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Na styku ulic Świętojańskiej oraz Pułaskiego w 1932 roku
stanęła kamienica, której inwestorem był przybyły do
Gdyni z Przemyśla, Władysław Budyn 1. Na tle prostych,
modernistycznych kamienic miasta, od początku
wyróżniała się ona bogatą oprawą architektoniczną.
Stanisław Pollak zaprojektował ją w maju 1928 roku 2
w stylu klasycyzmu akademickiego. B
 udynek przy
kuł moją uwagę, gdy przygotowywałam trasę spaceru
edukacyjnego dla Muzeum Miasta Gdyni. Pamiętam,
że ujęły mnie: wyjątkowa oprawa tej kamienicy, bo
gata dekoracja i szlachetnie wykończone wnętrze.
Nie zważając na modernistyczne rygory, projektant
zaopatrzył budowlę w dwie obficie dekorowane fasa
dy, artykułowane pilastrami jońskimi oraz dekorację
w postaci boniowania w części parterowej. Trójkątne,
niezwykle szykowne wykusze w elewacji, sugerowały
inspirację stylistyką art déco.

1

 ięcej na temat kamienic:
W
M. Sołtysik, Na styku dwóch epok.
Architektura gdyńskich kamienic
okresu międzywojennego,
Gdynia 2003
oraz M. Sołtysik, Gdynia,
miasto dwudziestolecia
międzywojennego.
Urbanistyka i architektura,
Warszawa 1993.
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 rchiwum Wydziału Architektury
A
i Budownictwa Urzędu
Miejskiego w Gdyni (AWAB UMG),
dokumentacja budynku przy
ul. Świętojańskiej 9.

←
Kamienica Władysława Budyna
przy ul. Świętojańskiej 9,
autor nieznany.

↑
Kamienica Władysława Budyna
przy ul. Świętojańskiej 9
w budowie,
autor nieznany,
1929/30.
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↑
Kamienica Władysława Budyna
przy ul. Świętojańskiej 9
w budowie,
ujęcie w kierunku kościoła
Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski,
autor nieznany,
1929/30.
↑
Skrzyżowanie ul. Świętojańskiej
i Skweru Kościuszki
z ujęciem na kamienicę
Władysława Budyna,
autor nieznany,
1937/38.

10 11

Znaczący wpływ na ukształtowanie Śródmieścia Gdyni,
a zwłaszcza jego czynszowych kamienic, mieli prywat
ni inwestorzy, którym fundusze państwowe przyzna
wały dofinansowanie na rozbudowę, a także architekci,
którzy niemal w większości pochodzili spoza miasta.
Nie inaczej było w przypadku kamienicy Budyna, której
artdekowskich inspiracji należy szukać aż w Przemyślu.
Tam bowiem mieszkał Stanisław Pollak, gdy projekto
wał budynek. Tam również – dzięki oddziaływaniom
kulturowym Lwowa, gdzie pierwsze motywy charak
terystyczne dla stylu art déco pojawiły się już około
1910 roku 3 – mógł podpatrzeć dekoracyjne rozwią
zania architektoniczne.
Podczas gdy Stanisław Pollak projektował kamienicę
dla Władysława Budyna, w 1928 roku przy ul. Staro
wiejskiej 1 stanął budynek według projektu Jana
S tefanowicza. Był to Hotel Centralny, należący do
Augustyna Józefa Skwiercza. Z reklamy hotelu można
dowiedzieć się, że był to „pierwszorzędny dom” 4, który
mieścił 20 pokoi gościnnych z ogrzewaniem central
nym i stałym zaopatrzeniem w ciepłą wodę. R
 egularnie
zakomponowana, symetryczna fasada budynku o
 bjęła
parter z lokalami usługowymi i trzy kondygnacje miesz
kaniowe. Centralną oś symetrii podkreśliły okna bal
konowe, zabezpieczone balustradami, a na poziomie
pierwszego piętra – wyposażone w balkon z balustradą
tralkową. Pozostałe okna ujęto opaskami, dodatkowo
wyposażając je w naczółki – trójkątne na pierwszym
piętrze, płaskie wyżej. Skrajne osie okienne wyodręb
niono płaskim boniowaniem. Na pierwszym piętrze
budynku znajdowały się pomieszczenia mieszkalne
oraz restauracja i winiarnia, przy hotelu założono rów
nież niewielki ogród 5. Z czasem elegancki hotel stracił
swój pierwotny blask, pokrył się brudem i szpecącymi
fasadę reklamami.

3

 . Bancekowa,
A
Szlakiem architektury art déco,
Lwów, Stalowa Wola 2012, s. 4.

4

 . Rembalski,
T
Właściciele wolnego sołectwa
i karczmy w Gdyni (1362-1928),
Gdańsk 2008, s. 94–97.

5

Ibidem, s. 94–97.

↑
Karta ewidencyjna budynku
przy ul. Starowiejskiej 1 w Gdyni,
autor nieznany,
1940–1943.
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↑
Ul. Starowiejska u wylotu
na Plac Kaszubski z widokiem
na budynek dawnego Hotelu Centralnego,
autor nieznany,
1928.

↑
Budynek dawnego Hotelu Centralnego
oraz Dom Zakonu Sióstr Wincentynek,
fot. Leonard Durczykiewicz,
1934.

14 15

Gdynia kojarzy się powszechnie z architekturą moder
nistyczną, która w ostatnich latach doczekała się
licznych opracowań, naukowych dysertacji i popula
ryzatorskich inicjatyw. Choć dziedzictwo moderni
styczne stanowi istotę wizualnej tożsamości miasta,
warto pamiętać, że od początku w Gdyni wznoszono
budynki odbiegające od założeń modernistycznych,
niemniej zasługujące na uwagę miłośników architek
tury. Choć nie są one ani tak opisywane ani doceniane
jak te modernistyczne, uznałam, że warto przyjrzeć się
im bliżej. A kamienica Władysława Budyna oraz budy
nek dawnego Hotelu Centralnego stały się impulsem
do stworzenia całego projektu Gdyńskie perły, czyli
więcej niż modernizm, obejmującego wystawę, pro
gram edukacyjny, a także publikację, którą trzymają
Państwo w dłoniach.

a rchitektonicznego języka, torując drogę moder
nistycznej wizji nowoczesnego miasta na miarę
XX wieku. W p
 ublikacji omawia je Maria Jolanta Sołtysik.
Warto podkreślić, że nie tworzyły jedynie przystanków
na trasie do celu, ale ważny etap w poszukiwaniach
własnej tożsamości narodowej. Wbrew potocznym
przekonaniom dwudziestolecie międzywojenne nie
było wyłącznie okresem prężnie rozwijającego się
modernizmu. Wystarczy spojrzeć na budownictwo
willowe tamtego okresu i przykłady, takie jak: willa
Sadyba przy ul. Sieroszewskiego 8, willa Kadrówka
przy ul. S
 ieroszewskiego 6, willa Pierwsza przy ul. Siero
szewskiego 18, willa Otok przy ul. Sędzickiego 24, willa
Poznanianka przy ul. Sędzickiego 16, willa Nasz Domek
przy ul. S
 ienkiewicza 5, w
 illa Szumka przy ul. Sien
kiewicza 37, willa Weneda przy ul. Przebendowskich 1,
willa dyrektora spółki Gazolina przy ul. Chylońskiej 112,
willa Orla przy ul. Kasprowicza 2, Dom Klubu Polskie
go przy ul. 1 Armii Wojska P olskiego 28, willa przy
ul. Zakopiańskiej 10, willa przy ul. Tatrzańskiej 15, willa
Śreniawa przy ul. Juliana Ejsmonda 2, willa Baśka przy

