s. 97–99, 104; tenże,
Z problemów technicznych
budowy portu w Gdyni, „Technika
i Gospodarka Morska” 1972,
nr 9, s. 499-500; T. Wenda,
dz. cyt., s. 18.

5	S.

Gieysztor, Budowa portu
w Gdyni. Referat na I Narodowy
Kongres Żeglugi, Warszawa 1932,
s. 6.

2.	Pogłębiarka ssąca
oraz szalanda przy
budowie molo
Węglowego
w miejscu dawnego
portu tymczasowego
	fot. Roman Morawski,
1925, zbiory Muzeum
Miasta Gdyni

6	M.in. W.

Hückel, Z problemów technicz
nych...; J. Czyż, Koncepcje
rozwiązań technicznych oraz
organizacja robót w początko
wym okresie budowy portu
w Gdyni, „Technika Morza
i Wybrzeża” 1962, nr 10, s. 308.

7	S.

duńscy inżynierowie potem opatentowali4. Stanisław Hückel,
wybitny inżynier i współtwórca polskiej szkoły budownictwa morskiego, pisze, że metodę tę po raz pierwszy zastosowano w trakcie budowy gdyńskiego portu, nazywano ją więc
„sposobem gdyńskim”5.
Metoda wykonania nabrzeży portowych i falochronów
z wykorzystaniem prefabrykowanych skrzyń żelbetowych
sprawdziła się w Gdyni z uwagi na skalę robót hydrotechnicznych i konieczne tempo ich wykonania, a prace można było
zorganizować w sposób racjonalny i oszczędny, co także było
podkreślane przez gremia inżynierskie6. Tą metodą budowano linie nabrzeży wychodzące poza pierwotną linię wodną
pirsów portu zewnętrznego, by następnie je zarefulować, czyli

w tym przypadku wypełnić piaskiem pochodzącym z robót
czerpalnych wykonywanych przy pogłębianiu (bagrowaniu
basenów i kanału portowego). Miała ona zastosowanie także
przy wykonaniu nabrzeży portu wewnętrznego, jak również
w zmienionej formie — do falochronów.
Dla uzupełnienia warto wspomnieć, że przed rozpoczęciem robót cały proces technologiczny został sprawdzony
na modelach wykonanych w skali półtechnicznej 1:2 7.
Zauważono jednocześnie, że czynności związane z wodowaniem wymagały dużej wprawy, ponieważ na skrzynię działały spore naprężenia i nierównomierne podczerpywanie piasku
groziło jej uszkodzeniem. Kiedy zaprojektowane w początkowym okresie dziewięciokomorowe skrzynie o długości 32 m
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3.	Pogłębiarka czerpakowa,
z przodu rurociąg refulacyjny
	fot. Roman Morawski, ok. 1926,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni

zaczęły pękać przy wodowaniu, zdecydowano się na skrócenie ich do pięciu komór (18,38 m). Opracowana w ten sposób
długość skrzyni stała się jej uniwersalnym rozmiarem do końca
budowy portu8.
Prace konstrukcyjne przebiegały równolegle z czerpalnymi i pogłębiarskimi, które wykonywała pochodząca
z Antwerpii firma Ackermans & van Haaren. Dysponowała
ona pogłębiarkami portowymi wieloczerpakowymi (inaczej
kubłowymi) i dragami ssącymi, wyposażonymi w pływający rurociąg, o funkcji refulującej. Prostszym urządzeniem
jest pogłębiarka ssąca, wyposażona w tzw. smok, czyli rurę
opuszczaną w określoną część dna (wykopu), gdzie pod
wpływem zasysania wody wraz z gruntem tworzy się mieszani-

na podnoszona rurociągiem ssawnym do pompy. Dalej urobek
odprowadzany jest do pomocniczych jednostek pływających
tzw. szaland, transportujących go w miejsce nowych terenów
budowlanych portu (w tym także pirsów). Drugim rodzajem
urządzenia pracującym przy budowie gdyńskiego portu była
pogłębiarka wieloczerpakowa. Urządzenie to wyposażone
jest w łańcuch składający się z wielu połączonych ogniwami
czerpaków, pracujący w pętli napiętej pomiędzy górnym
i dolnym bębnem. Podczas ruchu łańcucha kolejne czerpaki
wrzynają się w grunt dna i zabierają urobek w kierunku górnego
bębna, gdzie czerpaki są opróżniane, a materiał jest odprowadzany wyrzutnią do ładowni szalandy.
Roboty ziemne były w warunkach gdyńskich trudne,
dlatego przebiegały z różną intensywnością, w początkowym
okresie nierzadko z opóźnieniami w stosunku do założonego
harmonogramu. Czytając relacje z postępu prac w miesięczniku „Morze”, ma się wrażenie, że w 1925 roku statki taboru
pogłębiającego prześladował szczególny pech. Pracująca przy
bagrowaniu kanału portowego Drague XIII – wybudowana
w 1911 roku, lecz wciąż wówczas „silna draga”, jak ją określił
autor tekstu – 2 października 1925 roku uległa awarii połączonej z zatonięciem9. Opóźnienie wykonawcy dalej się powiększyło, kiedy dwie kolejno ekspediowane z Belgii dragi natrafiły
na niekorzystne warunki pogodowe i zatonęły na odcinku trasy
z Kopenhagi do Gdyni10. Po kolejnym zatonięciu świeżo sprowadzonej dragi ssącej Traffic w trakcie prac na terenie portu
26 listopada 1925 roku, roboty wznowiono dopiero w Wigilię
tego samego roku, przyprowadzając z Gdańska dwie dragi:
czerpakową K.B.5 i naprawioną przez stocznię Ferdynanda
Schichaua Drague XIII.
Incydenty z drugiej połowy 1925 roku nie miały szczęśliwie kontynuacji i roboty pogłębiarskie i hydrotechniczne przebiegały dalej bez większych utrudnień, umożliwiając budowę kolejnych części portu z jednoczesną jego eksploatacją.

8	S.

Hückel,
Z problemów technicznych…,
s. 500.
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Bomas, Panorama robót
przy budowie portu w Gdyni,
„Morze. Organ Ligi Morskiej
i Rzecznej”, 1926, nr 2, s. 8–9.

9	P.

10	Urządzenia

przeznaczone
do specjalistycznych portowych
robót pogłębiarskich nie były
ówcześnie przystosowane do
długich tras pełnomorskich.
Hołowiński, Przeładunek
według czarteru i konosamentu,
Warszawa 1955, s. 5.

11	J. T.

Helbrecht, Przeładunek
statków handlowych,
Warszawa 1954, s. 84.

12	J.

Budka, Urządzenia
przeładunkowe portu
w Gdyni, „Życie Techniczne”
1938, nr 7–8, 9–10, s. 295.

13	L.

14	Po

II wojnie światowej
nazwane imieniem głównego
projektanta i wieloletniego
dyrektora budowy portu
w Gdyni, Tadeusza Wendy.

15	L.

Szopowski, dz. cyt.,
s. 266–267.

Załadunek i wyładunek towarów – technika przeładunku
W tym miejscu warto na chwilę się skupić na samej funkcji
przeładunku morskiego. Na czym polegają przebiegające
na nabrzeżach portowych czynności? Jak czytamy w książce
Jana Hołowińskiego, towar należy załadować na statek przed
jego wyjściem w morze, następnie rozładować po dopłynięciu
do portu docelowego. Na początku i na końcu przewozu mamy
więc do czynienia z co najmniej dwukrotnym przeładunkiem
towaru11.
Węgiel zaliczamy do towarów masowych, czyli przewożonych w formie sypkiej lub w przypadku rud w kawałkach.
Towary takie manipulowane są masowo, czyli luzem. W ujęciu
generalnym przeładunek towarów masowych wykonuje się
przy użyciu urządzeń mechanicznych, dźwigów z chwytakami,
przenośników oraz innego sprzętu przeładunkowego.
Jak dowiadujemy się z opublikowanego w „Życiu Technicznym” referatu Ludwika Budki, który wygłosił na I Zjeździe
Inżynierów Portowych Państw Bałtyckich i Skandynawskich
w Gdyni (3–6 maja 1938), wyposażanie nabrzeży w urządzenia
przeładunkowe następowało w Gdyni stopniowo. Odbywało
się to równolegle z budową kolejnych nabrzeży i wznoszeniem przy nich magazynów13. Podkreślana przez ówczesnych
użytkowników i ekspertów nowoczesność gdyńskiego portu
polegała m.in. na podziale jego terytorium na strefy funkcjonalne, a co za tym szło, przyporządkowaniu ich określonym
typom ładunków już na etapie projektu. Pozwoliło to na lepsze
dostosowanie towarzyszącego przeładunkowi wyposażenia
do przeznaczenia określonych części portu i charakterystyki operacji towarów, a w wypadku urządzeń dźwignicowych
do oczekiwanej wydajności przeładunku.
Dla każdego odwiedzającego budujący się port w drugiej
połowie lat 20. XX wieku najbardziej spektakularne, ze względu
na swoją nienaturalnie dużą w porównaniu do ludzkiej skalę,
musiały być dźwigi do załadunku węgla na statki, zwane

mostami. Te specjalne urządzenia do przeładunku towarów
masowych wyposażone były w chwytaki wieloszponowe,
tzw. polipy. Całość stanowiła więc zestaw wielkich, pracujących w łoskocie i kłębach czarnego pyłu węglowego, kolosów
ze stali.
Do przeładunku węgla i rudy przeznaczono drugie
molo portu zewnętrznego o nazwie Węglowe14, z nabrzeżami
Śląskim i Szwedzkim oraz towarzyszącym pirsowi od północy
nabrzeżem Duńskim. Łączna długość nabrzeży w przynależnym basenie Węglowym wynosiła 1579 m, wzdłuż których
mogły cumować statki obsługiwane przez najróżniejsze
mechaniczne wynalazki początku XX wieku. Eksploatacja
portu gdyńskiego w początkowych latach funkcjonowania
koncentrowała się na ładunkach masowych, przede wszystkim
na węglu.
Przeładunkowe urządzenia portowe, tzw. dźwignicowe, dzieli się na suwnice (mostowe, mostowe z wysięgnikiem i linomostowe), wywrotnice (czołowe, boczne i czołowo-boczne) i żurawie (stałe, samojezdne, szynowe, pływające
i mostowe). Mająca powyżej 25 m rozpiętości brama określana jest jako most, z czego powstała nazwa suwnica mostowa15.
W gdyńskim porcie pracowały, nierównocześnie, cztery takie
konstrukcje. Pierwszym urządzeniem przeładunkowym
gdyńskiego portu, które rozpoczęło pracę w październiku 1926
roku16, był dźwig o numerze bocznym 1, ustawiony przy nabrzeżu Szwedzkim, służący do przeładunku węgla z wagonu na
statek. Ten posiadający rozpiętość 80 m, a całkowitą długość
153 m most był wyposażony w sześciotonową dźwigarkę
chwytakową, przemieszczającą się na wózku jeżdżącym po
jego pasie dolnym. Od strony wody suwnice mostowe podparte były na nogach sztywnych (inaczej stałych), natomiast od
wewnętrznej strony pirsu wspierały się na tzw. nogach wahliwych (czyli podporach przegubowych). W części sąsiadującej
z linią nabrzeża suwnica wyposażona była w zwodzony wysię-
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16	W 1926

roku uruchomiono także
drugi, bliźniaczy dźwig mostowy
na nabrzeżu Szwedzkim. Posiadał
on takie same parametry
techniczne, w tym nośność
i wydajność pracy, co pierwszy
z dźwigów. W 1931 roku podczas
porywistego wiatru doszło do
katastrofy budowlanej, w której
wyniku jedna z suwnic mostowych runęła. W 1938 roku dźwig
nr 1 był najdłużej pracującym
urządzeniem przeładunkowym
w porcie, które miało za sobą
ok. 30 000 godzin pracy netto
(L. Budka, dz. cyt. s. 295).
Resurs to projektowany
bezpieczny okres eksploata
cji dźwignicy określony liczbą
cykli pracy (dla konstrukcji stalo
wej) oraz liczbą godzin pracy
dla mechanizmów w założonym
okresie eksploatacji z obciąże
niem nominalnym. Tylko jedno
z urządzeń mostowych ustawio
nych w 1926 roku dotrwało
do końca II wojny światowej.
Niemcy opuszczając gdyński port
dokonali celowego zniszczenia
mostu o numerze 1, co spowodowało konieczność jego rozbiórki
jeszcze w 1945 roku.

4.	Nabrzeże Szwedzkie,
pierwsze dźwigi portowe w Gdyni

17	Numer fabryczny 1575.

	fot. Roman Morawski, 1926–1927,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni

gnik przeładunkowy. Podnoszenie dźwignicy miało na celu
umożliwienie ominięcia przeszkody przez maszty lub nadbudówki statków na czas cumowania przygotowywanego do
załadunku statku do nabrzeża.
Możliwości przeładunkowe każdego z dwóch pierwszych
mostów sięgały 90 t na godzinę. Jednak już w końcu lat 20.
XX wieku konieczne było zamówienie kolejnych dwóch
urządzeń przeładunkowych tego typu. W latach 1930 i 1931
rozpoczęto eksploatację kolejnych mostów przeznaczonych do
przeładunku zarówno węgla, jak i rudy. Ustawiono je także na
terenach rządowych, lecz bliżej nasady pirsu węglowego. Dźwigi

o numerach bocznych 217 i 21 były znacznie krótsze (88,4 m)
od pierwszych dwóch suwnic. W porównaniu do nich wydajność pracy mostów nr 2 i nr 21 wynosiła 150 t/h.
W przestrzeni pomiędzy nimi zastosowano kolejne
specjalistyczne urządzenie mechaniczne – zasobnik samoważący (nr 22) wyprodukowany przez Hutę Pokój 18. Jego
konstrukcja to kratownicowy portal, na którym zamontowano dwa zbiorniki o pojemności 100 t każdy. Oba dźwigi
mostowe w gdyńskim porcie stanowiły jedne z największych konstrukcji żelaznych wyprodukowanych i sprzedanych na terenie kraju przez zakład przetwórczy Huta Zgoda

18	Huta

Pokój – Śląskie
Zakłady Górniczo-Hutnicze
Spółka Akcyjna.
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19	Huta

Zgoda należąca do Górno
śląskich Zjednoczonych Hut
Królewskiej i Laura Towarzystwa
Akcyjnego w Katowicach (od 1937
roku Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych Spółka Akcyjna)
wyprodukowała całe urządzenia dźwigów mostowych, poza
aparaturą elektryczną produkcji zagranicznej dwóch producentów: Brown, Boveri & Cie – BBC
z Baden w Szwajcarii i niemiec
kiego AEG (Allgemeine Elektri
citäts-Gesellschaft) z siedzibą
w Berlinie.

20	Rząd

polski starał się
przyciągać kapitał zagraniczny
do współorganizowania polskiej
marynarki handlowej. Koncern
Robur z inicjatywy rządu zdecydował o rozpoczęciu budowy
własnej floty handlowej.

21	Nie wszystkie

gatunki węgla
można było tą metodą przeła
dowywać. Zrzucanie ze znacznej
wysokości mogło rozbijać
większe bryły węgla, co
nie było wskazane (L. Budka,
dz. cyt. s. 297). W celu zabezpie
czenia towaru przed potencjal
nym uszkodzeniem stosowano
specjalny lej zakończony telesko
pową rurą. Dodatkowo im węgiel
jest twardszy, tym większe jest
utrudniające załadunek pylenie
(Helbrecht, dz. cyt, s. 22). Z tego
względu zalecane było stosowanie w pierwszej fazie załadunku
chwytaków (S. Jaworski, O ładun
kach w transporcie morskim,
Gdańsk 1951, s. 53).

5.	Wywrotnica wagonów
na nabrzeżu Szwedzkim,
	Foto-Elite, lata 30. XX wieku,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni
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Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa, także należący do czołowego w okresie II Rzeczypospolitej koncernu hutniczo-górniczego Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura
Towarzystwo Akcyjne w Katowicach19.
W dalszej części nabrzeża Szwedzkiego znajdowała się działka wraz z fragmentem nabrzeża wydzierżawiona od skarbu państwa w 1927 roku przez Związek Kopalni
Górnośląskich Robur, jeden z najpoważniejszych górnośląskich
koncernów węglowych, który powołał do życia przedsiębiorstwo okrętowe Polskarob Polsko-Skandynawskie Towarzystwo
Okrętowe SA20.
Koncern Robur ustawił cztery, obejmujące cztery tory,
dźwigi o rozpiętości blisko 20 m, wyposażone w obracane
żurawie wypadowe z wysięgnicami łamanymi o 7,5 t nośności. Każdy z operujących na żurawiach chwytaków podnosił
4 m3 węgla bezpośrednio z wagonu do ładowni statku, przeładowując 100 t/h. Innym wyposażeniem na terenach Związku
Robur była wywrotnica wagonowa z platformą „podpiętą”
na linach do dźwigarki, na którą wtaczało się załadowany
węglem cały wagon, następnie podnoszony, transportowany
na wózkach nad ładownię statku i obracany czołem w jej stronę,
tak by wysypać zawartość do ładowni21. Wydajność ustawionej w 1929 roku przy nabrzeżu Szwedzkim wywrotnicy czołowej umożliwiała załadunek niebagatelnych 400 t węgla na
godzinę. Urządzenia przeładunkowe należące do firmy Robur
wyprodukowała firma Demag (niem. Deutsche Maschinenbau
Aktiengesellschaft) z Duisburga, specjalizująca się w konstruowaniu różnego rodzaju dźwigów.
Znajdujące się na północ od mola Węglowego nabrzeże Duńskie wyposażono w dwa odchodzące od niego prostopadle pirsy, na których w 1931 roku zainstalowano urządzenia
do taśmowego przeładunku węgla. Jedno było urządzeniem
rządowym o numerze 33, drugie zaś należało do Polskich
Kopalń Skarbowych Skarboferm, reprezentowanych przez

spółkę Skarbopol. Gdyńska ekspozytura tej spółki ulokowała się w istniejącym do dzisiaj, zgrabnym architektonicznie,
modernistycznym budynku, wybudowanym nieopodal strefy
rozładunku.
Konstrukcja urządzenia taśmowego, wyprodukowanego
przez firmę Bemag-Meguin A. G., a zarządzanego przez Urząd
Morski w Gdyni, wypełniała centralną część mającego 112 m
długości i 11 m szerokości pirsu, tzw. bunkrowego22. Po obu
stronach pirsu cumowano statki, na które ładowano węgiel.
Technika przeładunku zakładała wykorzystanie trzech zasadniczych części tego urządzenia: dwóch wywrotnic wagonowych z wciągarkami wagonów, taśmociągu do transportowania
węgla i wieży z wysięgnicą. Wagon był wciągany na wywrotnicę z półkolistym torem, po którym 22-tonowy wagon obracał
się do pozycji, w której był opróżniany przez czołowe klapy,
następnie wracał do pozycji wyjściowej i na boczny tor powrotny. Węgiel trafiał na gumową taśmę i był transportowany do
miejsca, skąd zabierały go urządzenia w wieży zamontowanej
na portalu, gdzie operowała specjalna teleskopowa rura, przez
którą węgiel przechodził do luku statku23. Sterowanie całością
tego procesu było zautomatyzowane z kabiny dźwignicowego
umieszczonej za wywrotnicą.
Ciekawostkę techniczną stanowiło też drugie z urządzeń taśmowych należących do Skarbopolu, zamontowane
na sąsiednim pirsie północnym. Było to rzadkie urządzenie
przeładunkowe, opatentowane w 1928 roku przez inżynierów Gustawa Willimka i Władysława Skarbka-Kozietulskiego
z Grudziądza – „urządzenie do wyładowywania odkrytych
wagonów kolejowych” z metalową taśmą i boczną wywrotnicą wagonową24. To wyprodukowane przez firmę J. Pohling
A. G. z Kolonii i Stocznię Gdańską 25 urządzenie rozpoczęło pracę w gdyńskim porcie w 1930 roku. Przewagą urządzenia firmy Skarbopol była kompatybilność ze wszystkimi
wagonami będącymi ówcześnie w użyciu na terenie Polski,

22	Termin

bunkrowanie odnosi się
do pobierania do specjalnej
zasobni (tzw. bunkra) węgla,
czyli paliwa w formie stałej,
używanego do palenia pod
kotłami okrętowymi. Obecnie
określa się tak czynność tankowania paliwa (ciekłego) do zbiorników jednostki pływającej.

23	Lukiem

zwany jest otwór w górnej
części ładowni statku, zazwyczaj
mający powierzchnię mniejszą
niż dno ładowni.

24	Patent

RP nr 9244 z 1928 roku
(14 września), zarejestrowany
w klasie 81 Transportowe taśmy,
łańcuchy, ślimaki i urządzenia
podobne (podklasa e, grupa 104)
(Wykaz patentów udzielonych
przez Urząd Patentowy Rz. P.
w roku 1928, Warszawa 1929).

36

25	Od

1922 roku wcześniejsza Stocznia Cesarska działała pod nazwą
The International Shipbuilding
and Engineering Company
Limited (Międzynarodowe
Towarzystwo Budowy Statków
i Maszyn Spółka Akcyjna),
a po niemiecku Danziger Werft
und Eisenwerkstatten Aktiengesellschaft, z 20% udziałem
kapitału polskiego.

26	L.

Budka, dz. cyt., s. 299.

27	Dźwigi

portalowe i półportalowe,
inaczej bramowe i półbramowe.

28	Z.

Szopowski, dz. cyt., s. 375.

29	J.

Helbrecht, dz. cyt., s. 5.

30	Tamże,

s. 6, 10; S. Jaworski,
dz. cyt., s. 53.

31	Tamże,

s. 22. Co interesujące
pył węglowy, zawierający
pierwiastkowy węgiel, a także
wodór, związki węgla z tlenem,
azotem i domieszki mineralne
(piryt, krzemiany itp.) jeszcze
w latach 50. XX wieku nie był
uważany za szkodliwy dla
zdrowia.

w tym nawet 30-tonowym. Specjalna metalowa taśma była
wyposażona w kubełki i nie tylko mogła obracać się o 180%, ale
również miała zakończenie w formie ustawianego we właściwym kierunku ogona, co dawało możliwość „kładzenia węgla
w dowolnym miejscu luku”26.
Oprócz towarów masowych port gdyński przeładowywał towary drobnicowe, czyli „w opakowaniu lub bez,
o różnych kształtach i właściwościach”, które stanowiły:
worki, baloty i bele, beczki i skrzynie, duże elementy metalowe, nieopakowane oraz całe mnóstwo innych. Ciężar pojedynczego towaru drobnicowego mógł ówcześnie wynosić
od 50 kg (worek cukru) aż do 165 t (parowóz kolejowy;
takie niecodzienne przeładunki wykonywały dwa, sprzężone urządzenia specjalistyczne, wykorzystując pomocniczy sprzęt przeładunkowy, tzw. trawers). Z tego względu
w przeznaczonych dla poszczególnych towarów strefach
portu ustawione były różnego rodzaju urządzenia przeładunkowe: pod względem nośności (1,5 t – 3 t/5 t), typu
i rozpiętości – portalowe (od 5,3 m, nad jednym torem, do
14,4 m, nad trzema torami) lub półportalowe27 (18,9 m, nad
trzema torami), pod względem typu wysięgnicy (stałe lub
wypadowe – proste lub łamane) czy wysokości podnoszenia od
poziomu szyn (18,925 m – 27 m).
Z uwagi na ilość nowoczesnego wyposażenia przeładunkowego, zaplanowanego do obsługi portu gdyńskiego,
istotną kwestią było zasilanie terenów portowych w energię
elektryczną. Podstawowym jej odbiorcą na terenie portu były
właśnie urządzenia przeładunkowe, przy czym pobór energii
przez suwnice mostowe był nieporównywalnie większy niż
w wypadku innych urządzeń przeładunkowych. Dla przykładu dźwig drobnicowy miał pobór 45–100 kW, podczas gdy
suwnica mostowa nawet do 1180 kW. Energię elektryczną
do zasilenia portu dostarczały elektrownie wodne w Gródku
i Żurze oraz elektrownia parowa w Gdyni.

Na końcu każdego procesu
technologicznego stoi człowiek
Portowe czynności przeładunkowe, czyli załadunek i rozładunek, wykonywały w Gdyni już w końcu lat 20. XX wieku
opisane wcześniej specjalistyczne urządzenia przeładunkowe. Niezależnie od rodzaju towaru czy wykonującego prace urządzenia podstawowym celem tych czynności
miał być szybki i wydajny przeładunek towarów29, nie było to
jednak możliwe bez ludzi, którzy w tym procesie uczestniczyli.
Nie tylko każde z urządzeń musiało być obsługiwane przez
wykwalifikowanych pracowników, także w końcowym procesie załadunku na statek musieli uczestniczyć ludzie.
Robotnicy wykonujący prace przeładunkowe, tzw.
trymowanie towarów sypkich, w tym m.in. węgla, to trymerzy.
W ładowni powstaje rodzaj stożkowego usypiska podczas
wsypywania węgla (przy użyciu chwytaka lub przenośnika
taśmowego). Praca trymerów polegała na rozsypywaniu węgla
po całej ładowni, co miało zasadniczy wpływ na stateczność
statku podczas rejsu do portu docelowego30.
W tym miejscu powinno się wspomnieć również o znacznej uciążliwości związanej z przeładunkiem węgla, czyli pyle
węglowym, który był utrudnieniem zarówno dla robotników
portowych, jak i dla okolicznych mieszkańców, m.in. zamieszkałych w pobliżu pracowników Urzędu Morskiego31. Poza
zagrożeniem wybuchem w sprzyjających temu okolicznościach
jego duża koncentracja wpływa negatywnie przede wszystkim
na widoczność, przez co utrudnia pracę.
W pierwszych latach eksploatacji portu gdyńskiego robotnicy pracowali, wykorzystując jedynie łopaty lub
blachy trymownicze. Był to rodzaj płyty, która ułatwiała
przesypywanie węgla i równomierne rozmieszczanie towaru
w ładowni. W relacjach mówionych przekazanych autorce
przez portowców pojawia się inne określenie dla gdyńskich
trymerów – „szkaplerznicy”. Nazwa ta mogła odnosić się
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do specjalnie profilowanych blach, które ponoć po zakończonej zmianie zarzucali na plecy i tak całą brygadą
przechodzili do portowego kąpieliska, czyli łaźni pracowniczej 32. Inna hipoteza pochodzenia tej ciekawej nazwy
dla robotników zatrudnionych przy trymowaniu węgla
wskazuje na używanie przez nich specjalnej płachty
materiału z otworem na głowę oraz osłoną na plecy i ramiona, która w wyglądzie mogła przypominać noszone
przez niektórych zakonników wierzchnie części habitów
(łac. scapulae, od łac. scapula, w terminologii anatomicznej kość, łopatka). Może więc to właśnie część specjalnie przystosowanej do ochrony barków roboczej odzieży
ochronnej przyczyniła się do powstania w porcie gdyńskim
„szkaplerzników”.
Rosnąca świadomość doprowadziła do wprowadzenia
zasad stosowanych przy przeładunku: węgiel podczas przeładunku powinien być zraszany, a robotnicy zatrudnieni przy
przeładunku wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną,
maski przeciwpyłowe i nakrycia głowy.
Podsumowanie

6.	Robotnicy pracujący
przy prefabrykacji skrzyń
betonowych (fragment)
	fot. Roman Morawski, ok. 1926,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni

Na zakończenie warto podkreślić trafność rozwiązań przyjętych zarówno podczas projektowania, jak i konstrukcji
gdyńskiego portu. Wizja rozwiązania przestrzennego nakreślona przez inżyniera Tadeusza Wendę w połowie 1920
roku, uszczegóławiana w kolejnych rozwiązaniach projektowych dostosowanych do nowych okoliczności natury
ekonomiczno-politycznej, realizowana była z powodzeniem
do końca budowy podstawowych części jego układu, czyli do
1935 roku. Również przyjęta w pierwszym etapie realizacji
portu stałego technologia budowy z wykorzystaniem żelazobetonu uzupełniona o szeroki front robót o charakterze pogłębiarskim dała oczekiwany efekt wytworzenia nowych, sztucznych wodnych i lądowych obszarów portowych.

32	Pierwsze

łaźnie dla pracowników
portu masowego powstały
na terenach gospodarczych
Urzędu Morskiego, u nasady
pirsu Węglowego. W celu polep
szenia warunków pracy tej grupy
robotników portowych w 1931
roku zbudowano kąpielisko
portowe, czyli budynek łaźni
i szatni, tzw. Kamienny Róg.
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Polska Marynarka
Wojenna w latach 20.
XX wieku – od Pucka
do Gdyni
Marek Wawrzynkowski

Odradzająca się po I wojnie światowej Rzeczpospolita miała
wiele problemów i stała przed wieloma wyzwaniami. Jednym
z nich było utworzenie – na skrawku wybrzeża, które posiadała – Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Symbolicznie
podstawę do jej powołania dał dokument z 28 listopada
1918 roku wydany przez Józefa Piłsudskiego1. PMW zaczęli
tworzyć ludzie, którzy służyli w marynarkach wojennych
państw zaborczych: Niemiec, Rosji i Austro-Węgier. Mieli
często bogate doświadczenie i umiejętności marynarskie
oraz wykazywali dużo zapału i chęci, jednak reprezentowali
diametralnie różne doświadczenia, zwyczaje i wizje budowy
PMW. Nieraz powodowało to konflikty i spory zarówno
na szczeblu starszych i młodszych oficerów, jak i podoficerów
czy marynarzy. Grupy te próbowały się porozumieć w sprawach form działania, przyjętego kierunku działań oraz
dostosowania wizji do realiów II Rzeczypospolitej 2. A te
były bardzo skromne. W granicach nowego państwa nie
było żadnego działającego portu wojennego, a w 1918 roku
Polska nie posiadała jeszcze żadnego okrętu3. To ostatnie na przełomie 1919/1920 roku zmienił Józef Unrug,
który na własne nazwisko zakupił przyszłego Pomorzanina,
który szybko został wcielony do służby. Co prawda PMW
już istniała, jednak nie wszyscy ją uznawali, stąd prywatny zakup Unruga4. Problem braku portu rozwiązano tylko
częściowo w 1920 roku, wybierając Puck na port wojenny
II Rzeczypospolitej (wcześniej przez krótki czas był to również
Modlin). Miał tam też bazę Morski Dywizjon Lotniczy (choć
na przestrzeni lat jego nazwy się zmieniały, to jednostka ta najdłużej funkcjonowała pod tą nazwą). Było to jednak
rozwiązanie tymczasowe – Puck położony był w dość płytkiej
i zamulonej części zatoki, sam port zaś nie dość, że był płytki
jak na warunki portu wojennego, to jego położenie znacznie
ograniczało możliwości rozbudowy5. A dość szybko okazało
się też, że port w Wolnym Mieście Gdańsku nie dawał szansy
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na samodzielność i bezproblemowe działanie z racji szykan
i przeszkód stawianych przez jego władze6.
Symboliczne zaślubiny Polski z morzem, które odbyły się
w Pucku 10 lutego 1920 roku, dały impuls do kolejnych działań.
Kształtująca się Polska Marynarka Wojenna dostosowała się do
zaistniałej sytuacji. W puckim porcie rozpoczęto szereg prac
mających na celu jego lepsze przystosowanie do potrzeb PMW.
Poszczególne okręty PMW zaczęły docierać do Pucka i tam
cumować. Równolegle w miarę możliwości rozwijano potrzebną infrastrukturę (m.in. montaż dźwigu, pogłębienie podejścia
do portu, warsztaty naprawcze – późniejsze Warsztaty Portowe
Marynarki Wojennej), co pozwoliło z czasem przenieść do
Pucka służbę hydrograficzną oraz część struktur administracyjnych PMW7.
Pomimo tego typu działań już w 1920 roku rozpoczęto poszukiwania nowej lokalizacji zarówno dla portu wojennego, jak i portu pełnomorskiego II RP. Zadanie to zlecono
Tadeuszowi Wendzie, który znalazł i ocenił kilka opcji.
Ostatecznie wygrał plan umiejscowienia portu wojennego
(i cywilnego) wraz z całą infrastrukturą między Kępą Oksywską