Na początkowym etapie pomysł zakładał przepro
wadzenie kilku wykładów, dotyczących wybranych
aspektów niemodernistycznej Gdyni. Uznałam, że sko
ro główną inspiracją były kamienice, powinnam
kontynuować temat budownictwa czynszowego.
Z czasem zaczęłam dostrzegać więcej niemoderni
stycznych realizacji – budynków użyteczności publi
cznej, kościołów czy domów mieszkalnych – które
w nie mniejszym stopniu niż wille zasługiwały na mia
no pereł. Razem z współautorką wystawy, Agnieszką
Drączkowską, rozszerzyłyśmy plan projektu i zaprosi
łyśmy do współpracy badaczy gdyńskiej architektury.
Każdy z autorów – na przykładzie wybranych obiektów
architektonicznych – opowiedział o pewnym aspekcie
niemodernistycznej architektury: okresie dwudzie
stolecia międzywojennego, czasach powojennych
i obiektach modernistycznych, które uległy przebu
dowie. Całość publikacji wieńczą fotografie Tomasza
Lelito, ukazujące gdyńskie perły dziś.
Powstające w dwudziestoleciu międzywojennym
klasycyzujące śródmiejskie kamienice, historyzu
jące gmachy użyteczności publicznej, dworkowe
wille podmiejskie czy zakopiańskie domy mieszkalne,
stanowiły punkt wyjścia dla poszukiwań n owego

→
Budynek dawnego
Hotelu Centralnego
przy ul. Starowiejskiej 2,
fotografia z karty
ewidencyjnej budynku,
autor nieznany,
1940–1943.
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ul. Korzeniowskiego 4 czy wreszcie willa Sokola przy
ul. Wacława Sieroszewskiego 7. Te realizacje są nie mniej
istotne dla architektury G
 dyni i stanowią przedmiot licz
nych badań i opracowań, jednak ze względu na skalę
i fenomen architektury modernistycznej, zawsze pozo
stawały na drugim planie.
Wznoszone po II wojnie światowej budowle wchodziły
w dialog z modernizmem, czerpiąc z jego założeń lub
przeciwnie, całkowicie się od nich odcinając. Budynki
użyteczności publicznej tego okresu zwykle ujmowa
no w sposób monumentalny. Choć na tle architektury
modernistycznej posiadały często więcej dekoracji
zewnętrznych, np. w formie zygzaków (Kościół Naj
świętszego Serca Pana Jezusa), całościowo uważane
są za dość brutalistyczne w wyrazie. O szczegółach
ich powstania, a także architektonicznych założeniach
traktują dwa teksty Agaty Abramowicz. Jeden poświę
cony jest przede wszystkim budynkom o charakterze
sakralnym, takim jak kościół Najświętszego Serca Pana
Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46, kościół franciszkański
św. Antoniego Padewskiego przy ul. Kornela Ujejskiego 40,
kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra
Rybaka przy ul. Portowej 2, Sanktuarium Bożego Miłosier
dzia przy kościele NMP przy ul. Zygmuntowskiej 4. Drugi
tekst Abramowicz omawia powojenne budownictwo
„świeckie”: Dom Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33, Teatr
Muzyczny przy placu Grunwaldzkim 1, Dworzec Żeglu
gi Gdańskiej, Morski Instytut Rybacki przy ul. Hugona
Kołłątaja 1, Siedzibę organizacji YMCA przy ul. Stefana
Żeromskiego 26, Dworzec kolei podmiejskiej i Dworzec
kolejowy Gdynia Główna.

→
Willa Otok
przy ulicy Sędzickiego 24,
fot. Henryk Poddębski,
1930.
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Kościół Św. Antoniego Padewskiego
przy ul. Kornela Ujejskiego 40
oraz budynki mieszkalne ZUS,
autor nieznany,
1945–1955.
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Podsumowując, celem projektu było zwrócenie uwagi
na niemodernistyczne oblicze Gdyni, wciąż niewystar
czająco poznane i pozostające poza zainteresowaniem
animatorów kultury, edukatorów i przewodników.
Dzięki wystawie, która miała miejsce od sierpnia do
października 2021 roku w Muzeum Miasta Gdyni, serii
wykładów i spacerów, a także tej publikacji, chcieliśmy
w przystępny sposób przybliżyć historię budynków,
podkreślić ich wartość dla historii miasta oraz rolę
w kształtowaniu narodowego dziedzictwa architek
tonicznego. Naszym marzeniem było to, by publikacja
umożliwiła spojrzenie na gdyńską architekturę jako
różnorodną, heterogeniczną i bogatą oraz zwiększyła
wiedzę o potrzebie ochrony również niemodernistycz
nego dziedzictwa Gdyni.

Ostatnią z omawianych grup są budynki, które choć wy
budowano wedle założeń modernistycznych, poddano
późniejszej przebudowie, która diametralnie zmieniła
kształt całości. Takim przykładem jest Dom Zdrojowy
/D om Marynarza przy alei Marszałka Piłsudskiego.
Jacek Friedrich klarownie wyjaśnia, jak na przestrzeni
lat i pod wpływem różnych politycznych uwarunkowań
ewoluował pierwotny projekt. Pomimo powojennych
renowacji, które zwróciły budynek ku stylistyce soc
realizmu, jego bryła wciąż zachowuje modernistyczny
układ. M
 ariaż tych wpływów czyni go wyjątkową
gdyńską perłą.

↑
Dom Zdrojowy,
negatyw szklany,
fot. Henryk Poddębski,
1930.

Kuratorka projektu
Patrycja Wójcik
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Przed modernizmem
– style w gdyńskiej
architekturze lat
dwudziestych

Maria Jolanta Sołtysik
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Wprowadzenie

Lata dwudzieste
w przedmodernistycznej
architekturze w Polsce i Gdyni
6

 tym przełomie w 2003 r. pisała
O
Maria Jolanta Sołtysik w książce
Na styku dwóch epok.
Architektura gdyńskich kamienic
okresu międzywojennego,
Gdynia 2003, s. 9 i 35.

✦

Zarówno w historiografii architektury polskiej, jak
i europejskiej, lata dwudzieste XX wieku omawiane
są g
 łównie w kontekście rodzącego się modernizmu.
Nic w tym zresztą nie ma dziwnego, bo to właśnie ten
nurt wyznaczał nowe trendy i w przyszłości decy
dować miał o dziejach architektury w całym stuleciu.
Odchodziła w przeszłość trwająca od połowy XIX wieku
epoka historyzmu, a zaczynała się epoka nowa, moder
nistyczna. Tak więc oblicze stylowe lat dwudziestych
było niezwykle różnorodne i obok tendencji moderni
stycznych obecne były tendencje osadzone głęboko
w tradycji historycznej.
Celem tego artykułu jest przedstawienie panoramy
stylowej Gdyni w okresie poprzedzającym rewolucyj
ne zmiany, jakie w architekturze miasta wprowadził
modernizm i modernistyczna awangarda. Panorama
ta ma oczywiście swe wyraźne analogie w procesach
szerszych, przebiegających wówczas w całej architek
turze polskiej. Od tego też zaczniemy.

J . Białostocki, Kryzysy w sztuce
[w:] Kryzysy w sztuce. Materiały
Sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Lublin 1985, Warszawa
1988, s. 21; cyt. za M. Porębski,
Ubi leones [w:] T. Hrankowska
(red.), Przed wielkim jutrem.
Sztuka 1902–1918, Materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Lublin 1985, Warszawa 1990, s. 11.