a Kamienną Górą. Ta lokalizacja gwarantowała odpowiednią
głębokość portu i redy, dobre warunki kotwiczenia i cumowania (m.in. dzięki osłonie ze strony Półwyspu Helskiego)8. Po
wyborze tej lokalizacji od kwietnia 1921 roku zaczęły się
prace nad obiektem, który został nazwany: Tymczasowy Port
Wojenny i Schronisko dla Rybaków. Początkowo w sporej części
była to konstrukcja drewniana, jednak od początku planowano
jej umocnienie. Niestety kłopoty finansowe i ogólna sytuacja
gospodarcza nie pozwalały na planowaną intensyfikację prac,
dlatego ukończono je dopiero w 1923 roku. Port ten, pomimo
doraźnego charakteru, był w stanie przyjmować niemałe
okręty i pozwalał na szersze działania. Nadal nie był to jednak
pełen zakres funkcjonowania PMW, bo gdy brakowało miejsca
przy kei, okręty musiały być kierowane na redę. Uroczyste
otwarcie Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla
Rybaków uświetnił swoją obecnością prezydent RP Stanisław
Wojciechowski9.
Właśnie w wyżej omawianym okresie, a dokładnie
w 1921 roku, na wybrzeżu pojawia się Roman Morawski, przedsiębiorca, pasjonat fotografii, który z czasem z tej pasji uczyni
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swoje dodatkowe źródło dochodu. Aby zrobić ciekawe zdjęcia,
Morawski przemierzał Gdynię i nabrzeża portowe oraz odwiedzał pobliskie miejscowości. Siłą rzeczy na części fotografii
uwiecznił działalność PMW i budującego się portu. Z biegiem
lat Morawski obserwuje i dokumentuje zarówno początki
gdyńskiego portu oraz portu wojennego, jak i kolejne etapy ich
budowy i funkcjonowania.
Ostatecznym celem władz II RP była budowa dużego
portu (którego częścią był port tymczasowy) zarówno dla
PMW, jak i cywilnego. Planowano, że północna część budowanego portu będzie bazą PMW, a południowa cywilnym portem
handlowym. Zaczęto wznosić kolejne budynki na potrzeby portu, m.in. Wieżę Ciśnień. Od 1924 roku PMW przenosi
do Gdyni wybrane instytucje, oddziały i okręty. Ich obecność
w porcie stała się codziennością, a praca i służba marynarzy PMW wpisała się w rytm jego działań. Przez kolejne lata ze
zmiennym szczęściem kontynuowano pracę nad ostatecznym
kształtem portu. W 1926 roku port wojenny został oddany do
użytku w stanie surowym. Od początku do końca tych działań
wśród cywilów osobą kluczową był inżynier Tadeusz Wenda10.
Pieczę nad tym i innymi aspektami działalności z ramienia
PMW sprawował kontradmirał Kazimierz Porębski. W kolejnych
latach ważną rolę w działalności PMW odgrywali kontradmirał
Jerzy Świrski i kontradmirał Józef Unrug11.
Oprócz powstania samego portu ważnym elementem
budowy bazy PMW w Gdyni było tworzenie zaplecza administracyjnego, lokalowego i edukacyjnego dla poszczególnych
instytucji i oddziałów Polskiej Marynarki Wojennej. Początkowo Gdynia nie mogła w tym zakresie zbyt wiele zaoferować.
Na Oksywiu już w latach 20 XX. wieku zaczęto budowę
zespołu budynków Dowództwa Floty, Koszar Marynarki
Wojennej oraz zaplecza mieszkaniowego dla oficerów i podoficerów PMW. Roman Morawski w trakcie swoich wędrówek zrobił także zdjęcia tym obiektom12. Na części z nich

(z drugiej połowy lat 20.) widać, że niektóre budynki już
stoją, ale inne jeszcze są wykańczane lub ciągle w budowie,
ale i tak robią wrażenie swoją wielkością i stylem. Kompleks
tych budynków zaprojektował dla PMW architekt Marian
Lalewicz. Projekt ten był jednym z przykładów zmodernizowanego klasycyzmu w Gdyni, który z początkiem lat 30.
został wyparty przez modernizm. Lalewicz dążył do tego, by
budynki robiły wrażenie swoim monumentalizmem, przy
równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury dla działania nie tylko portu wojennego, ale i całej PMW
w Gdyni. Było to spore wyzwanie, ponieważ początkowo
większość tej infrastruktury była zaimprowizowana i tylko
odpowiednia działalność budowlana mogła to zmienić – co też
starano się czynić przez całe dwudziestolecie międzywojenne, choć intensywność i skuteczność tych działań była różna
w poszczególnych latach13.
Podobnie jak inni mieszkańcy Gdyni Roman Morawski
miał dość swobodny dostęp do gdyńskiego portu. Jednak
dostęp do portu wojennego był już trudniejszy, choć stan
wieloletniej budowy nieco tę izolację łagodził. Nie zmienia to
faktu, że Morawski najprawdopodobniej musiał uzyskać zgodę
na przebywanie i fotografowanie w porcie wojennym – podobnie jak inni cywile14. Owocem tych starań jest szereg zdjęć
z funkcjonowania portu zarówno w momencie budowy, jak
i podczas jego późniejszej działalności. Siłą rzeczy dzięki temu
Morawski dokumentował również codzienność osób służących w PMW. Dotyczyło to zarówno działania poszczególnych
okrętów, infrastruktury PMW, jak i tych mniej typowych form
służby marynarzy, podoficerów i oficerów.
Do tych ostatnich form można zaliczyć służbę nurków,
którzy byli kluczowi przy pracach głębinowych niezbędnych
w tworzeniu portu i jego nabrzeża, a później dbali o stan
portów (nie tylko gdyńskich), okrętów i statków. W trakcie
dwudziestolecia międzywojennego w PMW powstał i funkcjo-
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nował osobny oddział nurków. Ich szkolenie było ciężkie
i absorbujące, ale jednocześnie przygotowywało do szerokiego
wachlarza działań podwodnych15.
Jednak podstawową formą działalności PMW była
służba na okrętach i przygotowanie samych jednostek, jak
i osób na nich służących. To był „chleb powszedni” PMW, czego
dowodzą także zdjęcia Morawskiego, wśród których stosunkowo wiele obrazuje właśnie codzienność PMW i portów w Gdyni.
Od początku istnienia aż po wybuch II wojny światowej port
w Gdyni oferował okrętom PMW obsługę w zakresie zaopatrzenia, konserwacji i służby. Do tej ostatniej zaliczano m.in. patrole,
ćwiczenia i działalność szkoleniową. Morawski był jedną z osób,
które starały się uchwycić wszystkie aspekty funkcjonowania PMW zarówno od święta, jak i na co dzień. Czasem różnie
bywało z tą codziennością – na niemałej liczbie zdjęć marynarze wyraźnie pozują, ale mimo tego są one świadectwem
działalności PMW w Gdyni. Na kilku zdjęciach Morawskiemu
udało się też uchwycić służbę na okrętach PMW w sytuacjach
pracy i w ruchu16.
W Gdyni stacjonowały okręty przeznaczone do służby
morskiej. Choć niektóre jednostki flotylli rzecznych pojawiały się w Gdyni (np. kutry uzbrojone typu Linz), jednak swoją
bazę miały w Pińsku lub Modlinie (więc Morawski mógł je
fotografować tylko, gdy odwiedzały Gdynię). Na początku lat 20. PMW na wybrzeżu miała na stanie okręty przekazane Polsce na mocy postanowień wersalskich, czyli torpedowce: Kaszub, Krakowiak, Kujawiak, Mazur, Podhalanin, Ślązak17,
a także zakupione, m.in. kanonierki: Generał Haller, Komendant
Piłsudski; trałowce typu FM: Mewa, Rybitwa, Czajka, Jaskółka
oraz jednostki pomagające w ich obsłudze18. Z biegiem lat
w PMW pojawiały się kolejne jednostki o bardzo różnej
proweniencji i przeznaczeniu. Jednak większości tych późniejszych okrętów Morawski, zmarły w 1931 roku, nie mógł
już uwiecznić. Do tych, które zostały przez niego udoku-

mentowane, należały te zakupione w drugiej połowie lat 20.
XX wieku – Bałtyk i Wilja19. Oba nie były przeznaczone do walki,
ale jednak służyły PMW. Bałtyk, dawny krążownik francuski,
już przy zakupie w 1927 roku został przeznaczony na okręt-bazę, mimo że początkowo jego stan techniczny i możliwości lokalowe pozostawiały wiele do życzenia. Z tego powodu
starano się wprowadzić udogodnienia, które pozwoliły
mu lepiej spełniać rolę okrętu-bazy, m.in. zwiększono liczbę
pomieszczeń mieszkalnych, poprawiono standard wyposażenia
kajut, naprawiono lub zmodyfikowano niektóre systemy okrętu
(np. grzewczy), a niektóre pomieszczenia przebudowano na
sale wykładowe i gabinety. Przez pewien czas na jego pokładzie funkcjonowała Szkoła Specjalistów Morskich. W 1928
roku nocował tutaj prezydent RP Ignacy Mościcki, aczkolwiek
dość krótko. Wielkość okrętu i jego charakterystyczna sylwetka z trzema kominami niewątpliwie wyróżniały go w porcie20.
Trudno się dziwić, że Morawski właśnie tej jednostce poświęcił niektóre ze swoich zdjęć. Drugą jednostką pomocniczą był
transportowiec Wilja, który początkowo zaopatrywał różne
placówki PMW i WP, by z biegiem lat stać się okrętem szkoleniowym PMW (nie przerywając służby transportowej). Jednym
z najbardziej nietypowych rejsów Wilji było przywiezienie
prochów Juliusza Słowackiego z Francji w 1927 roku21. Moment
wpłynięcia prochów Słowackiego do portu w Gdyni był bardzo
podniosły. W uroczystości tej brały udział nie tylko delegacje kluczowych władz, urzędów, instytucji i PMW, ale i niemałe
grono mieszkańców Gdyni – co doskonale oddają fotografie Morawskiego22. Osobną historię miał żaglowiec Lwów,
z którego podczas dwudziestolecia międzywojennego korzystały w różnych celach zarówno Polska Marynarka Handlowa.
jak i w PMW23.
W latach 20. i 30. XX wieku zarówno w porcie gdyńskim,
jak i w porcie wojennym cumowały jednostki innych marynarek
wojennych. Francuskie, angielskie i estońskie okręty obecne
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4.	Wizyta brytyjskich
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podwodne typu H
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były np. w trakcie otwarcia Tymczasowego Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków. Przez kolejne lata w Gdyni pojawiały się z wizytami, rewizytami lub jako element rejsów szkoleniowych okręty takich państw jak: Francja (wrzesień 1926
roku, czerwiec 1931 roku, sierpień 1938 roku), Wielka Brytania
(czerwiec 1927 roku, lipiec 1930 roku, czerwiec 1932 roku,
czerwiec 1933 roku, sierpień 1938 roku), USA (sierpień 1927
roku), Włochy (lipiec 1929 roku, sierpień 1931 roku), Dania
(lipiec 1930 roku, maj i sierpień 1935 roku), Szwecja (czerwiec
1933 roku, czerwiec 1936 roku), Łotwa (lipiec 1933 roku),
Holandia (czerwiec 1934 roku), ZSRR (wrzesień 1934), Niemcy
(sierpień 1935 roku), Finlandia (lipiec 1936 roku) i Jugosławia

(lipiec 1939 roku)24. Fakt, że port był przez kilka lat w budowie,
powodował, że statki i okręty nieraz cumowały obok siebie,
a granice pomiędzy obszarami wojskowymi i cywilnymi nieco
się zamazywały. Dla samego Morawskiego była to raczej sprzyjająca okoliczność.
Jak już wspomniałem, w Gdyni pojawiali się też przedstawiciele innych formacji PMW. Dość specyficzne były odwiedziny jednostek Morskiego Dywizjonu Lotniczego stacjonującego w Pucku. Jego piloci bywali widziani na plażach gdyńskich,
gdzie robili furorę wśród zgromadzonych plażowiczów i spacerowiczów, lądując wodnosamolotami (hydroplanami) czy też
podpływając pod plaże Gdyni w małych jednostkach pływają-
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cych jak tzw. ślizgowiec. Tego typu sytuacje nie należały wcale
do rzadkości, nic więc dziwnego, że pojawiają się również na
fotografiach Romana Morawskiego.25.
Plażowicze byli też nieraz świadkami wpływania i wypływania okrętów PMW z portu, co szczególnie dla przyjezdnych
turystów bywało atrakcją. Rzadziej miały miejsce wydarzenia
dla cywilów organizowane przez PMW. Jeśli już się zdarzały, to
raczej wynikały ze spotkań oficjeli, obchodów, uroczystości czy
oprowadzania ważnych gości.
Jednocześnie należy pamiętać, że nie tylko w trakcie
służby marynarze, podoficerowie i oficerowie PMW (podobnie jak jej cywilni pracownicy) angażowali się w życie Gdyni.
Wszyscy, zarówno sami, jak i z sympatiami, narzeczonymi, żonami i dziećmi, pojawiali się na ulicach, deptakach
czy plażach miasta oraz w lokalach czy instytucjach kultury,
aczkolwiek z bardzo różnymi planami i skutkami. O ile spacer
ulicami miasta był normą niezależnie od stanu cywilnego
marynarzy i oficerów, o tyle już wieczorne i nocne odwiedziny
miasta miewały różne motywy i przebieg. Kawalerowie szukali
głównie rozrywki i towarzystwa przedstawicielek płci pięknej,
zarówno nowo poznanych, jak i znajomych z poprzednich
wyjść do miasta — na dancingach i w różnego rodzaju lokalach
rozrywkowych. Bardziej ustatkowani, a już szczególnie żonaci
marynarze i oficerowie PMW poszukiwali mniej swobodnych
form rozrywki i korzystali w większym stopniu z oferty restauracji, teatrów oraz spotkań i imprez organizowanych przez
stowarzyszenia i instytucje. Jednak były też i miejsca, które
odwiedzały wszystkie te grupy. Zaliczymy do nich gdyńskie
kina czy kawiarnie. Oczywiście osoby służące w PMW przeważnie korzystały z wojskowych zasobów (np. kasyna) w zakresie kultury i rozrywki. A niekiedy szło to dalej i organizowano spotkania z cywilami, drobne uroczystości czy dancingi
w budynkach PMW. Nie zmieniało to faktu, że wyjścia do miasta
były dość powszechne wśród osób wojskowych i ich bliskich26.

Trzeba również zaznaczyć, że sama PMW też starała
się uczestniczyć w tworzeniu kulturalnego życia miasta. Od
początku podkreślała swoją obecność w Gdyni. Przedstawiciele PMW brali udział w kluczowych uroczystościach
w mieście, czasami również jako współorganizatorzy. Byli
to m.in. wysokiej rangi oficerowie, kompania honorowa
czy (w późniejszym okresie) Orkiestra Marynarki Wojennej.
Również obecność samych okrętów w trakcie tego typu
uroczystości nie była niczym niezwykłym, podobnie jak
udział poszczególnych oficerów, podoficerów czy marynarzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno kompania honorowa, jak
i orkiestra pojawiały się na ulicach również przy mniej oficjalnych okazjach, jak np. koncerty. Ta sytuacja oczywiście działała dwukierunkowo, np. orkiestra PMW uświetniała ważne
wydarzenia na okrętach PMW lub w jej instytucjach z udziałem mieszkańców Gdyni. Udział marynarzy, podoficerów
i oficerów, zarówno w sposób zorganizowany, jak i spontaniczny dotyczył też pomniejszych uroczystości — rautów, akademii,
przedstawień czy innych wydarzeń kulturalnych i społecznych.
Niektóre z nich uwiecznił na zdjęciach Roman Morawski27.
Dowództwu PMW (podobnie jak i innych jednostek Wojska Polskiego) zależało na dobrych relacjach zarówno z instytucjami cywilnymi, jak i ze zwykłymi obywatelami. Stąd szereg
działań społecznych i kulturalnych mających na celu zarówno
włączenie PMW w życie miasta jak i ocieplenie jej wizerunku28. Polegało to zarówno na celowej współpracy, jak i na nieprzeszkadzaniu innym, gdy pozytywnie prezentowali PMW.
Niezależnie, do której kategorii zaliczymy wykonywane przez
Romana Morawskiego fotografie obrazujące różne aspekty
funkcjonowania PMW, cel ten został osiągnięty. Morawski
swoją pracą pomagał w upowszechnianiu wiedzy o PMW,
a jednocześnie pokazywał jej przyjazne oblicze oraz wprowadzał PMW do świadomości mieszkańców Gdyni. Jednocześnie
sam realizował swoją pasję i spełniał się jako fotograf.
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Motyw miasta
w fotografii polskiej
(1839–1939)
Marek Janczyk

Dawne i współczesne zdjęcia miejskich przestrzeni stanowią jeden z najistotniejszych rozdziałów w historii światowej
fotografii, stąd praktycznie w każdym opracowaniu tematu
znajduje się rozdział poświęcony działalności fotografów
miasta1. Wynalezienie sposobu otrzymywania realistycznych
obrazów rzeczywistości było jednym z odwiecznych pragnień
ludzkości, stanowiąc wyzwanie dla licznych przedstawicieli
nauki i wynalazców. Za punkt zwrotny na długiej drodze prowadzącej do zrealizowania tej idei uznaje się skonstruowanie
urządzenia camera obscura, które przyczyniło się do zrewolucjonizowania nowożytnego malarstwa, a także poprzedzało
narzędzia do rejestracji obrazów. Począwszy od epoki renesansu miasto stanowiło tło lub scenografię dla złożonych scen
tworzonych przez malarzy, odwołujących się do idei religijnych
czy filozoficznych. W odróżnieniu od swoich poprzedników
późniejsi malarze określani mianem wedutystów, jak Francesco
Guardi (1712–1792) czy Bernardo Belotto zwany Canalettem
(1720–1790), posługiwali się instrumentami optycznymi,
a także camera obscura dla jak najdoskonalszego odtworzenia
nie tylko wyglądu miasta, ale także jego charakteru, znajdującego odzwierciedlenie w kategoriach fotografowanych obiektów, perspektywach ulic i detalach budynków, czyli w sposób
kojarzący się także obecnie z tradycyjnym, konwencjonalnym
użyciem aparatu fotograficznego. Podobnie jak w przypadku innych tzw. wielkich tematów, także w fotografii miasta
od początku zwraca uwagę jej niejednoznaczność jako jedna
z dominujących cech. Dotyczy to szeregu kwestii kluczowych
dla identyfikowania rangi fotografii jak funkcja, język, tożsamość czy kryteria interpretacji nowoczesnego ze swej natury
medium. Jak się okazuje, we wczesnym okresie fotografie
miasta zdradzają czytelne analogie z wcześniejszymi, charakterystycznymi dla malarstwa, rozwiązaniami w ujęciu tematu.
Jest to widoczne w upodobaniu do szerokiej perspektywy, ale także w poszukiwaniu dominant skupiających uwagę
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1.	Widok Gdyni
z Kamiennej Góry
	fot. Jan Bułhak, 1925,
zbiory Muzeum
Miasta Gdyni

widza poprzez odwołanie się do tradycyjnego, konwencjonalnego sposobu przedstawiania, w wyborze motywów czy ich
monumentalizowaniu. Nie ulega natomiast wątpliwości, że
w chwili ogłoszenia wynalazku fotografii w 1839 roku świadomość związanego z nim przełomu w relacji człowieka z rzeczywistością nie była powszechna. Początkowo rozwój fotografii był zdeterminowany przez czynniki ekonomiczne, którym
przede wszystkim podporządkowany był rozwój technologiczny, a w dalszej kolejności przez kryteria społeczne. Jest rzeczą
oczywistą, że dynamicznie rozwijające się miasta odgrywały kluczową rolę w formowaniu się społeczeństw epoki rewolucji przemysłowej. We wczesnych fotografiach trudno jednak
odnaleźć echa tych burzliwych przemian, wręcz przeciwnie, stanowią emanację spokoju, zachęcając raczej do nastroju kontemplacji, niż dążąc do wyrażenia napięć czy niepokojów. Dotyczy to nie tylko ikonicznych przykładów, jakimi
są słynne zdjęcia Josepha Nicéphore’a Niépce’a (1765–1833)
czy Louisa-Jacques’a-Mandé Daguerre’a (1787–1851), ale

także cyklu widoków Londynu wykonanych około 1843 roku
przez Williama Henry’ego Foxa Talbota (1800–1870) i szeregu kolejnych prac licznych autorów działających około
połowy XIX wieku. Charakterystyczną cechą tych ujęć jest
zredukowanie czy nawet całkowite wyeliminowanie obecności człowieka, prowadzące do odrealnienia fotograficznych kadrów. Najogólniej mówiąc, w początkowym okresie
przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w ograniczeniach technologicznych, a szczególnie związanych z niedostateczną jasnością obiektywów i niską czułością materiałów
światłoczułych, co prowadziło do konieczności stosowania
długiego czasu ekspozycji, a w konsekwencji prowadziło do
wyeliminowania z kadru osób i obiektów będących w ruchu.
W rezultacie powstała konwencja przedstawieniowa, zgodnie
z którą obecność człowieka uważano za niepożądane zakłócenie w procesie uzyskiwania perfekcyjnych obrazów miast.
To zjawisko miało dwojakie konsekwencje, przede wszystkim w pewnym stopniu zmieniając wygląd i status fotografowanych fragmentów rzeczywistości, ale także prowadząc do
przyjęcia swoistej mody czy konwencji w utrwalaniu i opracowywaniu widoków opustoszałych miast, które dzięki biegłości
retuszerów pozostawały wyludnione także długo po tym, gdy
wspomniane powyżej trudności techniczne zostały przezwyciężone. Definitywnie nastąpiło to wraz z upowszechnieniem
wynalezionej przez Richarda Leacha Maddoxa w 1871 roku
technologii tzw. suchej płyty, wydatnie skracającej i upraszczającej proces naświetlania i wywołania fotograficznego obrazu,
co znacznie wpłynęło na proces upowszechnienia fotografii. Równie istotne były przemiany dotyczące szerokich kręgów
społeczeństw w dobie industrializacji. Zarówno wskutek
przemian kulturowych, jak i obniżenia kosztów produkcji, fotografia stała się w drugiej połowie XIX wieku nie tylko
medium popularnym, ale także elementem życia, nie tylko jako
narzędzie umożliwiające rejestrację i katalogowanie rzeczy-

1	Zob. przykładowo: G. Clarke,
The City in Photography, [w:]
tenże, The Photograph, Oxford
New York 1977, s. 75–99; a także
E. Perego, The Urban Machine.
Architecture and Industry,
[w:] M. Frizot (ed.), A New
History of Photography,
Köln 1998, s. 196–223.
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2	J. Koziński, Fotografia
krakowska w latach 1840–1914,
Kraków 1978, s. 15.

2.	Panorama
Gdyni z ul. Leśnej
(obecnej Wolności)

3	Tamże, s. 16.

	fot. Stefan Plater-Zyberk,
1930, zbiory Muzeum
Miasta Gdyni

4	W. Żdżarski, Historia
fotografii warszawskiej,
Warszawa 1974, s. 16–19.

wistości, ale także jej kreowanie, co ostatecznie utrwaliło
status fotografii jako istotnego elementu w systemie nowoczesnej kultury. Warto podkreślić, że powyższe procesy dotyczyły przede wszystkim fotografii miasta, ponieważ przemysł
fotograficzny związany z masową produkcją zdjęć rozwijał się
przede wszystkim w większych ośrodkach. Jego twórcy, właściciele i pracownicy zakładów fotograficznych oraz ich klienci,
byli zatem mieszkańcami miast, stopniowo budującymi własną
wrażliwość wobec otaczającej ich zurbanizowanej rzeczywistości oraz problemów zamieszkujących ją ludzi.
Dokumentacje i fotografia krajoznawcza
Jak wynika z zachowanych informacji prasowych, wiadomości
o wynalezieniu fotografii dotarły na ziemie polskie stosunkowo szybko, bo zaledwie po kilku tygodniach od jej publicznego zaprezentowania 19 sierpnia 1839 roku2. Można przypuścić,
że wzbudziło to spore zainteresowanie, skoro już następne-

go roku zorganizowano w Krakowie pokaz wykonanych na
miejscu dagerotypów. Co dla nas szczególnie interesujące,
przynajmniej część spośród nich była wizerunkami architektury, w tym katedry wawelskiej3. Z kolei Żdżarski, pisząc o początkach fotografii warszawskiej, podaje informację o mającym
miejsce już w 1839 roku pokazie dagerotypu autorstwa
Jędrzeja Radwańskiego (1800–1860), profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, na którym przedstawiono fragment miasta
z kościołem Wizytek. Z powodzeniem widoki Warszawy uwieczniał także jeden z pionierów miejskiej fotografii, Maurycy
Scholtz4. W ciągu kolejnych dziesięcioleci XIX wieku następował stały wzrost liczby zakładów rzemieślniczych, oferujących
oprócz fotografii portretowych także dokumentalne widoki
miast. Niezwykle zasłużoną postacią był Karol Beyer (1818–
–1877), autor dagerotypowych widoków Warszawy i jej okolic,
stopniowo rozszerzający swą fotograficzną działalność poza
zabór rosyjski do Torunia, Gdańska czy Krakowa. Dokumentację

49

zabytków polskiej kultury Beyer uważał za swój obywatelski
i patriotyczny obowiązek5. W sposób systematyczny fotografią miasta zajmował się również Ignacy Krieger (1820–1889),
który już w 1860 roku zamieścił inserat o możliwości realizowania zamówień na „krajowidoki i budynki”. Wśród jego
fotografii zwracają uwagę przede wszystkim dokumentacje
zabytków i historycznych pamiątek, ale można znaleźć także
zdjęcia zdradzające reporterskie inklinacje, będące zapisem
miejskich przemian czy wręcz miejskiego życia. Z kolei właściciel renomowanego atelier Walery Rzewuski (1837–1888)
był autorem pierwszej panoramy Krakowa, wykonanej z kilku
negatywów w 1860 roku. Działający we Lwowie Józef Eder
(1831–1903) sfotografował ogólny widok miasta, który zyskał
znaczną popularność dzięki publikacji w pierwszym wydaniu
Przewodnika po mieście Lwowie Antoniego Sznajdera z 1871
roku. Początki polskiej fotografii lotniczej wiążą się z kolei
z nazwiskiem Konrada Brandla (1838–1920), który jako pierwszy wykonał zdjęcie Warszawy podczas lotu balonem w 1865
roku. Działalność wymienionych powyżej fotografów jest cenna
nie tylko ze względu na walory dokumentalne zdjęć będących
zapisami minionej rzeczywistości, stanowiąc świadectwo
dynamicznie zmieniających się czasów. W kolejnych latach
XIX wieku Maksymilian Fajans (1825–1890) czy Józef Eder
wykonywali zdjęcia będące źródłem informacji na temat
zmian, jakim ulegały miejskie przestrzenie i życie człowieka
pod wpływem nowoczesności. Zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach XIX i na początku XX wieku w pojmowaniu roli kamery fotograficznej jako narzędzia dokumentacji miasta dobrze ilustruje zestawienie twórczości
Antoniego Pawlikowskiego (1862–1925) i Franciszka Kleina
(1882–1961). Pierwszy z nich, pracując przede wszystkim na zlecenie klientów atelier, skupiał się na dokumentowaniu miejskiej architektury i reprodukowaniu dzieł sztuki,
przykładając ogromną wagę do perfekcji kadru, którego

kompozycja była wolna od zakłóceń powodowanych przez
przypadkowe zdarzenia czy osoby. Drugi z wymienionych
reprezentował bardziej swobodne podejście typowe dla
entuzjastów-amatorów, zainteresowanych przede wszystkim
rejestrowaniem dynamicznego życia miejskiego i scen ulicznych rozgrywających się na tle architektury6. Coraz bardziej
istotne stają się wątki społeczne obecne w wielu z powstałych
w XIX wieku fotografiach, ukazujących w nieoczywisty sposób
zmiany w relacjach i sposobie funkcjonowania mieszkańców
w miejskim środowisku, które ujawniają się m.in. poprzez coraz
częstszą obecność człowieka oraz zdynamizowanie fotograficznych kadrów. Jednocześnie jednak ogromna większość
fotografów atelierowych skupiona była w swej działalności na dokumentowaniu historii w konserwatywnym duchu,
poprzez tworzenie swoistych katalogów zabytków czy powielanie najbardziej popularnych ujęć głównych ulic i placów. Taka
postawa w znacznej mierze odzwierciedlała zarówno ówczesne zainteresowania wynikające z patriotycznego nastawienia większości społeczeństwa, jak i kondycję polskich miast,
których cywilizacyjne przeobrażenia przebiegały w nader
umiarkowanym tempie. Niezależnie od motywacji i okoliczności powstania fotograficznych obrazów można odnieść wrażenie, że większość z nich w autentyczny sposób oddaje ducha
czasu dzięki nasyceniu szczególną, ponadczasową aurą.
Działalność fotografów atelierowych przyczyniła się
niewątpliwie do wzrostu zainteresowania fotografią krajobrazową, w tym także widokami miast czy zabytków architektury. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w kolejnej
dziedzinie życia społecznego, jaką był rozwój ruchu krajoznawczo-turystycznego i związanego z nim rynku wydawnictw,
w tym początkowo przede wszystkim ilustrowanych przewodników, a następnie także prasy branżowej. Za animatora
większości działań w tym zakresie uznać należy Mieczysława
Orłowicza (1881–1959), krajoznawcę, popularyzatora

5	L. Lechowicz, Fotografia
w narodowej potrzebie;
[w:] tenże, Fotoeseje
– teksty o fotografii polskiej,
Warszawa 2010, s. 14–15.
6	G. Grzechnik-Correale,
Krakowskie wariacje
w fotografii Antoniego
Pawlikowskiego i Franciszka
Kleina, Kraków 2017, s. 6–7.
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7	Przykładem może być
bogato ilustrowane najpopularniejsze opracowanie autorstwa
M. Orłowicza: Illustrowany
przewodnik po Galicji,
Bukowinie, Spiszu, Orawie
i Śląsku Cieszyńskim
(Lwów 1919).
8	Odnośnie do historii fotografii
lwowskiej zob. Dawna fotografia lwowska 1839–1939,
red. A. Żakowicz, Lwów 2004.
9	J. Piwowarski, Lwów w fotografii
Adama Lenkiewicza – widoków
ki „Książnicy – Atlas”, [w:] Punkt
widzenia. Fotografia miasta.
Materiały posesyjne, Kraków
2004, s. 66.
10	Chodzi o nr 30 „Tygodnika
Illustrowanego” z 1903 roku,
zob. M.M. Grąbczewska,
Narodziny reportażu fotogra
ficznego na ziemiach polskich,
[w:] A. Rybicki, Legionowe kadry,
Kraków 2014, s. 83.
11	Przykładem reportaż Dobrzań
skiego z akcji rozdawania
funduszy i żywności wśród
ubogich mieszkańców Warszawy,
zob. „Tygodnik Illustrowany”
nr 46 i 47, 2 grudnia 1905,
s. 849–851.

turystyki oraz urzędnika państwowego i autora licznych
przewodników turystycznych. Orłowiczowi przyświecała
idea stworzenia systemu kulturowych wartości opartego
na propagowaniu historii i turystyki, stanowiącego podstawę do konsolidacji szerokich warstw społecznych. Fotografia miała odgrywać w tych działaniach istotną rolę, nie
tylko jako źródło informacji czy materiał ilustracyjny. Już
przed I wojną światową, w 1906 roku, Orłowicz zainicjował
powstanie Akademickiego Ruchu Turystycznego, a następnie
kierował w latach 1929–1939 akcją objazdów fotograficznych rozmaitych województw w celu zebrania dokumentalnych
widoków Polski. Jednocześnie był autorem przewodników
ilustrowanych zdjęciami wielu uznanych fotografów reprezentujących różne środowiska, w tym Awita Szuberta, Ignacego
Kriegera, Michała Affanasowicza, ks. Antoniego Typrowicza oraz
Jerzego Konopackiego. Jak można się zorientować, wśród
publikowanych fotografii są także poświęcone tematyce miejskiej 7. W okresie międzywojennym wzrastająca
popularność ruchu turystycznego znalazła odzwierciedlenie
w rozwoju rynku prasy branżowej czy wydawnictw pocztówkowych, wykonywanych często w oparciu o fotografie cenionych autorów. Przykładowo na łamach „Turysty Polskiego”
publikowano zdjęcia autorów należących do różnych środowisk: Stanisława Muchy, Henryka Poddębskiego, Zofii Chomętowskiej czy Stefana Plater-Zyberka. Do najważniejszych
ośrodków fotograficznych w kraju należał Lwów 8, gdzie
w latach 1937–1939 wydawnictwo Książnica-Atlas opublikowało około 60 widoków Lwowa Adama Lenkiewicza. Jak
pisze Jerzy Piwowarski, ich analiza pozwala stwierdzić, że są
odbiciem autorskiej wizji miasta, widzianego z perspektywy klasyczno-monumentalizującej. W większości ujęć bryły
budynków i architektoniczne formy przedstawione są w czystej
formie, niezakłóconej przez obecność sztafażu czy dynamizm
kompozycyjny9.