7

 . Minkiewicz,
W
Od romantyzmu
do konstruktywizmu,
„Polski Przemysł Budowlany”,
1929, r. V, nr 7–9.
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Lata dwudzieste to okres, w którym dokonał się jeden
z największych przełomów w dziejach architektury
– przełom modernistyczny 6 . Za Janem B
 iałostockim
trzeba powiedzieć, że właśnie te lata dały „silną pod
nietę do szukania nowych rozwiązań, założeń i per
spektyw” 7 w całej sztuce nowoczesnej. Jako czas
przełomowy lata dwudzieste były więc świadkiem
ścierania się dwóch zasadniczych i przeciwstawnych
opcji artystycznych – podejścia tradycjonalistycznego
i podejścia modernistycznego. Z jednej strony stano
wiły one końcowy okres historyzmu jako e
 manacji
postaw zachow awczych, z drugiej zaś zawierały
wyraźne elementy trendów progresywnych jako zapo
wiedź modernistycznej awangardy. Obie te postawy
pozostawały wówczas ze sobą w stałym dialogu.
Początkowo wyraźną przewagę miał historyzm oraz
żywy w jego o
 brębie duch narodowo-romantyczny
i klasyczny 8 . Im bliżej końca dekady, tym modernizm
i międzynarodowa awangarda zdobywały coraz szer
sze zainteresowanie, by około 1930 roku stać się domi
nującym zjawiskiem w architekturze.

8
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W Polsce ruch
romantyczno-narodowy nawiązywał
w dużej mierze
do konwencji
architektury wiejskiej
i wernakularnej.

Lata bezpośrednio po I wojnie światowej zarówno
w Polsce, jak i w całej Europie, przesycone były duchem
nostalgicznej tęsknoty za utraconą i często mitologi
zowaną świetnością „dawnych czasów”. N
 astępstwem
tego był romantyczny zwrot do przeszłości i powszech
ne w różnych krajach europejskich poszukiwanie „stylu
narodowego”. W Polsce ruch romantyczno-narodowy
nawiązywał w dużej mierze do konwencji architektury
wiejskiej i wernakularnej. O
 dniesienia te zapoczątko
wane zostały w końcu XIX stulecia przez Stanisława
Witkiewicza, który – jak pisał Szczęsny Rutkowski
– „zachwycił się budownictwem i zdobnictwem górali
podhalańskich i zaczął gorąco propagować »styl zako
piański«. Sam w tym stylu zaczął budować wille
i projektować meble” 9. Za przykładem Witkiewicza
poszła po 1918 roku cała plejada młodych architektów,
chcących przystosować do współczesnych potrzeb ele
menty regionalnej architektury zabytkowej – nie tylko
zresztą podhalańskiej. Ważną inspiracją do poszukiwań
rodzimych form w architekturze stał się wówczas
także tradycyjny dwór polski, zapoczątkowując rozwój
bardzo popularnego w początkach lat dwudziestych
stylu dworkowego.

 . Rutkowski,
S
Polska architektura
współczesna,
„Tygodnik Ilustrowany”,
1929, nr 49, z. 946/7.

9

28 29

→
Dwór Laszczyków w Kielcach,
fot. M. Sołtysik.

↑
Willa Koliba w Zakopanem,
fot. M. Sołtysik.
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Natomiast dla wznoszonych w Polsce obiektów
o funkcji innej niż mieszkaniowa poszukiwano wzor
ców rodzim ości głównie w „swojskich” formach
polskiego baroku, klasycyzmu, renesansu, a czasem
również gotyku, tworząc jeszcze inne wersje stylisty
ki narodowej. Zaznaczyć przy tym należy, że niemal
wszyscy polscy architekci – niezależnie od tego, z jakie
go środowiska czy ośrodka się wywodzili – projektowali
w latach 1920–1926 w którejś z tych konwencji.
Około połowy lat dwudziestych popularność w naszej
architekturze zdobył jeszcze inny nurt historyzmu
– klasycyzm akademicki. Razem z odbudową niepod
ległej państwowości zaczęto bowiem w kraju wznosić
liczne gmachy użyteczności publicznej, urzędy i obiek
ty administracji państwowej. Jak przy tym zauważył
Szczęsny Rutkowski: „Do architektury monumentalnej
»styl polski« nie dał się zastosować. Dworce kolejowe,
centrale związków zawodowych i urzędy ukostiumo
wane po sarmacku wyglądają raczej groteskowo” 10.
Stąd też dla tego typu realizacji sięgnięto po „ponadcza
sowe” formy klasycyzmu, którego głównymi promo
torami byli w naszym kraju trzej klasycy akademiccy:
Adolf Szyszko-Bohusz, Paweł Wędziagolski i Marian
Lalewicz 11 .
Po roku 1925, równolegle z rozwojem klasycyzmu
akademickiego, nasilają się w architekturze polskiej
trendy wyraźnie modernizujące. Pierwszym z nich był
nurt art déco, stojący jeszcze na pograniczu tradycji
i nowoczesności, zaś następnym był już ultramoderni
styczny funkcjonalizm, radykalnie zrywający z wszel
kimi odniesieniami do „stylowej” przeszłości. Mimo że
również one tworzyły obraz architektoniczny lat dwu
dziestych, to jednak należały już do formacji moderni
stycznych i z tego względu pominiemy je w n
 aszych
rozważaniach.

10

11

Ibidem, s. 946.

Przedmodernistyczna architektura lat dwudziestych
w Gdyni stanowiła dość wierne odbicie procesów
zachodzących w tym czasie w architekturze pol
skiej; jej paleta stylowa była więc bardzo zróżnico
wana 12 . Wszystkie tendencje stylowe przybywały
do Gdyni r azem z przybywającymi do niej architek
tami i budowniczymi. Trafiali oni do budującego się
miasta p
 raktycznie z terenów całej ówczesnej Polski,
a w szczególności z ośrodków takich jak Warszawa,
Kraków, Lwów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk i Wej
herowo. J ednakże w porównaniu do bogatej architektu
ry tych „starych” miast, tworzonej dla społeczności do
statnich, ustabilizowanych kulturowo i ekonomicznie,
architektura Gdyni cechowała się pewną prostotą oraz
powściągliwością. Przyczyną tego były specyficzne,
„pionierskie” warunki panujące w Gdyni – mieście po
wstającym od zera, „na surowym korzeniu”, budowa
nym głównie przez ludzi napływowych, będących na
dorobku, kalkulujących prace budowlane oszczędnie
i pragmatycznie. Stąd też promujący prostotę i eko
nomię modernizm przyjmował się w Gdyni stosunko
wo szybko, a gdyński historyzm i wszystkie formacje
przedmodernistyczne były raczej uproszczone i skrom
ne w dekoracyjnym detalu.

 . K. Olszewski,
A
Nowa forma w architekturze
polskiej 1900–1925.
Teoria i praktyka,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.