Miasto jako scena życia i motyw sztuki
Fotografia reportażowa, która zaczęła się upowszechniać
na łamach prasy polskiej w pierwszych latach XX wieku,
ze zrozumiałych powodów była od początku związana
z życiem największych miast. Było to spowodowane dynamizmem miejskich przestrzeni, różnorodnością występujących zdarzeń, z których można było wyłonić te najistotniejsze
dla wydawcy, skalą wydarzeń dotyczących na ogół (bezpośrednio lub pośrednio) wielu osób oraz potencjalnie dużym
zainteresowaniem czytelników prasy wielkomiejskim życiem.
Na łamach czasopism z przełomu wieków – jak „Tygodnik
Illustrowany”, „Kłosy”, „Nowości Ilustrowane” czy „Świat”
– znaleźć można dokumentację życia codziennego lub związaną z pracą w fabrykach, burzliwymi wydarzeniami społecznymi, wizytami politycznymi, a także nagłymi zdarzeniami jak katastrofy budowlane czy kolejowe oraz klęski
żywiołowe. Jednym z przykładów może być relacja z wielkiej
powodzi w Krakowie, Warszawie i Ostrowcu bogato ilustrowana zdjęciami kilku fotografów: Ludwika Szczepańskiego,
Aleksandra Bakałowicza oraz Wiktora Gomuleckiego10. Na
łamach „Tygodnika Illustrowanego” (nr 31 z 1903 roku)
zamieszczono także obszerny reportaż poświęcony tej klęsce
żywiołowej z kilkunastoma fotografiami autorstwa Łukasza
Dobrzańskiego, cieszącego się międzynarodową sławą artysty,
a także cenionego autora zdjęć reportażowych o zróżnicowanej tematyce obejmującej zarówno egzotyczne podróże, jak
i prozaiczną codzienność, z którą przeciętny czytelnik mógł się
utożsamiać. Można stwierdzić, że już wówczas jedną z cech
fotografii była różnorodność tematyczna oraz zainteresowanie dla tematów związanych z trudnymi warunkami życiowymi11. Jako stały współpracownik „Tygodnika Illustrowanego”
Dobrzański był prekursorem nadchodzącej epoki, w której
fotografia odgrywała decydującą rolę we wzroście poczytności prasy, a także jej nakładów. Także z myślą o komercyj-
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3.	Dom przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni
	fot. Tadeusz Wański, lata 40. XX wieku,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni

nym powodzeniu redakcje najbardziej poczytnych czasopism zaczęły zatrudniać cieszących się renomą fotografów.
Nazwisko Dobrzańskiego, który był jedną z ikon ówczesnej
fotografii polskiej, a także otrzymał wiele nagród za dokonania
w różnych kategoriach fotograficznej aktywności, z pewnością
pozwalało przyciągnąć nowych czytelników12.
Wraz ze zmianą rangi fotografii w końcu XIX wieku
także na ziemiach polskich zaczęto stopniowo przypisywać
coraz większe znaczenie estetyce zdjęć. Dotyczyło to zresztą
nie tylko fotografii miasta, ale stanowiło odzwierciedlenie
jednego z wątków dyskusji wokół społecznego funkcjonowania fotografii w zmieniającej się rzeczywistości, jakie były
prowadzone zarówno w środowiskach rzemieślników, jak
i artystów-amatorów. Szczególną rolę w formułowaniu nowej
wizji fotografii polskiej odegrał Jan Bułhak (1876–1950), autor
programu fotografii ojczystej. Od 1913 roku Bułhak mieszkał
w Wilnie, gdzie otworzył pracownię i skąd wyjeżdżał co roku

w fotograficzne podróże po Polsce, tworząc zbiór własnych
zdjęć z całego kraju, obejmujący 10 tysięcy fotografii krajobrazu, architektury, etnografii i zabytków pod tytułem Polska
w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka. W autorskim
programie fotografii ojczystej temat architektury miejskiej
i życia w mieście został przewidziany, chociaż jego realizacja miała odbywać się przede wszystkim w oparciu o konserwatywne założenia13. Większość polskich fotografów działających w latach międzywojennych podzielała tradycyjną wizję
sztuki Bułhaka. W związku z tym na ich fotografiach przeważa model miasta-ogrodu i miasta-enklawy. Wyrażają to obrazy
zaułków, motywów kościelnych czy cmentarnych, parków,
straganów, czyli miejsc, w których toczy się powolna, ustabilizowana egzystencja wolna od dylematów czy napięć. Tak
wygląda miasto na fotografiach przedstawicieli „poznańskiego trójlistka”, czyli Tadeusza Cypriana (1898–1979), Bolesława
Gardulskiego (1885–1961) i Tadeusza Wańskiego (1894–1958).
Miasto w ujęciu pierwszego z nich jest może najbardziej różnorodne, a niekiedy nawet dynamiczne, wizja dwóch pozostałych
fotografów jest znacznie bardziej odrealniona, wręcz baśniowa. Trzeba jednak zaznaczyć, że Bułhak potrafił zdobyć się na
zróżnicowane podejście do fotografii miasta, wykorzystując nie
tylko piktorialną, ale także neorealną estetykę14.
Uogólniając, można mówić o kontynuacji piktorialnych tendencji w międzywojennej fotografii polskiej, nawet
pomimo przydarzających się wielu autorom zdjęć odchyleń
w stronę nowoczesności, które muszą być jednak traktowane
w kategoriach czysto estetycznych, a nie programowych. W tym
nurcie można wymienić przykładowo nazwiska tak uznanych
twórców jak Franciszek Groer, Antoni Wieczorek, Witold Romer,
Edward Hartwig czy Kazimierz Lelewicz. Opisujący ich działalność Adam Sobota zauważył, że pomimo iż Romer potrafił
tworzyć doskonałą nowoczesną fotografię, ciągle pozostawał
pod wpływem piktorialnej estetyki. Podobnie było w przypadku

12	Jak podaje zasłużony warszawski
fotograf i publicysta Stanisław
Szalay (1867–1920), Dobrzański
„otrzymał I nagrodę na konkur
sie fotograficznym »Tygodnika
Illustrowanego«, złote medale na
wystawach pocztówek i pierwszej fotograficznej w Warszawie, nagrodę II na konkursie
etnograficznym pod egidą Tow.
Fot. Warsz., Dyplom Honorowy na
wystawie sportowej w Warszawie
itp.”, zob. „Fotograf Warszawski”,
nr 2, luty 1906, s. 25–26.
13	J. Bułhak, Jaka ma być polska
fotografia ojczysta, „Nowości
Fotograficzne” nr 2, 1938, s. 11.
14	O zróżnicowaniu estetyki
miejskich zdjęć Bułhaka pisze
obszernie Jerzy Piwowarski,
Wileńskie środowisko fotogra
ficzne w okresie międzywojen
nym, Częstochowa 2016, s. 57–60.
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15	A. Sobota, Wizja miasta
w fotografii polskiej od lat 20.
XX w., [w:] Punkt widzenia.
Fotografia miasta. Materiały
posesyjne, Kraków 2004, s. 27.
16	S. Czekalski, Awangarda
i mit racjonalizacji. Fotomontaż
polski okresu dwudziestolecia
międzywojennego,
Poznań 2000, s. 332.

propagującego małoobrazkową (czyli nowoczesną) fotografię
Wieczorka, który jednocześnie był autorem konwencjonalnych,
idealizowanych pejzaży tatrzańskich. Z kolei Hartwig będący
autorem zdjęć o tematyce przemysłowej, specjalizował się
w romantycznych motywach z lubelskiej starówki15.
Motyw miasta pojawiał się także w twórczości odwołujących się do awangardowej estetyki autorów współpracujących z popularną prasą ilustrowaną okresu międzywojennego: Mieczysława Choynowskiego (1909–2001), Aleksandra
Krzywobłockiego (1901–1979), Kazimierza Podsadeckiego
(1904–1970) oraz Janusza Marii Brzeskiego (1907–1957).
Ilustrowali oni sensacyjne teksty zamieszczane w popularnej,
przeznaczonej dla masowego czytelnika prasie jak „Światowid”,
„Na szerokim świecie” czy „Tajny detektyw”. Dążyli do zaciekawienia odbiorców poprzez częste użycie dekompozycji i fotomontażu jako elementów strategii mającej przyczynić się do komercyjnego sukcesu popularnej prasy. Jak pisał
w monografii tematu Stanisław Czekalski, dopracowane pod
względem formalnym kompozycje wypełniała na ogół banalna
i kiczowata treść: „Fotomontaże na łamach rozrywkowych
czasopism, wespół z trywialnymi tekstami, zamykały obraz
świata w utartych, uproszczonych stereotypach i współtworzyły enklawy chwilowego odpoczynku dla umysłów borykających
się z rzeczywistością życia codziennego. Relaksująca lektura
w czasie wolnym zajęła miejsce utopijnych dążeń”16.
Podsumowując, można uznać za uprawnione twierdzenie, że artystyczny potencjał zawarty w tematyce miejskiej jest
zaskakująco złożony i niejednoznaczny, nawet jeżeli przyjmiemy, że nie został maksymalnie wykorzystany w sztuce pierwszej połowy XX wieku.
W ogólnym zarysie obszar fotografii miasta można
podzielić na dwie kategorie związane z jej funkcją: dokumentacyjną, czyli zaświadczającą oraz interpretacyjną, którą
można określić jako kreacyjną. W każdej z nich wskazać można

zarówno istotne wartości związane z dokumentacją historii architektury czy fotografii, jak i wątki analiz świadomościowych związane ze zmianą funkcjonowania człowieka w kulturze społecznej. Dotyczy to m.in. procesu zmian w sposobie
funkcjonowania człowieka w miejskiej przestrzeni, widocznych w jego postawie wobec rzeczywistości, którą początkowo
można scharakteryzować jako obserwacyjną, poprzez uczestnictwo, a w końcu aktywną interpretację (sporadycznie reprezentowaną w omawianym zakresie). Jest to widoczne także
w treści fotografii pełniącej funkcję oczywistego potwierdzenia rzeczywistości we wczesnym okresie, która następnie
stawała się, choć w ograniczonym stopniu, narzędziem inicjowania dyskursu społecznego. Wprawdzie krytyczne oddziaływanie fotografii było w owym okresie ograniczone, niemniej
jednak problemowy potencjał fotografii miasta stanowić może
nie tylko niewyczerpane źródło analiz dotyczących historii, ale
także punkt wyjścia do krytycznych interpretacji dotyczących
współczesności.Ich znaczenie może odnosić się do przestrzeni ponowoczesnych miast, ponieważ stanowią ślady nie tylko
odsyłające do rzeczywistości, utrwalonej oraz przekształconej dzięki aktywności fotografa, ale także ujawniają nieoczywiste struktury ekonomiczne i społeczne. W interpretowaniu
obrazów miasta nie chodzi zatem wyłącznie o rekonstruowanie
zapisów przemian, rozwoju czy degradacji zurbanizowanych
przestrzeni, współcześnie bowiem bardziej istotny jest potencjał fotografii dla inicjowania relacji pomiędzy tym, co naszkicowane czy zaledwie zarysowane, a odzwierciedlaniem niewyobrażalnych przeczuć, niestabilnej płynności, prosperity oraz
atmosfery niepewności czy alienacji. W rezultacie doświadczanie obrazów przestaje być procesem eklektycznym – przeciwnie, staje się kreatywnym komunikowaniem obecności i jej
braku, inspirowanym historią, ale skierowanym ku przyszłości,
zgodnie zresztą z naturą miejskich przestrzeni i regułami ich
rozwoju.
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4.

Plac Kaszubski w Gdyni

	fot. Henryk Poddębski, 1933,
zbiory Muzeum Miasta Gdyni
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Fotografie Romana
Morawskiego
w zbiorach Muzeum
Miasta Gdyni

Roman Morawski jest autorem wielu fotografii, z których ponad
330 znajduje się w Muzeum Miasta Gdyni. To prawdopodobnie największy i najbardziej kompletny zbiór jego zdjęć, niezawierający jednak żadnych negatywów. W części katalogowej
wydawnictwa prezentujemy wszystkie te fotografie, których
autorstwo zostało potwierdzone. Pomijamy przy tym jedynie
powtarzające się ujęcia. Nie jest wykluczone, że kolejne odnajdywane zdjęcia przyniosą nowe walory poznawcze – wiele
zależy tu od darczyńców Muzeum, którzy od kilku dekad
współtworzą jego zbiory. Kolekcja Morawskiego pozostaje
zatem otwarta.
Najwięcej z prac fotografa przedstawia narodziny portu
w latach 20. XX wieku. Na swoich zdjęciach Morawski uwiecznił też sceny z życia miasta i jego mieszkańców, pokazując
w ten sposób przeistaczanie się wsi w duże miasto portowe.
Fotografie przybliżają ludzi, tych pionierów, którzy tworzyli
port i miasto – od nieznanych z imienia robotników i marynarzy
przez przedstawicieli administracji samorządowej po oficjeli
odwiedzających Gdynię. Ważnym tematem był również rozwój
Marynarki Wojennej RP oraz floty wojennej. Będąc w centrum
wielu doniosłych wydarzeń, fotograf starał się je dokumentować, tym samym utrwalając je dla potomnych. Publikacja
przybliża zachowaną i znaną część wyjątkowej spuścizny
Morawskiego.
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Pionierzy
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Pod polską banderą
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Pionierzy

1.	Robotnicy budujący
port wojenny na Oksywiu
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (140 × 89 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
1.05.1926, sygn. MMG/HM/II/2701
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2.	Robotnicy pracujący
przy prefabrykacji
skrzyń betonowych
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2692
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3.	Prace przy prefabrykacji
skrzyń betonowych
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/508/179

4.	Budowniczowie
Koszar Marynarki
Wojennej na Oksywiu
1926, sygn. MMG/HM/II/5292
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5.	Prom łączący Oksywie
z Gdynią po przerwaniu
bezpośredniego
połączenia w 1925 roku
1926, sygn. MMG/HM/II/2412/23

6.	Budowa kościoła
Najświętszej Marii
Panny przy obecnej
ul. Świętojańskiej
1923, sygn. MMG/HM/II/433

61

7.	Budowa nabrzeża Śląskiego
ok. 1927, sygn. MMG/HM/II/634/56
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8.	Kapitan Portu Władysław Zaleski
z jednym z oficerów statku
cumującego w Gdyni
1923–1929, sygn. MMG/HM/II/2733

9.	Władysław Zaleski, kapitan Portu
w Gdyni w latach 1923–1933, z żoną
ok. 1928, sygn. MMG/HM/II/2712
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10.	Kapitan Portu Władysław Zaleski
(z kołem ratunkowym) przed pierwszą
siedzibą Kapitanatu Portu w Gdyni
ok. 1924, sygn. MMG/HM/II/486
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11.	Kapitan Portu Władysław
Zaleski (z lewej) w porcie
tymczasowym przed
statkiem Tauraida
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/2714

12.	Kapitan Portu
Władysław Zaleski
w porcie tymczasowym
przed statkiem Tauraida
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/2715

65

13.	Stacja Emigracyjna w Gdyni
u nasady mola portu tymczasowego
1925, sygn. MMG/HM/II/485
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14.	Inspekcja budującego się portu
w Gdyni, z przodu widoczni
m.in. minister Eugeniusz
Kwiatkowski i inżynier Tadeusz Wenda
1926,sygn. MMG/HM/II/2719

16.	Delegacja rządowa z ministrem
Eugeniuszem Kwiatkowskim
(trzeci z lewej) na dworcu
kolejowym w Gdyni
1926, sygn. MMG/HM/II/2675

15.	Minister Eugeniusz Kwiatkowski
(trzeci z lewej przy nadbudówce)
obok inżyniera Tadeusza Wendy
na holowniku Ursus
1926, sygn. MMG/HM/II/2721

17.	Inspekcja budującego się portu w Gdyni,
prawdopodobnie pod pierwszymi
w porcie urządzeniami przeładunkowymi
1926, sygn. MMG/HM/II/2729
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18.	Inspekcja budującego się portu
w Gdyni, prawdopodobnie
pod pierwszymi w porcie
urządzeniami przeładunkowymi

19.	Grupa osób zwiedzających
port w Gdyni na końcu
falochronu portu tymczasowego
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/2720

1926, sygn. MMG/HM/II/5201/2

20.	Zwiedzanie portu w Gdyni
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2732

21.	Zwiedzający port w Gdyni
pod Wieżą Ciśnień
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2726
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22.	Plaża przy drewnianym
pomoście w Gdyni
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/3773
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23.	Plażowicze w Gdyni,
w głębi drewniany pomost
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/3774

24.	Na gdyńskiej plaży
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5227

70

25.	Uczestnicy kolonii
dla dzieci w Letnisku
bł. Jędrzeja Boboli w Gdyni
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5532

26.	Na gdyńskiej plaży
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5788

27.	Na gdyńskiej plaży
ok. 1927, sygn. MMG/HM/II/4225

71

28.	Plaża gdyńska naprzeciw obecnego
Muzeum Marynarki Wojennej
1927, sygn. MMG/HM/II/5704

72

29.	Grupa osób w Gdyni,
m.in. w pierwszym szeregu
w mundurze Kapitan Portu 		
Władysław Zaleski
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2736

30.	Właściciel restauracji
przy ul. Starowiejskiej 1
w Gdyni, Augustyn Skwiercz,
z żoną Zofią oraz synem
przed swoim lokalem
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/356/10

73

31.	Hydroplan Morskiego Dywizjonu
Lotniczego na gdyńskiej plaży
ok. 1926, sygn. Rfot/I/16/129

74

32.	Uroczystość
na gdyńskiej plaży,
przy promenadzie
nadmorskiej
1925, sygn. MMG/HM/II/583/1

33.	Stragany na
rynku Kaszubskim
(obecnie placu Kaszubskim)
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2668

75

34.	Uczestniczki procesji
Bożego Ciała przed kaplicą
Sióstr św. Wincentego a Paulo
przy ul. Starowiejskiej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/4354
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35.	Plaża pod Kamienną Górą
ok. 1925, sygn. Rfot/I/16/117

36.	Uroczystość na plaży strzeżonej
przy Zakładach Kąpielowych
1926, sygn. MMG/HM/II/309/3

37.	Uroczystość na plaży strzeżonej
przy Zakładach Kąpielowych
1926, sygn. MMG/HM/II/309/2

38.	Uroczystość na plaży strzeżonej
przy Zakładach Kąpielowych
1926, sygn. MMG/HM/II/2677

77

39.	Uroczystość na plaży strzeżonej
przy Zakładach Kąpielowych
1926, sygn. MMG/HM/II/309/1
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40.	Plaża strzeżona
przy Zakładach Kąpielowych
1926, sygn. MMG/HM/II/3773
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41.	Plaża pod
Kamienną Górą
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/2552

43.

42.	Plaża pod
Kamienną Górą
ok. 1926, sygn. Rfot/I/16/156

Plaża pod Kamienną Górą

44.	Plaża pod Kamienną Górą

ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/2551

ok. 1926, sygn. MP/1/10
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45.	Plac z muszlą koncertową
przed Hotelem Kaszubskim
na Kamiennej Górze
ok. 1924, sygn. Rfot/I/16/146

46.	Muszla koncertowa
na Kamiennej Górze w Gdyni
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/392/2

81

47.	Członkowie Tymczasowej Rady
Miejskiej w Gdyni na zapleczu
pierwszej siedziby magistratu
kwiecień 1926, sygn. MMG/HM/II/210/3

48.	Członkowie Tymczasowej Rady
Miejskiej w Gdyni na zapleczu
pierwszej siedziby magistratu
kwiecień 1926, sygn. MMG/HM/II/210/4

82

49.	Ujęcie z okna Magistratu
na ul. Starowiejską
1926, sygn. MMG/HM/II/356/1
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50.	Członkowie pierwszej
Rady Miejskiej w Gdyni
przed budynkiem Magistratu
ze starostą morskim generałem
Mariuszem Zaruskim, najwyższy
burmistrz Augustyn Krauze
1927, sygn. MMG/HM/II/2738

51.	Członkowie pierwszej
Rady Miejskiej w Gdyni
przed budynkiem Magistratu
ze starostą morskim
generałem Mariuszem
Zaruskim. Drugi z prawej
siedzi burmistrz
Augustyn Krauze
1927, sygn. MMG/HM/II/2737
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Narodziny portu

52.	Widok w stronę Oksywia na tereny,
na których wybudowano port w Gdyni
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (139 × 89 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
1924, sygn. MP/1/3
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53.	Widok od strony Oksywia
na tereny, na których 		
wybudowano port w Gdyni
1924, sygn. Rfot/I/16/44
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54.	Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla Rybaków, widoczny
początek budowy molo Węglowego
1925, sygn. MP/1/17
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55.	Kapitan Portu Władysław Zaleski
(z lewej) w porcie tymczasowym
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/5201/11
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56.	Tymczasowy
Port Wojenny
i Schronisko
dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/2684

57.	Przeładunek węgla w porcie
tymczasowym, z lewej
torpedowiec Krakowiak
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2690
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58.	Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/5254/1

60.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/4

59.	Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/5254/2

91

61.	Tymczasowy Port
Wojenny i Schronisko
dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/5241

62.	Francuski statek Pologne
w porcie tymczasowym
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2694
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63.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim

64.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim

1925, sygn. MMG/HM/II/2698

1925, sygn. MMG/HM/II/2412/2

65.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim
1925, sygn. MMG/HM/II/532/33

66.	Początek budowy molo Węglowego
w porcie gdyńskim, w głębi pierwsza
elektrownia portowa i Wieża Ciśnień
1925, sygn. Rfot/II/615
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67.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim
1925, sygn. MMG/HM/II/633/44
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68.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim

69.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim

1925, sygn. MMG/HM/II/2412/3

1925, sygn. MMG/HM/II/2412/7

70.	Początek budowy molo
Węglowego w porcie gdyńskim
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/5

71.	Początek budowy molo Węglowego
w porcie gdyńskim, w głębi
pozostałości portu tymczasowego
1925, sygn. MMG/HM/II/532/6
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72.	Budowa nabrzeża
Szwedzkiego
na molo Węglowym
1925, sygn. MMG/HM/II/532/2

73.	Budowa nabrzeża
Szwedzkiego
na molo Węglowym
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/8

96

74.	Budowa nabrzeża
Szwedzkiego
na molo Węglowym
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/9

75.	Widok od strony Oksywia
na port tymczasowy
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/1
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76.	Baraki u nasady dłuższego molo
Tymczasowego Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/532/5
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77.	Początek budowy molo Węglowego,
które wchłonęło widoczny jeszcze
port tymczasowy. Na pierwszym
planie pierwsza elektrownia portowa
1925, sygn. Rfot/II/619
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78.	Pierwsza elektrownia portowa.
W głębi widać pierwsze urządzenie 		
przeładunkowe w porcie gdyńskim
1926, sygn. MP/1/16

79.	Elektrownia portowa
i dwa pierwsze urządzenia
przeładunkowe w porcie gdyńskim
1926, sygn. MMG/HM/II/3497

80.	Panorama molo Węglowego
ok. 1929, sygn. Rfot/I/457/8
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81.	Nabrzeże Szwedzkie,
pierwsze dźwigi
portowe w Gdyni
1926, sygn. MMG/HM/II/5253/2

82.	Montaż pierwszych
dźwigów na nabrzeżu
Szwedzkim
1926, sygn. Rfot/I/457/13
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83.	Montaż pierwszych dźwigów
na nabrzeżu Szwedzkim
1926, sygn. Rfot/I/593/7

85.	Przyszłe nabrzeże Duńskie, dalej
nabrzeże Szwedzkie na molo Węglowym
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/5253

84.	Początek nabrzeża Szwedzkiego
na molo Węglowym
1926, sygn. MMG/HM/II/531/17

86.	Pierwsze urządzenie
przeładunkowe portu gdyńskiego
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/611/2

102

87.	Montaż pierwszych dźwigów
na nabrzeżu Szwedzkim
1926, sygn. MMG/HM/II/532/31

88.	Fragment jednego z dwóch pierwszych
dźwigów na nabrzeżu Szwedzkim
1926, sygn. Rfot/II/622
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89.	Baraki na północ
od portu tymczasowego
1925, sygn. MMG/HM/II/508/178

90.	Tereny na wysokości przyszłego molo
Pasażerskiego i nabrzeża Duńskiego,
w głębi port wojenny w budowie
1925, sygn. MMG/HM/I/5252/1

91.	Początek budowy tzw. portu
wewnętrznego, widok w stronę Oksywia
1925, sygn. MMG/HM/II/5252/2

92.

Budowa nabrzeża
Pilotowego (obecnie Fińskiego)
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/633/1
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93.	Budowa nabrzeża Pilotowego
(obecnie Fińskiego),
w głębi port wojenny na Oksywiu

94.	Początek budowy tzw.
portu wewnętrznego
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/17

1925–1926, sygn. MP/1/21

95.	Początek budowy tzw.
portu wewnętrznego
1925, sygn. MMG/HM/II/5252/3

96.	Początek budowy
tzw. portu wewnętrznego
1925, sygn. MMG/HM/II/508/167
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97.	Początek budowy
tzw. portu wewnętrznego.
Z lewej droga prowadząca
z Gdyni na Oksywie
1925, sygn. MMG/HM/II/532/9

98.	Początek budowy
tzw. portu wewnętrznego
1925, sygn. MMG/HM/II/532/17
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99.	Początek budowy basenu
Marszałka Piłsudskiego
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/531/10
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100.	Budowa pierwszego magazynu
portowego na nabrzeżu
Pilotowym (obecnie Fińskim)
1927, sygn. MMG/HM/II/2412/10
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101.	Początek budowy
tzw. portu wewnętrznego.
Widać moment przerwania
drogi z Gdyni do Oksywia
1925, sygn. MMG/HM/II/532/23
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103.	Budowa pierwszego magazynu
portowego na nabrzeżu
Pilotowym (obecnie Fińskim)
1927, sygn. Rfot/I/428/4

102.	Transport drewna w porcie gdyńskim
ok. 1927, sygn. MMG/HM/II/2686

104.	Materiał budowlany w porcie gdyńskim
ok. 1927, sygn. MMG/HM/II/508/181
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105.	Prefabrykacja skrzyń
betonowych, z których
budowano nabrzeża i falochrony
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/13

107.	Prefabrykacja skrzyń betonowych
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/15

106.	Inżynier Tadeusz Wenda
(stoi pierwszy z prawej)
w czasie inspekcji prac w porcie
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/14

108.	Prefabrykacja skrzyń betonowych,
z prawej tzw. pływająca betonownia
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2707/1
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109.	Opuszczanie skrzyni
betonowej na wodę
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2707/2

110.	Początek transportu
skrzyni betonowej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/12
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111.

Prefabrykacja skrzyń betonowych,
z przodu drewniany prom
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/22

113.	Zatapianie skrzyni betonowej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/19

112.	Zatapianie skrzyni betonowej
w rejonie obecnego nabrzeża Polskiego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/487/1

114.	Holowanie skrzyni betonowej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/532/22
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115.	Zatapianie skrzyni betonowej w rejonie
obecnego nabrzeża Polskiego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/20
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116.	Robotnicy na zatopionej skrzyni
betonowej, wyznaczającej
linię przyszłego nabrzeża
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/532/19
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117.	Zatopiona skrzynia betonowa
stanowiąca podstawę falochronu
przyszłego basenu Węglowego
1926, sygn. MMG/HM/II/532/11

119.	Budowa portu gdyńskiego
ok. 1926, sygn. MP/1/20

118.	Zatopiona skrzynia betonowa
stanowiąca podstawę falochronu,
w głębi port wojenny na Oksywiu
1926, sygn. MP/1/19

120.	Zatopione skrzynie betonowe
wyznaczające linię przyszłych
nabrzeży Pilotowego i Polskiego
1926, sygn. MMG/HM/II/2707/4
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121.	Zatopione
skrzynie betonowe
wyznaczające linię 			
przyszłych nabrzeży 		
Pilotowego i Polskiego
1926, sygn. MMG/HM/II/508/175

122.

Początek budowy
tzw. portu wewnętrznego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/532/3

117
123.	Wypadek w porcie gdyńskim,
przewrócona pogłębiarka Traffic
październik 1925, sygn. MMG/HM/II/532/21

125.	Pogłębiarka czerpakowa
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/5252/4

124.	Pogłębiarka czerpakowa,
z przodu rurociąg refulacyjny
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/18

126.	Pogłębiarka czerpakowa
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/5252/6
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127.	Pogłębiarka ssąca
i szalanda przy budowie
molo Węglowego
w miejscu dawnego
portu tymczasowego
1925, sygn. MMG/HM/II/2412/21

128.	Pogłębianie akwenów
w budującym się porcie
1925–1926,
sygn. MMG/HM/II/5252/5
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129.	Holownik Ursus
przy pomoście dawnego
portu tymczasowego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5228

130.	Jeden z holowników
portowych
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5229
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131.	Taśmociąg do przeładunku węgla
ok. 1929, sygn. MMG/HM/II/2688
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132.	Dźwig pływający przy budowie nabrzeża
Pilotowego (obecnie Fińskiego)
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/5256

133.	Prace przeładunkowe
na nabrzeżu Szwedzkim
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/5257
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134.	Zbudowana w latach 1922–1925
portowa Wieża Ciśnień
1925, sygn. MMG/HM/II/5347

135.	Wieża transformatorowa na zapleczu
pierwszej elektrowni portowej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/366/3
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136.	Kapitan Portu Władysław Zaleski
(z kołem ratunkowym) przy
pierwszej siedzibie kapitanatu
1924, sygn. MP/1/5
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137.	Budynek Urzędu Marynarki
Handlowej (obecnie Urzędu
Morskiego) przy ul. Centralnej
(obecnej Chrzanowskiego)
w budowie. Na schodach
Kapitan Portu Władysław Zaleski
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/530/1

138.	Budynek Urzędu Celnego przy
ul. Centralnej (obecnej Chrzanowskiego)
1926, sygn. MMG/HM/II/320/2

139.	Budowa Łuszczarni Ryżu
na nabrzeżu Indyjskim
1927, sygn. MMG/HM/II/528/6
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140.	Budowa Łuszczarni Ryżu
na nabrzeżu Indyjskim
	1927, sygn. MMG/HM/II/590
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141.	Jeden z pierwszych statków
przy Łuszczarni Ryżu
1927, sygn. MMG/HM/II/599/1

142.	Jeden z pierwszych statków
przy Łuszczarni Ryżu
1927, sygn. MMG/HM/II/2412/27
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143.	Budowa falochronu
Północnego od strony Oksywia
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/2412/24

145.	Budowa falochronu Północnego
od strony Oksywia
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/2412/25

144.	Budowa falochronu Północnego,
w głębi kościół św. Michała Archanioła
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/2699

146.	Budowa portu wojennego
na Oksywiu
1925–1926, sygn. MP/1/22
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147.	Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla Rybaków w Gdyni
1923–1925, sygn. MMG/HM/5242
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148.	Żwirownia na Oksywiu, z której
czerpano piasek do budowy portu
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/2412/26

149.	Budowa falochronu Północnego
1925–1926, sygn. MMG/HM/II/508/176
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Droga do miasta

150.	Restauracja Augustyna Skwiercza
przy obecnej ul. Starowiejskiej 1
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (138 × 87,6 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/356/8
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151.

Restauracja Augustyna 		
Skwiercza przy obecnej
ul. Starowiejskiej 1
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/356/6

152.	Restauracja Augustyna
Skwiercza przy obecnej
ul. Starowiejskiej 1
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/356/9
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153.	Budynek pierwszej
szkoły gdyńskiej przy
obecnej ul. Starowiejskiej
1924–1927, sygn. MMG/HM/II/5705
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154.	Budowa dworca kolejowego,
widok od strony ówczesnego
placu Dworcowego
(obecnego placu Konstytucji)
1925, sygn. MMG/HM/II/318/9

155.	Budowa dworca
kolejowego, ujęcie
od strony obecnej
ul. Morskiej
1925, sygn. MMG/HM/II/318/10
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156.	Widok zza bocznicy kolejowej
od strony obecnego placu
Konstytucji na dworzec kolejowy
1926, sygn. Rfot/I/131/3
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157.