12

F ormy stylowe gdyńskiej
architektury, a także dzieje
i urbanistyka miasta omówione
zostały w książce M. Sołtysik
Gdynia: miasto dwudziestolecia
międzywojennego.
Urbanistyka i architektura,
Warszawa 1993.
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Gdyńskie realizacje
stylu dworkowego
✦

Styl dworkowy nawiązywał bezpośrednio do form
wiejskiej siedziby szlacheckiej XVI, XVII i XVIII wieku.
Jego program przestrzenny był więc dość określony:
prosta bryła na planie prostokąta, przekryta wysokim
dachem czterospadowym, często łamanym, wysu
nięty na osi ganek wsparty na kolumnach lub filarach
i zwieńczony frontonem. Takie ukształtowanie, połą
czone ze skromnym barokowym lub klasycyzującym
detalem, wydawało się wówczas kwintesencją polsko
ści w architekturze.

 zieje i architekturę Orłowa
D
przedstawia Maria Jolanta
Sołtysik w książce:
S. Kitowski, M. Sołtysik, Orłowo.
Dzieje, krajobraz, architektura.
Perła międzywojennej Gdyni,
Gdynia 2014.

15

 . Kitowski, M. Sołtysik,
S
op. cit., s. 66–71.

Do najlepszych przykładów stylu dworkowego na
Kamiennej Górze należą trzy realizacje Zielińskiego z lat
1922–1923, takie jak willa Sadyba przy ul. Sierosze
wskiego 8, willa Kadrówka przy ul. Sieroszewskiego 6
(dawna własność pisarza i wielkiego miłośnika
Gdyni Wacława Sieroszewskiego) oraz nieistniejąca
już dziś willa Pierwsza przy ul. Sieroszewskiego 18.
Pięknym przykładem tego nurtu była willa Otok przy
ul. Sędzickiego 24, wzniesiona w 1923 roku według pro
jektu Jerzego Müllera i Adama Rybińskiego, w latach
dziewięćdziesiątych zburzona, a następnie nieumie
jętnie odbudowana. Do innych ciekawych reali
zacji dworkowych na Kamiennej Górze należy willa
Poznanianka (ul. Sędzickiego 16), willa Nasz Domek
(ul. Sienkiewicza 5) i przez długie lata niszczejąca wil
la Szumka (ul. Sienkiewicza 37), przy której obecnie
prowadzone są prace remontowe.
Kilka wybitnych realizacji stylu dworkowego powstało
również poza Kamienną Górą. W Orłowie 14 , w pobliżu
mola, zbudowano okazały, lecz nieistniejący już dziś
pensjonat Mewa – własność inż. Jerzego Mariańskiego.
Blisko orłowskiej plaży, przy ul. Przebendowskich 1,
architekt z Bydgoszczy Antoni Jaworski zaprojekto
wał w 1926 roku willę Weneda dla profesora Mariana
Morelowskiego 15 . Zniszczona podczas niemieckiej
okupacji willa została po wojnie starannie odbudowa
na według oryginalnych planów. W Chyloni przy ulicy
Chylońskiej 112a stanęła willa dyrektora spółki Gazolina,
zaprojektowana przez Adolfa Berezowskiego i otoczona
niewielkim parkiem. Jej realizacja, ukończona w 1931
roku, zamyka pięknym akcentem rozwój stylu dwor
kowego w Gdyni.

Realizacje dworkowe charakterystyczne były dla budyn
ków mieszkalnych o niewielkiej skali – willi i domów
letniskowych – choć znajdujemy je niekiedy również
w obiektach o innym przeznaczeniu. Ponieważ w rejo
nie Gdyni przed powstaniem miasta w całym pasie
nadmorskim od Oksywia do Orłowa rozwijała się funk
cja letniskowa, tego typu realizacje znalazły tu wyjąt
kowe możliwości.
Szczególnie wdzięczne w sensie architektonicznym
„dworki” postawały na Kamiennej Górze 13 . Od początku
lat dwudziestych trwała tu bowiem budowa nowego,
elitarnego letniska Kamieniec Pomorski, dla którego
plan urbanistyczny stworzyli znani warszawscy archi
tekci Tadeusz Tołwiński i Tadeusz Zieliński. Ten ostatni
zresztą był także autorem kilku najpiękniejszych willi
Kamieńca Pomorskiego.

14

13

M. Sołtysik, op. cit., s. 73–79.

34 35

↑
Willa Sadyba
przy ul. Sieroszewskiego 8,
fot. M. Sołtysik.

↑
Willa Weneda
przy ul. Przebendowskich 1,
fot. M. Sołtysik.
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Styl zakopiański w Gdyni

16

 . Sołtysik,
M
Gdynia: miasto dwudziestolecia
międzywojennego…,
s. 238–240.

✦

na Kamiennej Górze Dom Klubu Polskiego zbudowany
ok. 1930 roku według projektu Kazimierza Krzyżanow
skiego. Pozostałe realizacje „zakopiańskie” powstały
w zachodniej części Gdyni – głównie na Działkach Leś
nych, choć niewiele ich niestety przetrwało do dzisiaj.
Nie istnieją już na przykład dwie ładne drewniane wille
tego nurtu – jedna przy ul. Witomińskiej 46, a druga przy
ul. Nowogrodzkiej 34 16 , na miejscu której niedawno
powstały nowe apartamentowce. Dwie r ealizacje inspiro
wane mocno zmodernizowaną zakopiańszczyzną prze
trwały natomiast przy ul. Zakopiańskiej 10 i Tatrzańskiej 15.

Styl zakopiański lat dwudziestych w Gdyni był znacznie
skromniejszy w formach niż ten stworzony w końcu
XIX wieku przez Stanisława Witkiewicza. W Gdyni
pojawił się później niż architektura dworkowa i wyraź
nie mniej licznie. Było to zrozumiałe, ponieważ jego
korzenie są nierozerwalnie związane z krajobrazem gór
i Podhala oraz tradycją architektoniczną środowiska
krakowskiego. Oczywiście zasięg stylu zakopiańskiego
był ogólnopolski, ale im dalej od Zakopanego i Krakowa,
tym oddziaływał słabiej. W sensie skali i układu prze
strzennego cechuje go pewne podobieństwo do stylu
dworkowego, lecz elementy wyraźnie odróżniające
obie formacje to materiał budowlany i forma d
 etalu.
W przypadku stylu zakopiańskiego dominującym
materiałem ścian było drewno, a detal – również drew
niany – nawiązywał do zdobnictwa i ciesiołki góralskiej.
Najpiękniejszą realizacją stylu zakopiańskiego w Gdyni
jest willa Orla przy ul. Kasprowicza 2 na Kamiennej
Górze. Budynek wzniesiony został w 1928 roku dla
krakowskiego przedsiębiorcy Franciszka Drobniaka,
najpewniej według projektu któregoś z ówczesnych
krakowskich architektów. Mimo ochrony konserwator
skiej ten obiekt o wyjątkowej w skali miasta formie jest
dziś mocno zniszczony i przekształcony. Późniejsze
gdyńskie realizacje stylu zakopiańskiego niestety rów
nież tylko częściowo zachowały się do chwili obecnej.
Należały już do lat trzydziestych i ich formy były wyraź
nie zmodernizowane. Ilustracją tego może być stojący
przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 28 (dawnej Lipowej)

→
Willa Orla przy ul. Kasprowicza 2,
fot. M. Sołtysik,
2009.
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Styl narodowy – „swojski”
✦

Dla obiektów o większej skali i funkcjach odmiennych
niż willowo-mieszkaniowe stylistyka narodowa przyj
mowała inne kształty – nie dworkowe i nie z akopiańskie.
Najczęściej sięgano w takich przypadkach po prowin
cjonalne formy polskiego baroku i renesansu, a czasa
mi również uproszczonego gotyku, łącząc je w malow
niczą, swojsko-narodową kompozycję.
Świetnym tego przykładem był wzniesiony w latach
1923–26 gdyński dworzec kolejowy (dziś już nieistniejący).
Jego projektantem był wybitny architekt warszawski
tamtego okresu, Romuald Miller. Miał on w swym
dorobku już kilka udanych realizacji dworcowych
– m. in. w Żyrardowie, Pruszkowie i Lublinie. Wszystkie
dworce Millera reprezentowały nurt romantyczno-
narodowy, który podkreślał cechy specyficznie polskie
i regionalne w architekturze. O jego budynku dworca
kolejowego pisano, że „posiada tyle wybitnych cech
polskiej architektury, iż powinien tym, co znają Polskę
i odczuwają piękno form architektonicznych przypo
minać zabytki (...), jakie podziwiać można w Krakowie,
Warszawie, Wilnie, Kazimierzu nad Wisłą, a nawet
w dalekim Krzemieńcu”.