Dworzec kolejowy w Gdyni,
krużganek łączący część zasadniczą 		
dworca z dworcem letnim
ok. 1926, sygn. Rfot/I/138/92

137

158.	Dworzec kolejowy
w Gdyni
ok. 1926, sygn. Rfot/I/131/2

159.	Widok na dworzec kolejowy
od strony placu Dworcowego
(obecnego placu Konstytucji)
1926, sygn. Rfot/I/131/10
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160.	Budowa Urzędu
Pocztowo-Telegraficznego
przy ul. 10 Lutego
1928, sygn. MMG/HM/II/291/1

161.	Zbudowany na Kamiennej
Górze w latach 1922–1923
Hotel Kaszubski przy obecnej
ul. Sienkiewicza 13
1923, sygn. MMG/HM/II/2742
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162.	Obecna ul. Świętojańska przy
kościele Najświętszej Marii Panny
1924, sygn. Rfot./I/129/8
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163.	Baraki Konsorcjum
Francusko-Polskiego
przy obecnej
ul. Chrzanowskiego,
w głębi portowa
Wieża Ciśnień
ok. 1926, sygn. Rfot/I/43/1

164.	Baraki Konsorcjum
Francusko-Polskiego
przy obecnej
ul. Chrzanowskiego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/508/54
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165.	Wille na Kamiennej Górze
1923–1928, sygn. MMG/HM/II/3014

166.	Wille Zosieńka i Otok (na pierwszym
planie) zbudowane w 1923 roku
przy obecnej ul. Sędzickiego
1926, sygn. MMG/HM/II/5360

167.	Willa Jana Englichta
przy obecnej ul. Bolesława Prusa
ok. 1926, sygn. Rfot./I/76/6
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168.	Hotel Polska Riwiera zbudowany
w latach 1922–1923 pod Kamienną Górą
ok. 1926, sygn. Rfot/I/132/8
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169.

Hotel Polska Riwiera
przy obecnej ul. Zawiszy Czarnego
ok. 1928, sygn. Rfot/II/379

171.	Restauracja Casino zbudowana w 1925
roku na obecnym skwerze Kościuszki
1925–1928, sygn. Rfot/I/16/151

170.	Hotel Polska Riwiera
przy obecnej ul. Zawiszy Czarnego
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/290/2

172.	Restauracja Casino
na obecnym skwerze Kościuszki
1925–1928, sygn. Rfot/I/723/34
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173.	Drewniany pomost
w miejscu obecnego
molo Południowego
1923, sygn. MMG/HM/II/5361

174.

Drewniany pomost 		
w miejscu obecnego
molo Południowego
1925, sygn. MMG/HM/II/2627
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175.	Plaża gdyńska
z ogłoszeniem wójta
1925, sygn. Rfot/I/16/63

176.

Plaża gdyńska, przy
niej baraki Letniska
bł. Jędrzeja Boboli
ok. 1925, sygn. Rfot/I/16/123
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177.	Widok z pomostu
w stronę Kamiennej Góry
1923–1924, sygn. Rfot/I/16/124

178.	Widok z pomostu w stronę Kamiennej
Góry, na pierwszym planie łazienki
kąpielowe zbudowane w 1904 roku
1923–1924, sygn. Rfot/I/16/127

179.	Jedne z pierwszych regat
organizowanych przez Ligę Morską
i Rzeczną, widok z pomostu
w stronę Kamiennej Góry
1923–1924, sygn. Rfot/I/16/125

180.	Jedne z pierwszych regat
organizowanych w Gdyni, widok
z pomostu w stronę Kamiennej Góry
1923–1924, sygn. Rfot/II/275
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181.	Zbudowane w 1925 roku Zakłady
Kąpielowe, w głębi Kamienna Góra
ok. 1926, sygn. MP/1/8
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182.

Budowa Zakładów 		
Kąpielowych przy
promenadzie
nadmorskiej
1925, sygn. Rfot/I/16/1
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183.

Zakłady Kąpielowe przy promenadzie
nadmorskiej z reklamami, m.in. reklama
zakładu fotograficznego Romana Morawskiego
1926–1929, sygn. Rfot/II/254
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184.	Widok z Kamiennej Góry na promenadę
nadmorską, Zakłady Kąpielowe,
drewniany pomost i port w głębi
1926, sygn. Rfot/I/16/169
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185.	Baraki Akademickie
na Grabówku
1925–1929,
sygn. Rfot/II/238
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186.

Panorama Oksywia.
Na pierwszym planie
obecna ul. Arciszewskich,
dalej kościół
św. Michała Archanioła
1923–1929, sygn. Rfot/II/273
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187.	Panorama Oksywia. Na pierwszym planie
obecna ul. Arciszewskich, dalej kościół
św. Michała Archanioła
1923–1929, sygn. MP/1/9
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Widoki ogólne Gdyni

188.	Panorama Gdyni od strony obecnych
Działek Leśnych, widoczne zabudowania pierwszego dworca kolejowego,
dalej stare siedlisko wsi w rejonie
obecnej ul. Starowiejskiej
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (138 × 90 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
1923, sygn. MMG/HM/II/2681
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189.

Panorama Gdyni od strony Grabówka,
widoczne od lewej: port tymczasowy
w budowie, dawne siedlisko wsi przy obecnej 		
ul. Starowiejskiej, obecna ul. 10 Lutego
1923, sygn. MP/1/4

190.	Widok od strony ul. 10 Lutego na dawną
wioskę Gdynia, obecnie ul. Starowiejska
1925, sygn. MMG/HM/II/5363

191.	Widok od strony obecnej ul. Morskiej
na Gdynię w rejonie ul. Starowiejskiej,
z lewej trwa budowa dworca kolejowego
1925, sygn. MMG/HM/II/5362
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192.	Widok na nadmorski fragment
Gdyni od strony portu,
na pierwszym planie
przystań rybacka
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/2413/2

193.

Widok na przystań rybacką
w Gdyni od strony portu
1924, sygn. MMG/HM/II/2682
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194.	Widok na przystań rybacką
w Gdyni od strony portu
1924, sygn. Rfot/I/572/1
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195.

Panorama Gdyni od strony portu,
na pierwszym planie zabudowania
w rejonie obecnej ul. Węglowej
1924, sygn. MP/1/1
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196.	Panorama Gdyni z Wieży Ciśnień,
widok na zabudowę pomiędzy
obecną ul. Waszyngtona (z lewej)
i ul. Węglową i Portową (z prawej),
w głębi — Kamienna Góra
1925, sygn. Rfot/I/16/40
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197.	Panorama Gdyni z Wieży Ciśnień,
widok na zabudowę pomiędzy
obecną ul. Waszyngtona (z lewej)
i ul. Węglową i Portową (z prawej),
w głębi — Kamienna Góra
1925, sygn. Rfot/I/16/38
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198.	Panorama Gdyni od strony portu,
na pierwszym planie zabudowania
w rejonie obecnej ul. Węglowej
1925, sygn. MP/1/2
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199.	Widok na budowę basenu
Marszałka Piłsudskiego,
z lewej zabudowania
Łuszczarni Ryżu
1928, sygn. MMG/HM/II/531/4

200.	Panorama budującego się
portu w rejonie basenu
Marszałka Piłsudskiego
i obecnej ul. Polskiej
1928, sygn. MMG/HM/II/638/49
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201.	Panorama budującego
się portu, z przodu
budowa dworca 			
kolejowego
1925, sygn. Rfot/I/131/13

202.	Widok na dworzec
kolejowy w budowie
oraz port
1925, sygn. MP/1/11
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203.	Widok na dworzec kolejowy
w budowie oraz port
1925, sygn. Rfot/I/131/12
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204.	Widok na Gdynię w rejonie
dworca kolejowego oraz
obecnych Działek Leśnych
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/633/53
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205.	Panorama Gdyni od strony
portu w rejonie dworca
kolejowego i Grabówka
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/2687
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206.	Widok na budowę basenu
Marszałka Piłsudskiego,
w głębi Grabówek
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/532/14
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207.	Początek budowy basenu Marszałka
Piłsudskiego, widoczny Urząd Celny
przy obecnej ul. Chrzanowskiego
1926–1927, sygn. MMG/HM/II/320/1
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208.	Widok ogólny na Gdynię, w głębi
budowa dworca, z prawej zabudowania
w rejonie obecnej ul. Starowiejskiej
1925, sygn. Rfot/I/44/2
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209.	Panorama portu i miasta
od strony obecnej
ul. Morskiej, w głębi
dworzec kolejowy
1927, sygn. MMG/HM/II/318/13

210.	Budowa dworca kolejowego
w Gdyni, z prawej widać 		
zabudowania wsi w rejonie 		
obecnej ul. Starowiejskiej
1926, sygn. Rfot/I/131/15
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211.	Panorama Gdyni
z rejonu Działek Leśnych
1929, sygn. Rfot/I/16/96
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212.	Widok z Kamiennej Góry
na port tymczasowy,
na pierwszym planie
budowa Hotelu
Kaszubskiego
1923, sygn. MMG/HM/II/2680

213.	Panorama z Kamiennej
Góry, widok na port
tymczasowy i Oksywie,
z lewej obecny
skwer Kościuszki
1923, sygn. MMG/HM/II/2550
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214.	Widok z Kamiennej Góry
na port tymczasowy
1924, sygn. Rfot/I/16/144

215.	Widok z Kamiennej
Góry w stronę portu
tymczasowego i Oksywia
1925, sygn. Rfot/I/16/145
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216.	Widok z Kamiennej
Góry na port i miasto
1925, sygn. Rfot/I/16/150

217.	Widok z Kamiennej
Góry na port, w głębi
muszla koncertowa,
dalej Zakłady Kąpielowe
i drewniany pomost
1925, sygn. Rfot/II/272
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218.	Widok z Kamiennej Góry
na budujący się port
1929, sygn. MP/1/14
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219.	Widok z Kamiennej Góry na port i miasto
1929, sygn. Rfot/I/16/148
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220.	Widok z Kamiennej Góry,
w głębi hotel Polska Riwiera
oraz Letnisko bł. Jędrzeja Boboli
1925, sygn. Rfot/II/557
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221.	Widok z Kamiennej Góry na fragment
obecnego skweru Kościuszki i port
1925, sygn. Rfot/II/560
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222.	Widok z Kamiennej Góry
na obecny skwer Kościuszki,
wieś w rejonie placu
Kaszubskiego oraz port,
z prawej zbudowany
w 1904 roku Dom Kuracyjny
1925, sygn. Rfot/I/353/1

223.	Widok z Kamiennej
Góry na Gdynię,
z lewej kościół
Najświętszej Marii Panny
1925, sygn. MMG/HM/II/2708/1
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224.	Widok z Kamiennej
Góry w stronę Oksywia
1925, sygn. MMG/HM/II/638/53

225.	Widok z Kamiennej
Góry na Gdynię,
w głębi obecny
skwer Kościuszki
1925, sygn. MMG/HM/II/2708/2
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Rytm miasta i portu

226.	Wizyta francuskich okrętów
wojennych w Gdyni, kontrtorpedowce:
Arabe, Sakalave, Kabyle i Algérien
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (139 × 88 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
styczeń 1923, sygn. MMG/HM/II/5235
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184
227.	Poświęcenie kamienia węgielnego
pod budowę dworca kolejowego
w Gdyni, moment składania podpisu przez
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

228.	Poświęcenie kamienia
węgielnego pod budowę
dworca kolejowego w Gdyni
29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/318/3

29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/318/6

229.	Poświęcenie kamienia węgielnego
pod budowę dworca kolejowego w Gdyni
29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/318/4

230.	Poświęcenie kamienia węgielnego
pod budowę dworca kolejowego w Gdyni
29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/318/5
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231.	Poświęcenie kamienia węgielnego
pod budowę dworca kolejowego w Gdyni,
29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/318/2
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232.	Poświęcenie Tymczasowego Portu
Wojennego i Schroniska dla Rybaków
29.04.1923, sygn. MMG/HM/II/2683
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233.	Pierwsza zagraniczna
jednostka handlowa
w porcie gdyńskim
– francuski statek Kentucky
13.08.1923, sygn. MMG/HM/II/5240

234.	Pierwsza zagraniczna
jednostka handlowa
w porcie gdyńskim
– francuski statek Kentucky
13.08.1923, sygn. Rfot/II/633
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235.	Pogrzeb Antoniego
Abrahama, kondukt
na obecnej ul. Starowiejskiej
27.06.1923, sygn. MMG/HM/II/379/1

236.

Pogrzeb Antoniego
Abrahama, kondukt
na obecnej ul. Starowiejskiej
27.06.1923, sygn. MMG/HM/II/379/2
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237.	Konsekracja kościoła Najświętszej Marii
Panny przy obecnej ul. Świętojańskiej
3.05.1924, sygn. MMG/HM/II/288/5
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238.	Odsłonięcie pomnika
Henryka Sienkiewicza
na Kamiennej Górze
27.07.1924, sygn. MMG/HM/II/277/7

239.	Poświęcenie kamienia
węgielnego pod budowę
domu oficerskiego
na Oksywiu
1925, sygn. MMG/HM/II/574
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240.	Otwarcie pierwszej stacji
benzynowej w Gdyni przy 		
obecnej ul. Węglowej
21.06.1926, sygn. MMG/HM/II/299/1

241.	Otwarcie pierwszej stacji
benzynowej w Gdyni przy
obecnej ul. Węglowej
21.06.1926, sygn. MMG/HM/II/299/2
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242.	Wizyta delegacji francuskiej w Gdyni.
Burmistrz Gdyni Augustyn Krauze
(trzeci z lewej) oraz dowódca floty
polskiej komandor Józef Unrug
(pierwszy z prawej) witają gości
14.09.1926, sygn. MMG/HM/II/2700
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243.	Wizyta francuskich okrętów
w porcie gdyńskim,
kontrtorpedowiec
Jaguar lub Chacal
10–14.09.1926, sygn. Rfot/II/630

244.	Francuski okręt
podwodny podczas wizyty
w porcie gdyńskim
10–14.09.1926, sygn. Rfot/II/473
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245.	Poświęcenie sztandaru Towarzystwa
Powstańców i Wojaków na Oksywiu
28.04.1927, sygn. MMG/HM/II/4093

247.	Pochód na Kamiennej Górze
26.10.1924, sygn. MMG/HM/II/436

246.	Zebranie Towarzystwa Powstańców
i Wojaków na strzelnicy w Gdyni
24.11.1924, sygn. MMG/HM/II/4094

248.	Uczestnicy nieznanej uroczystości
w rejonie ul. Starowiejskiej
1925–1927, sygn. MMG/HM/II/317/6
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249.	Wizyta brytyjskich
okrętów wojennych,
okręty podwodne typu H
11.06.1927, sygn. MMG/HM/II/5236/2

250.	Wizyta brytyjskich okrętów
wojennych, okręt baza Alecto
11.06.1927, sygn. MMG/HM/II/5236/1
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251.	Sprowadzenie prochów
Juliusza Słowackiego
do Polski, nabrzeże
Śląskie portu gdyńskiego
21.06.1927, sygn. MMG/HM/II/300/2

252.	Sprowadzenie
prochów Juliusza
Słowackiego, trumna
na okręcie Wilja
21.06.1927, sygn. MMG/HM/II/300/1
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253.	Okręt transportowy Wilja,
na którym przywieziono prochy
Juliusza Słowackiego do kraju,
przy nabrzeżu Śląskim
21.06.1927, sygn. MMG/HM/II/605/2

254.	Sprowadzenie prochów
Juliusza Słowackiego
do Polski, okręt Wilja
21.06.1927, sygn. MMG/HM/II/605/3
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255.	Wycieczka Ślązaków
nad polskie morze,
goście na nabrzeżu
Śląskim
czerwiec 1927,
sygn. MMG/HM/II/2696

256.	Wycieczka Ślązaków
nad polskie morze,
goście na nabrzeżu
Śląskim
czerwiec 1927,
sygn. MMG/HM/II/643/25
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257.	Wycieczka Ślązaków nad polskie
morze, goście na nabrzeżu Śląskim
5.06.1927, sygn. MMG/HM/II/2735
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258.	Wizyta Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego
wraz z ministrem
Eugeniuszem Kwiatkowskim
na statku Gdynia
3.08.1928, sygn. MMG/HM/II/2673

259.	Wizyta prezydenta RP
Ignacego Mościckiego
w Gdyni, Kapitan Portu
Władysław Zaleski wita
schodzącego ze statku
Gdynia dostojnika
3.08.1927, sygn. MMG/HM/II/547/2
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260.	Wizyta Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
w Gdyni, powitanie na nabrzeżu Pilotowym
(obecnie Fińskim), z lewej stoi kierownik
budowy portu inżynier Tadeusz Wenda
3.08.1927, sygn. MMG/HM/II/2672

202

261.	Wizyta Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego
w Gdyni, w miejscu
obecnego Skweru Kościuszki
3.08.1927, sygn. MMG/HM/II/2674

262.	Wizyta Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego
w Gdyni, ul. 10 Lutego
3.08.1927, sygn. MMG/HM/II/317/1
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263.