↑
Willa przy ul. Zakopiańskiej 10,
fot. M. Sołtysik.
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Charakterystyczną realizacją stylu narodowo-swojskie
go jest także zachowany do dzisiaj pierwszy gdyński
kościół – zbudowany przy ul. Świętojańskiej kościół
Najświętszej Marii Panny. Świątynia stanęła przy cał
kiem pustej jeszcze ulicy Świętojańskiej w latach
1922–1927 jako dzieło dwóch budowniczych wywo
dzących się z Poznania, Romana Wojkiewicza i Mariana
Baranowskiego 17. Jej harmonijna bryła, z kształtnym
portalem oraz wieżą zwieńczoną neobarokowym heł
mem, jest przykładem przeniesionych w XX stulecie
form budowania „podług nieba i zwyczaju polskiego”.
Jedynym śródmiejskim budynkiem mieszkalnym
reprezentującym „swojską” odmianę stylu narodowe
go była pierwsza gdyńska kamienica – dom Ludwika
Grzenkowicza przy ul. Abrahama 5 z 1927 roku.
Wp
 orównaniu do późniejszych, wielopiętrowych ka
mienic centralnej części miasta był to jeszcze dom
niewielki, zaledwie półtorapiętrowy, o wyraźnie mało
miasteczkowym charakterze. Architekt wyróżnił go
jednak fantazyjnym, renesansowo-barokowym naczół
kiem, akcentując nim oś środkową fasady.

17

 . Sołtysik,
M
op. cit., s. 84–86.

18

 zczegółowe informacje
S
o gdyńskich kamienicach
i ich architekturze znajdzie
czytelnik w książce
Marii Jolanty Sołtysik
Na styku dwóch epok.
Architektura gdyńskich kamienic
okresu międzywojennego,
Gdynia 2003.

→
Kamienica Ludwika Grzenkowicza
przy ul. Abrahama 5
(pierwsza gdyńska kamienica),
fot. M. Sołtysik.
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Klasycyzm akademicki
i jego odmiany
✦

Pojęcie klasycyzmu w historii sztuki jest terminem bar
dzo wieloznacznym. Pisał o tym już w latach pięćdzie
siątych Władysław Tatarkiewicz, wyodrębniając pośród
czterech znaczeń jedno, odnoszące się do nazwy stylu
historycznego. W tym znaczeniu według Tatarkiewicza
„klasycznymi bywają nazywane utwory, które nie będąc
starożytnymi odpowiadają wzorom starożytnym” 19.
W tym właśnie sensie pojęcie klasycyzmu akademic
kiego wprowadził do polskiej historiografii O
 lszewski,
podkreślając, że był on głównie dziełem trzech „aka
demików architektury”20, którzy programowo nawiązy
wali do spuścizny klasycznej, antyczno-palladiańskiej.
Jednym z owych klasyków akademickich był profesor
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Marian
Lalewicz. W 1924 roku zaprojektował on sztandaro
we na skalę polską dzieło klasycyzmu akademickiego
– monumentalny kompleks Dowództwa Floty w Gdyni
Oksywiu (dziś Komenda Portu Wojennego). Jego cen
tralnym obiektem był tak zwany Dom Dowództwa
Floty, do którego przylegał zespół Koszar Marynarki
Wojennej (dziś Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej)
oraz niewielki zespół mieszkaniowy dla oficerów i pod
oficerów 21 . Promieniste założenie urbanistyczne oraz
podniosła, bardzo staranna kompozycyjnie architek
tura w sposób wyważony eksponowały szlachetność
klasycznej formy. Jak pisała prasa owego okresu, cały
zespół pozostawał „w ścisłym związku z naszymi
monumentalnymi budynkami historycznymi o naj
lepszych tradycjach europejskich”22 .

19

 . Tatarkiewicz,
W
Les quatre significations
du mot „classique”,
„Revue Internationale
de Philosophie”, 1958,
vol. XII, no. 43, 5–22.

20

 . K. Olszewski,
A
Nowa forma…, s. 132.

21

 . Sołtysik,
M
Gdynia: miasto dwudziestolecia
międzywojennego…,
s. 65–69.

22

„Morze” 1927, nr 11, s.11.

↑
Plan kompleksu Dowództwa Floty,
Koszar Marynarki Wojennej i zespołu mieszkalnego w Gdyni-Oksywiu,
projekt Marian Lalewicz
(źródło: Centralne Archiwum
Wojskowe w Warszawie).
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Marian Lalewicz jest jeszcze autorem trzech gdyńskich
realizacji klasycyzmu akademickiego. W pierwszym
rzędzie wymienić trzeba zaprojektowany w 1930 roku,
a wzniesiony już w latach trzydziestych gmach Pań
stwowego Banku Rolnego (obecnie oddział PKO Banku
Polskiego) przy ul. Wójta Jana Radtkego 53. Głównym
akcentem elewacji jest tu arkadowy, boniowany par
ter z kolumnami zbrojonymi oraz centralnie umiesz
czona niska wieża z tarasem. Dwie inne realizacje
– dom oficerski przy ul. 10 Lutego 29 i dom podoficer
ski przy ul. Morskiej 67 – prezentują już architekturę
mocno zmodernizowaną.

23

 . Kitowski, M. Sołtysik,
S
Orłowo. Dzieje…, s. 70–71.

W czystej, akademickiej formie znajdujemy w Gdyni
również obiekty autorstwa innych architektów, w tym
obiekty letniskowe z początków lat dwudziestych.
W 1921 roku na Kamiennej Górze stanęła piękna willa
Sokola Ryszarda Gałczyńskiego, zbudowana według
projektu Tadeusza Zielińskiego w lekkich, warszaw
skich formach klasycyzmu. Drugą willą klasycyzmu
akademickiego zachowaną w dawnym kompleksie
letniskowym Kamiennej Góry jest równie oryginalna
willa Śreniawa. Jej projekt, także autorstwa Zielińskiego,
sporządzony został w 1923 roku dla znanego działa
cza gospodarczego Polski międzywojennej, hrabiego
Adama Stadnickiego. Wspomnieć też należy o klasy
cyzujących, choć nieco skromniejszych formach willi
Baśka przy ul. Korzeniowskiego 4, zaprojektowanej
przez słynnego profesora Politechniki Warszawskiej
Oskara Sosnowskiego.
Natomiast w nadmorskiej części Orłowa przycią
ga uwagę majestatyczna bryła Białego Dworu przy
ul. Przebendowskich 3, wzniesiona w latach 1927–1928
przez budowniczego Antoniego Jaworskiego dla adwo
kata Jana Maciaszka i jego żony 23 . Niestety obiekt
w czasie okupacji został zniekształcony szpetną rozbu
dową i dopiero niedawno poddano go profesjonalnej
i całościowej rekonstrukcji według zachowanych
oryginalnych planów.