Wizyta marszałka Józefa
Piłsudskiego – stoi na statku
Gdańsk – w Gdyni
1.07.1928, sygn. MMG/HM/II/2727

264.	Poświęcenie statków
pasażerskich Jadwiga,
Hanka i Wanda, w środku
obok siebie siedzą
marszałek Józef Piłsudski
i minister Eugeniusz
	Kwiatkowski, przed nimi
siedzą ich córki, matki
chrzestne statków
1.07.1928, sygn. MMG/HM/II/2671
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265.	Marszałek Józef Piłsudski
z wizytą na Helu
1.07.1928, sygn. MMG/HM/II/2709/1
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266.	Marszałek Józef
Piłsudski z wizytą
na Helu, obok minister
Eugeniusz Kwiatkowski
1.07.1928, sygn. MMG/HM/II/2709/3

267.	Marszałek Józef
Piłsudski z wizytą
na Helu, obok minister
Eugeniusz Kwiatkowski
1.07.1928, sygn. MMG/HM/II/2709/2

206

268.	Studenci z Kolonii Akademickiej
na Grabówku zbierają pieniądze
na Polską Macierz Szkolną
w Gdańsku na plaży pod Kamienną Górą
sierpień 1927, sygn. MMG/HM/II/5068

207

269.	Uczestnicy nieznanej uroczystości
na ul. Starowiejskiej
1925–1927, sygn. MMG/HM/II/317/5

270.	Uczestnicy nieznanej uroczystości
na ul. Starowiejskiej
1925–1927, sygn. MMG/HM/II/643/47

208

271.	Nieznana uroczystość
w pobliżu Tymczasowego
Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/317/2

272.

Nieznana uroczystość
w pobliżu Tymczasowego
Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/317/3

209

273.	Nieznana uroczystość
w pobliżu Tymczasowego
Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/583/2

274.	Nieznana uroczystość
w pobliżu Tymczasowego
Portu Wojennego
i Schroniska dla Rybaków
z udziałem generała
Józefa Hallera
ok. 1925, sygn. MMG/HM/II/317/4

210

275.	Procesja Bożego Ciała przed kaplicą
Sióstr św. Wincentego a Paulo przy
skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej
z obecnym placem Kaszubskim
1925-1927, sygn. MMG/HM/II/312/1

211

276.	Wizyta biskupa chełmińskiego
Stanisława Okoniewskiego w Gdyni,
procesja na obecnym placu Kaszubskim
1927, sygn. MMG/HM/II/2669

212

277.	Łodzie rybackie
w czasie nieznanej uroczystości
1923–1929, sygn. MMG/HM/II/425/5

213

278.

Powitanie pierwszej
wycieczki Polonii
amerykańskiej w Gdyni
na tarasie restauracji Casino
1928, sygn. MMG/HM/II/411/4

279.	Grupa dostojników
w porcie tymczasowym,
m.in. generał Józef Haller
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/5216

214

Pod polską banderą

280.	Okręty flotylli rzecznej
w Tymczasowym Porcie Wojennym
i Schronisku dla Rybaków
	Wielkość rzeczywista oryginalnej
pocztówki (136 × 87 mm).
Na sąsiedniej stronie — powiększenie.
1925, sygn. MMG/HM/II/3502
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281.	Okręty flotylli rzecznej
w Tymczasowym Porcie Wojennym
i Schronisku dla Rybaków,
w głębi inne okręty
oraz żaglowiec Lwów
1925, sygn. MMG/HM/II/633/49
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282.	Żaglowiec szkolny
Lwów Szkoły Morskiej
w porcie tymczasowym
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2624
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283.	Żaglowiec szkolny
Lwów Szkoły Morskiej
na redzie portu gdyńskiego
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2778

284.	Żaglowiec szkolny
Lwów Szkoły Morskiej
w porcie tymczasowym
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2670

219

285.

Żaglowiec Lwów oraz okręty
w porcie tymczasowym
1924–1925, sygn. MMG/HM/II/2693

220

286.	Koszary Marynarki Wojennej
na Oksywiu, ujęcie od strony
obecnej ul. Śmidowicza
1926, sygn. MMG/HM/II/508/200

287.	Budowa Koszar Marynarki
Wojennej i Portu
Wojennego na Oksywiu
1926, sygn. MMG/HM/II/2362

221

288.	Gmach Dowództwa
Floty na Oksywiu
1926, sygn. Rfot/I/424/2

289.	Koszary Marynarki Wojennej
na Oksywiu, ujęcie od strony
obecnej ul. Śmidowicza
1926, sygn. Rfot/I/424/1

222

290.

Marynarze przy okręcie rzecznym
Generał Sosnkowski
ok. 1928, sygn. MMG/HM/II/526
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291.	Port Wojenny na Oksywiu
– basen Północny
1926, sygn. MMG/HM/II/532/34

224
293.	Uroczystość na jednym
z okrętów stacjonujących
w porcie tymczasowym
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/5237/2

292.	Uroczystość na jednym
z okrętów stacjonujących
w porcie tymczasowym
1923–1925, sygn. MMG/HM/II/5237/1

294.	Uroczystość wręczenia honorowej
bandery przez członków Ligi Morskiej
i Rzecznej ze Świecia załodze
kanonierki Generał Haller
1924, sygn. MMG/HM/II/5238

225

295.	Okręt Marynarki Wojennej w Tymczasowym
Porcie Wojennym i Schronisku dla Rybaków.
W tle statek Kentucky, pierwsza zagraniczna
jednostka handlowa w porcie gdyńskim
1923, sygn. MMG/HM/II/5239
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296.	Załoga kanonierki
Komendant Piłsudski
ok. 1926,
sygn. MMG/HM/II/4848

297.	Oficerowie na statku
hydrograficznym
Pomorzanin
1924–1929,
sygn. MMG/HM/II/5232

227

298.	Załoga torpedowca Mazur
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/4847

299.	Orkiestra Polskiej Marynarki
Wojennej na kanonierce
Komendant Piłsudski
ok. 1923, sygn. MMG/HM/II/2678

228

300.	Załogi dwóch okrętów
Polskiej Marynarki Wojennej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/615/7
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301.	Port Wojenny na Oksywiu,
załoga torpedowca Mazur
1926, sygn. 25 Rfot_II_508.jpg

302.	Port Wojenny na Oksywiu,
załoga torpedowca Mazur
1926, sygn. MMG/HM/II/5345
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303.	Kanonierka Generał Haller
z cywilami na pokładzie
1923–1925, sygn.Rfot/II/180
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304.	Załoga trałowca Mewa
1926, sygn. MMG/HM/II/5346

305.	Szalupa jednego z okrętów
Marynarki Wojennej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/4853

232

306.	Nurek Polskiej Marynarki
Wojennej przy pracy
1925, sygn. MMG/HM/II/5255

307.	Nurek Polskiej Marynarki Wojennej
1923–1929, sygn. Rfot/II/620

233

308.	Pływająca baza nurków
Marynarki Wojennej
1923, sygn. MMG/HM/II/2679

309.	Nurkowie Polskiej
Marynarki Wojennej
na swojej pływającej bazie
ok. 1925, sygn. Rfot/II/628

234

310.	Zbiórka żołnierzy
Marynarki Wojennej
1929, sygn. Rfot/II/125

311.	Defilada Kompanii
Honorowej Marynarki
Wojennej na placu
Dworcowym (obecnym
placu Konstytucji)
1926–1929, sygn. MMG/HM/II/615/4
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312.	Motorówka patrolowa,
w głębi jeden z torpedowców
Polskiej Marynarki Wojennej
1925, sygn. MMG/HM/II/4852
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313.	Jeden z trałowców Polskiej
Marynarki Wojennej
1925, sygn. Rfot/II/124

314.	Dywizjon torpedowców,
na pierwszym planie
Krakowiak
1925, sygn. MMG/HM/II/4850
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315.	Kanonierka
Komendant Piłsudski

316.	Torpedowiec Kaszub
1922–1925, sygn. Rfot/II/642

ok. 1926, sygn. Rfot/II/636

317.	Okręty w Tymczasowym Porcie
Wojennym i Schronisku dla Rybaków
1925, sygn. MMG/HM/II/4851

318.	Jeden z trałowców
Polskiej Marynarki Wojennej
1925, sygn. Rfot/II/204

238

319.	Transportowiec Wilja
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5315
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320.	Kanonierka Komendant Piłsudski

321.	Transportowiec Warta

ok. 1925, sygn. Rfot/II/634

322.	Kanonierka Komendant Piłsudski
ok. 1925, sygn. Rfot/II/638

1924–1927, sygn. Rfot/II/629

323.

Trałowiec Mewa
ok. 1925, sygn. Rfot/II/643

240

324.	Transportowiec Wilja
ok. 1926, sygn. Rfot/II/635

325.	Pełniący rolę hulku
krążownik Bałtyk
1927–1929, sygn. Rfot/I/1054

241

326.	Ślizgowiec Morskiego Dywizjonu
Lotniczego w Pucku na plaży gdyńskiej
ok. 1926, sygn. MMG/HM/II/5233
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327.	Hangar w Porcie
Wojennym na Oksywiu
ok. 1926, sygn. Rfot/II/623
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328.	Hydroplan Morskiego Dywizjonu
Lotniczego w Pucku na plaży gdyńskiej
ok. 1926, sygn. Rfot/II/639

244

Fotografie Romana
Morawskiego
w innych kolekcjach

Wiele spośród kadrów uchwyconych przez Morawskiego
zostało powielonych również jako pocztówki, dzięki czemu
trafiały do szerszego obiegu. Trudno przy tym ocenić jego
skalę, ponieważ nie są znane nakłady tych materiałów.
Zgodnie z ówczesnymi trendami fotograf wykonywał zdjęcia
plażowiczów, które wywoływał i sprzedawał im jako pamiątkę.
Te, najpewniej pojedyncze, egzemplarze nadal mogą pozostawać w zbiorach różnych rodzin, ukazując ulotne, beztroskie
chwile ich przodków, spędzających czas nad Bałtykiem.
Wyróżnia je charakterystyczny podpis lub pieczątka na
odwrocie.
Kwerenda, którą przeprowadzili pracownicy Muzeum,
doprowadziła do pozyskania zdjęć z Gdańskiej Galerii
Fotografii, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Książąt
Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich,
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Narodowego Archiwum
Cyfrowego, PAN Biblioteki Gdańskiej oraz ze zbiorów prywatnych, w tym kolekcjonera Piotra Popińskiego. W katalogu
prezentujemy wszystkie nieznane nam kadry Morawskiego
z kolekcji wymienionych instytucji. W przypadku zasobów
prywatnych pozwoliliśmy sobie na dobór autorski. Zaskakuje
fakt, że fotografii sumarycznie nie jest dużo. Może to potwierdzać tezę, że Morawski reprodukował zdjęcia głównie dla
odbiorców indywidualnych – turystów lub mieszkańców.
Niezwykle ciekawym wątkiem jest wykonywanie dokumentacji
na potrzeby firm portowych, jak również dostarczanie fotografii ogólnopolskiej prasie. Liczymy, że w miarę postępu dygitalizacji oraz udostępniania jej efektów pojawią się dalsze odkrycia w tym zakresie, które uzupełnią naszą wiedzę o Morawskim
i Gdyni jego czasów.
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1.	Na gdyńskiej plaży przy starych
Łazienkach Kąpielowych
	1921–1924, Gdańska Galeria Fotografii
Muzeum Narodowe w Gdańsku
sygn. MNG/GF/69/FG/1

3.

Na gdyńskiej plaży

	1921–1924, Gdańska Galeria Fotografii
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
sygn. MNG/GF/69/FG/3

2.	Na gdyńskiej plaży
	1921–1924, Gdańska Galeria Fotografii
Muzeum Narodowe w Gdańsku
sygn. MNG/GF/69/FG/2

4.	Na gdyńskiej plaży
	1921–1924, Gdańska Galeria Fotografii
Muzeum Narodowe w Gdańsku
sygn. MNG/GF/69/FG/4
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5.	Widok z drewnianego
pomostu w stronę lądu
	1925–1927, Muzeum Fotografii
w Krakowie, sygn. MHF 1186/II/21

6.	Nurkowie Polskiej Marynarki
Wojennej na okręcie-bazie Nurek
	ok. 1926, Muzeum Książąt Lubomirskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich,
sygn. Ir 21940

7.	Nurek Polskiej Marynarki Wojennej
	ok. 1926, Muzeum Książąt Lubomirskich
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich,
sygn. Ir 21942

247
8.	Rudowęglowiec Toruń

9.

	1927–1929, Narodowe
Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-G-5175

Statek pasażersko-drobnicowy Warszawa

	1929–1930, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5184

10.	Statek Pologne
w porcie tymczasowym

11.	Statek Pologne
w porcie tymczasowym

	1923–1925, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5121

	1923–1925, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-5122
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12.	Okręty i żaglowiec Lwów
w porcie tymczasowym w Gdyni

13.	Okręty i żaglowiec Lwów
w porcie tymczasowym w Gdyni

	1923–1925, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-N-2460-2

	1923–1925, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-N-2460-1

14.	Uczestnicy uroczystości otwarcia oddziału
Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni

15.	Powitanie statku pasażerskiego

1927 (?), Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-6191

	1925–1929, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-P-1046
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16. 	Na gdyńskiej plaży, maskarada
uczestników zbiórki pieniędzy na rzecz
Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
1927, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-2622

18.	Załoga trałowca Czajka
	ok. 1925, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. 694

17.	Załadunek węgla w porcie
tymczasowym w Gdyni
	1925, Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn. 1-G-4891

19.	Marynarze z kanonierki
Komendant Piłsudski
	Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, sygn. MMW/Sp/17206
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20.	Marynarze na okrętach

21.	Okręt Polskiej
Marynarki Wojennej

	1922–1929, Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni,
sygn. MMW/Sp/17202

	1922–1929, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, sygn. MMW/Sp/17205

22.	Marynarze z kanonierki
Komendant Piłsudski

23.	Zbiórka żołnierzy
Marynarki Wojennej

	1922–1929, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, sygn. MMW/Sp/17201

	Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, sygn. MMW/Sp/17203
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24.	Jeden z torpedowców
Polskiej Marynarki Wojennej
	1925–1929, Muzeum Marynarki
Wojennej w Gdyni, sygn. MMW/Sp/17204

26.	Budowa dworca
kolejowego w Gdyni
	1926, zbiory prywatne
Piotra Popińskiego

25.	Zakłady Kąpielowe
przy promenadzie nadmorskiej
1925, zbiory prywatne Piotra Popińskiego

27.	Dworzec kolejowy w Gdyni
	1926, zbiory prywatne Piotra Popińskiego
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28.	Ggdyńska plaża w pobliżu
drewnianego molo
ok. 1923, zbiory prywatne
Piotra Popińskiego

30.	Widok z Kamiennej Góry
na późniejszy skwer Kościuszki
1926, zbiory prywatne Piotra Popińskiego

29.	Ulica Centralna (obecna
Chrzanowskiego) w Gdyni
1926, zbiory prywatne Piotra Popińskiego

31.	Tymczasowy Port Wojenny
i Schronisko dla Rybaków
1925, zbiory prywatne Piotra Popińskiego
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32. 	Plaża gdyńska na wysokości
Kamiennej Góry
1924, zbiory prywatne
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33.

Na gdyńskiej plaży
1924, zbiory prywatne
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