→
Oddział PKO Banku Polskiego
(dawny Bank Rolny)
przy ul. Wójta Jana Radtkego 53,
fot. M. Sołtysik.

Do form klasycyzmu akademickiego nawiązywa
ły także pierwsze powstałe w Gdyni obiekty uży
teczności publicznej. Najwcześniejszym tego typu
budynkiem, powstałym jeszcze przed uzyskaniem
przez Gdynię praw miejskich, był dom mieszkalny,
a później klasztor wraz z kaplicą Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à P
 aulo przy ul. Starowiejskiej 2, zapro
jektowany w 1922 roku przez architekta z Chełmna
Teodora Bredefelda. W latach 1923–1924 wzniesiono
na Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 13 pierw
szy gdyński hotel – Hotel Kaszubski, zaprojektowany
w 1923 roku przez Tadeusza Z
 ielińskiego. Budynek
jest obecnie poddawany kompleksowej moderni
zacji i nadbudowie. We wrześniu 1928 roku oddano
do użytku bardzo duży i ciekawy architektonicznie
gmach Szkoły Powszechnej nr 1 przy ul. 10 Lutego 26.
Autorem projektu był architekt-budowniczy Ludwik
Witkowski, który usytuował budynek krótszą elewacją
do ulicy, zdobiąc fasadę wejściową czteropilastrowym
portykiem przyściennym z trójkątnym naczółkiem.
Szlachetne formy warszawskiego klasycyzmu stani
sławowskiego prezentuje pochodzący z lat 1927–1929
gmach Banku Polskiego, zbudowany przy ul. 10 Lu
tego 22 według projektu stołecznego a rchitekta
Stanisława Filasiewicza.
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←
Pensjonat Biały Dwór
przy ul. Przebendowskich 3,
fot. M. Sołtysik.

↑
Willa Śreniawa
przy ul. Ejsmonda 2,
fot. M. Sołtysik.

↑
Hotel Kaszubski
przy ul. Sienkiewicza 13,
fot. M. Sołtysik.
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Jednakże największą grupę obiektów inspirowanych
klasyką stanowiły w Gdyni śródmiejskie kamienice 24 .
Grupę tę otwiera kamienica pierwszego gdyńskiego
burmistrza, Augustyna Krause, zbudowana w 1928 roku
przy ul. Abrahama 25. Był to dom dwuipółpiętrowy,
autorstwa wejherowskiego architekta Stanisława
Świątkiewicza, który harmonijnie podzielił jego fasadę
gładkimi pilastrami i zaakcentował trójkątnie zwień
czoną facjatką.

24

 . Sołtysik,
M
Na styku dwóch epok.
Architektura gdyńskich
kamienic…, s. 60–119.

Począwszy od 1928 roku w śródmieściu zaczęły już
powstawać kamienice wielkomiejskie, trzy-, cztero
piętrowe i wyższe. Kształtną formą i detalem wyróż
nia się zaprojektowana w 1927 roku przez Romana
Wojkiewicza kamienica Emilii Wojewskiej przy ulicy
Portowej 4, z ładnym quasi-portykiem jońskim w ele
wacji frontowej. Oryginalną architekturę prezentuje
okazała kamienica Władysława Budyna przy ul. Świę
tojańskiej 9, zaprojektowana przez Stanisława Pollaka
i ukończona w 1931 roku. Zarówno jej projektant, jak
i właściciel, pochodzili z Przemyśla, czym zapewne
należy tłumaczyć niespotykane jak na „pionierskie”
warunki gdyńskie bogactwo form ornamentalnych.
Arkadowy parter budynku, jońskie pilastrowanie i usko
kowa attyka czerpią ze spuścizny klasycznej, nato
miast oryginalne, trójkątne wykusze są już zapowiedzią
stylistyki art déco.
Pierwszym „drapaczem chmur” w Gdyni nazywano
wzniesioną w 1930 roku czteroipółpiętrową kamienicę
Jakuba Scheibego przy ul. Jana z Kolna 2 – wówczas
najwyższy dom śródmieścia. Jej rysunki projektowe
w ykonał w 1928 roku architekt-budowniczy W
 iktor
L orenz, wprowadzając „przekątną” symetrię do
kompozycji wysokiego narożnika z półkolumnami
jońskimi. W jej sąsiedztwie, przy ul. Portowej 8, powstał
w 1928 roku dom Józefa i Weroniki Nierzwickich,
wzniesiony według projektu Romana Wojkiewicza.
Niestety, jego pilastrową, wypełnioną płaskorzeźbami
fasadę oszpecono kilkanaście lat temu nieumiejętną
nadbudową.

←
Kamienica Władysława Budyna przy
ulicy Świętojańskiej 9,
fot. M. Sołtysik.
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Pierwszym „drapaczem
chmur” w Gdyni
nazywano wzniesioną
w 1930 roku czteroipółpiętrową kamienicę
Jakuba Scheibego
przy ul. Jana z Kolna 2
– wówczas najwyższy
dom śródmieścia.
←
Kamienica Jakuba Scheibe
przy ul. Jana z Kolna 2,
fot. M. Sołtysik.
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Pod koniec lat dwudziestych formy klasycyzujące
kamienic uległy wyraźnemu uproszczeniu, chociaż
nadal sposób ich kompozycji, symetria układu, werty
kalna artykulacja i trójkątne zwieńczenia każą zaliczyć
je do tej tradycji 25 . Znikły jednak z ich fasad bazy
i głowice, a półkolumny i pilastry zastąpiono pozba
wionymi ornamentów lizenami. W śródmieściu Gdy
ni znajdujemy kilkanaście takich realizacji, pośród
których do najciekawszych należą: dom państwa
Rachmielowskich przy placu Kaszubskim 5, kamienica
Józefa Tutkowskiego przy ul. Starowiejskiej 11, kamie
nica Józefa i E
 lżbiety Voigtów przy ul. Świętojańskiej
16, kamienica Pawła Beckera i Marii Łyskowskiej przy
ul. Starowiejskiej 22/24, kamienica Jana Grubby przy
ul. Starowiejskiej 58, kamienica Michała Fliska przy
ul. Abrahama 39, kamienica Damazego Bonieckiego
przy ul. Świętojańskiej 98 oraz kamienica Adama
i Leokadii Danek przy ul. Świętojańskiej 74. Te trzy ostat
nie domy miały już wysokość sześć i pół kondygnacji
i ukończone zostały na przełomie 1930 i 1931 roku.
Porównując ze sobą fasady tych domów, możemy
prześledzić, jak szybko rosła ich wysokość, co stanowi
swoistą miarę niezwykle szybkiego rozwoju miasta.
Zamykając problematykę stylową klasycyzmu w Gdyni,
wspomnieć trzeba jeszcze o jednej realizacji – Maga
zynie Polskiego Monopolu Tytoniowego w gdyńskim
porcie. Wzniesiony został w 1931 roku według projek
tu znakomitego warszawskiego architekta S
 tefana
Szyllera w konwencji uproszczonego klasycyzmu.
Pełne harmonii rozwiązanie zwieńczenia budynku
w formie uskokowej attyki architekt ozdobił kamienny
mi kulami, flankującymi centralnie umieszczone godło
państwowe. Niestety, detale te, zniszczone w trakcie
II wojny światowej, nie zostały do dziś przywrócone.

25

 . Sołtysik,
M
op. cit., s. 60–119.

→
Kamienica Józefa Tutkowskiego
przy ul. Starowiejskiej 11,
fot. M. Sołtysik.
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Po roku 1930 formy historyzmu praktycznie znikają
z gdyńskiej architektury. Na fali zdobywających coraz
większą popularność haseł awangardy, język stylowy
szerokim frontem wkroczył w świat nowej, prostej i bez
ornamentalnej estetyki modernistycznej. O ile jednak
gdyński modernizm cieszy się sporą popularnością,
to realizacje gdyńskiego historyzmu pozostają wyraź
nie w cieniu. Niestety, niektóre z tych realizacji nie
przetrwały do dzisiaj, a stan techniczny innych r odzi
obawę o ich dalszy los. Dotyczy to zwłaszcza kilku
realizacji willowych dawnego letniska Kamiennej Góry,
a wśród nich willi Otok, willi Orla, willi Szumka i willi
Śreniawa. Trzeba mieć nadzieję, że w wypadku tej ostat
niej dokonany niedawno wpis do rejestru zabytków
– mimo że oprotestowany przez dzierżawcę – przerwie
proces destrukcji.

←
Magazyn Polskiego Monopolu
Tytoniowego przy ul. Starowiejskiej
w latach trzydziestych XX wieku,
1930 r.

56 57

Betonowe świątynie.
Powojenne kościoły
śródmieścia Gdyni

Agata Abramowicz
59

Po wydarzeniach Grudnia 1970 nastąpiła kolejna o
 dwilż.
Redemptoryści otrzymali wreszcie zezwolenie na bu
dowę świątyni, co miało poprawić wizerunek władzy
na Wybrzeżu. Franciszkanie mogli dokończyć budo
wę wieży kościelnej. Parafia NMP nie otrzymała, mimo
wielu próśb, pozwolenia na budowę nowego gmachu
przy ul. Świętojańskiej. Było to jednak uwarunkowane
specyfiką ścisłego centrum, dla którego plany przewi
dywały inne funkcje. Z argumentów tych zrezygnowa
no po przełomie Sierpnia 1980, chcąc po zawieszeniu
strajków załagodzić nastroje społeczne.
✦
Architektura świątyń była wypadkową aspiracji pro
jektantów i życzeń zleceniodawców. Wyjątkiem jest
nowy kościół NMP, którego forma została w dużej mie
rze określona przez warunki konkursu SARP. Istotnymi
czynnikami były także często restrykcyjne wytyczne
architektoniczno-urbanistyczne oraz ograniczenia
materiałowe i finansowe. Nie bez znaczenia były rów
nież przełomowe dla architektury sakralnej postano
wienia Soboru Watykańskiego II. Choć projekty trzech
gdyńskich świątyń z drugiej połowy lat pięćdziesiątych
powstały przed Soborem Watykańskim II, realizowa
ne były w trakcie i po przełomowych dla architektury
sakralnej postanowieniach. Wytyczne te znajdują już
odbicie w rozwiązaniach przyjętych w omawianych
kościołach, świadcząc jednocześnie o silnych tenden
cjach obecnych przed soborem, które doprowadziły do
zmian w architekturze kościelnej.

W śródmieściu Gdyni w latach 1945–1989 powstały
trzy kościoły: Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ)
przy ul. 22 Lipca26, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka przy ul. Portowej oraz nowy kościół
Najświętszej Marii Panny (NMP) przy ul. Świętojańskiej.
Nad śródmieściem góruje wzniesiony na Wzgórzu
Nowotki27 kościół św. Antoniego należący do oo. Fran
ciszkanów. Trzy obiekty z wymienionych, poza nowym
kościołem NMP (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego),
zostały zaprojektowane w drugiej połowie lat pięćdzie
siątych XX wieku.
Zgoda na budowę każdej ze świątyń była związana
z politycznym przełomem w kraju. W okresie stali
nowskim, charakteryzującym się prześladowaniem
Kościoła przez państwo, w śródmieściu udało się
wybudować prowizoryczną świątynię Najświętsze
go Serca Pana Jezusa. Władze zezwoliły na jej użyt
kowanie przez pięć lat. Od jesieni 1956 do połowy
1957 roku trwał okres odwilży popaździernikowej,
to na jej fali udało się parafii NSPJ otrzymać zgodę
na budowę nowego, dużego kościoła odpowiadającego
potrzebom śródmieścia. Jesienią 1957 roku rozpoczęto
budowę kościoł a Św. Antoniego oo. Franciszkanów.
Wtedy także zatwierdzono wstępny projekt kościo
ła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra
R ybaka oo. Redemp torystów. W k olejnych latach,
aż do roku 1970, rosła niechęć władzy do Kościoła.

26

Obecnie ul. Armii Krajowej.

27

 becnie Wzgórze
O
św. Maksymiliana.
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Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa
✦

W 1948 roku w miejscu zniszczonego w czasie wojny
kościoła stanęła prosta świątynia o konstrukcji szachul
cowej. Była większa od przedwojennej, lecz ze względu
na prowizoryczny charakter władze zezwoliły na jej
użytkowanie przez pięć lat28 .
W 1949 roku bp Kazimierz Józef Kowalski erygował
nową parafię NSPJ. Jej administratorem został ks. Hilary
Jastak. Władze stosowały liczne restrykcje utrudniają
ce budowę świątyni. Nowe możliwości pojawiły się na
fali odwilży 1956 roku. Projekt wstępny architektów
Jana Borowskiego i Leopolda Taraszkiewicza przedsta
wiono Kurii Biskupiej w Pelplinie w grudniu tego roku.
W s tyczniu 1957 roku został on zaakceptowany przez
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku,
a już w lipcu tego roku Prezydium Miejskiej Rady Naro
dowej zatwierdziło projekt architektoniczny kościoła
i wydało zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych29.

↑
Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
cegiełka na budowę
kościoła, pocztówka,
autor nieznany,
1958–1960.

28

J . Więckowiak,
Kościół katolicki w Gdyni,
Pelplin – Gdynia 2000, s. 324.

29

Ibidem, s. 18–19, 96.

62 63

↑
Wybudowany po II wojnie światowej
budynek kościoła Najś. Serca
Pana Jezusa. Wejście główne,
autor nieznany,
1948–1956.

64 65

W budowie uczestniczyli sami parafianie. Pomoc nie
ograniczała się do datków, wierni pracowali również na
placu budowy. Pomoc finansową zaoferowała Polonia
amerykańska, umożliwiło to nabywanie za pośrednic
twem banku PKO materiałów budowlanych wysokiej
jakości, których brakowało na rynku30. Nową świątynię
konsekrowano 31 października 1966 roku, ale prace
wykończeniowe trwały do końca lat siedemdziesią
tych. W 1973 roku wydano pozwolenie na budowę kam
panili projektu Henryka Płocińskiego. Budowa wieży
rozpoczęła się w 1975 roku31 .
Ze względu na niewielki teren oraz istniejącą pleba
nię kościół musiał powstać na miejscu poprzedniego.
Wytyczne urbanistyczno-architektoniczne stanowiły,
że gmach nie może przekroczyć 16 metrów wysoko
ści, o czym miało decydować położenie w odległości
zaledwie 25 metrów od sąsiedniej zabudowy32 . W ten
sposób powstała budowla o niskich proporcjach, kom
pozycyjnie połączona z istniejącą plebanią. Kościół
jest budowlą dwukondygnacyjną na rzucie prostokąta.
Żelbetową konstrukcję wypełniono cegłą. Dolną kon
dygnację zajmuje sala kościoła dolnego oraz sale kate
chetyczne. Kościół górny jest trójnawową bazyliką.
Nad prezbiterium zaprojektowano przeszkloną latar
nię o żelbetowej konstrukcji w formie ściętej piramidy
o podstawie kwadratu.
Projekt Borowskiego i Taraszkiewicza nawiązuje do mo
numentalnych kościołów lat trzydziestych XX wieku.
W nurcie tym odwoływano się do wzorców klasycz
nych i gotyku, dążąc też do monumentalizującego
i syntetycznego ujęcia bryły33 . Na stylistykę kościołów
monumentalnych w Polsce silnie wpłynęły dwa niezre
alizowane projekty Bohdana Pniewskiego – Świątyni
Opatrzności Bożej dla Warszawy oraz Bazyliki Mor
skiej w Gdyni. Można przypuszczać, że ks. Jastak znał
przedwojenne plany budowy Bazyliki. W związku
z z arzuceniem po wojnie pomysłu jej budowy, symbo
likę tę mogła przejąć właśnie pierwsza wielkomiejska
świątynia powstająca w śródmieściu. Wspomniane
ograniczenia, m.in. zakaz przekroczenia 16 metrów,

30

Ibidem, s. 24.

31

Ibidem, s. 20–23.

32

 rchiwum NSPJ,
A
Projekt wstępny kościoła
Najświętszego Serca
Pana Jezusa położonego
w Gdyni przy ul. Batorego, b.d.

34

 NSPJ, Projekt wstępny kościoła
A
Najświętszego Serca
Pana Jezusa położonego
w Gdyni przy ul. Batorego, b.d.

utrudniły zadanie architektom. Monumentalna, pnąca
się ku górze, strzelista bryła Bazyliki Morskiej w tych
warunkach była nie do osiągnięcia. Bryła nowego
kościoła musiała być przysadzista. Architekci starali się
wizualnie zmienić to wrażenie, w projekcie wstępnym
pisali: Nastrój i charakter kościelny, który normalnie
osiąga się przez stosowanie tradycyjnej pnącej się ku
górze bryły, ma być tu wywołany przez dość znaczne
wzniesienie posadzki kościoła nad terenem34. Kolejnym
zabiegiem, by budowla wydała się wyższa, jest uży
cie attyki wieńczącej fasadę i podkreślającej formę
bazyliki oraz pionowych podziałów wąskimi oknami
i lizenami.

F . Burno, Żelbetowe katedry
dekady monumentalizmu.
Odwołania do gotyku w polskiej
architekturze sakralnej lat
trzydziestych XX wieku,
„Ikonotheka”, Warszawa 2005,
nr 18, s. 87–102.

33

→
Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
autor nieznany,
1962–1967.
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↑
Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
autor nieznany,
1970–1985.

Nastrój i charakter
kościelny, który
normalnie osiąga się
przez stosowanie
tradycyjnej pnącej się
ku górze bryły, ma być
tu wywołany przez dość
znaczne wzniesienie
posadzki kościoła
nad terenem.
68 69

Jedynym akcentem wysokościowym, kontrastują
cym z niskim kościołem i plebanią, jest wolnostojąca,
w ysoka dzwonnica. Usytuowana w narożniku parceli
i powiązana z kościołem za pośrednictwem łącznika
mierzy 66 metrów i jest najwyższą dzwonnicą w Gdyni.
W osi geometrycznej wieży poprowadzono kręte schody,
a zwieńcza ją stalowa iglica z krzyżem.
Fasada świątyni jest monumentalna i prosta, podzie
lona rytmicznie lizenami. Elewacje boczne również
urozmaicono podziałami pionowymi, wprowadzając
wąskie, pionowe pasy okienne wypełnione koloro
wym szkłem. Dwa z nich zamknięto kratą maswerków.
Elewacje boczne wieńczą przeszklone „zęby”, doświe
tlające nawę główną. W elewacji północnej utworzo
no podcień wsparty na filarach, kryjący wejście do
dolnego kościoła. Elewacja powyżej parteru została
pokryta tynkami o porowatej strukturze, a przyziemie
wyłożono otoczakami.
Do kościoła górnego prowadzą trzy monumentalne
portale. Z przedsionka, nad którym znajduje się chór,
przechodzi się do nawy głównej, prowadzącej do
obszernego, rozjaśnionego dzięki latarni prezbiterium.
Nawę główną przykryto łupiną żelbetową, składającą
się z trójkątnych elementów, uzyskując efekt przypo
minający gotyckie sklepienia. Strop doświetlono trój
kątnymi okienkami umieszczonymi nad gzymsem
wieńczącym, dzięki czemu wnętrze zyskuje na lekkości.
Architekci korzystali z międzywojennych inspiracji, gdy
chętnie akcentowano nawiązania do gotyku, wykorzy
stując barwne witraże i kryształowe formy rodzimej
odmiany art déco, również w formie sklepień nawią
zujących do gotyckich 35 . W ażurowej formie latarni,
„zębach” doświetlających wnętrze możemy odnaleźć
nawiązania do Polskiego Pawilonu z Międzynarodowej
Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Paryżu
w 1925 roku.

→
Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa,
fot. Marek Karbowiak,
1998.

35

F. Burno, op.cit., s. 92.
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↑
Pierwszy okres prac
we wnętrzu kościoła,
w głębi ołtarz,
autor nieznany,
1948–1950.

36

 .E. Rosier Siedlecka,
M
Posoborowa architektura
sakralna. Aktualne
problemy projektowania
architektury kościelnej,
Lublin 1979, s. 190–191, 197.

37

Mozaiki zaprojektowane
zostały przez gdańskiego
plastyka Bogumiła Marszala.

38

 asada „as found”,
Z
tj. wykorzystanie zwyczajnych,
banalnych rzeczy
występujących w naturze,
powiązanie architektury
z otoczeniem, z kontekstem
krajobrazowo-kulturowym.
Przyziemie kościoła NSPJ zostało
wyłożone otoczakami, ponadto
od północnej strony zobaczyć
można mozaikę stworzoną
z muszli przywożonych przez
marynarzy z rejsów.

Światło jest jednym z najistotniejszych czynników
w kompozycji wnętrza świątyni. W kościele NSPJ
oświetlenie nasila się stopniowo, prowadząc z ciem
nej przestrzeni profanum do rozświetlonego sacrum.
Ciemny przedsionek prowadzi do nawy, którą rozja
śniają zielono-niebieskie (maryjne) okna prawej nawy
i czerwono-pomarańczowe (chrystusowe) nawy lewej
oraz żółte światło „unoszące” sklepienie. Prezbiterium
rozświetla mocne, białe światło latarni. Cała uwaga kie
rowana jest na ołtarz stanowiący dominantę wnętrza.
Zastosowanie potężnej latarni nad prezbiterium jest
zabiegiem prekursorskim i wyjątkowym w powojennej
polskiej architekturze. Wcześniej podobne rozwiązania
pojawiły się w kilku kościołach powojennej Francji 36
oraz w kościele Madonny Ubogich w Mediolanie. Prócz
światła głównym elementem dekoracyjnym wnętrza
są wielkie mozaiki pokrywające ścianę zamykającą
oraz flankujące prezbiterium37.
Stylowe nawiązania architektów do art déco i k ościołów
monumentalnych przełamują rozwiązania zaczerpnię
te ze współczesnych trendów w architekturze świato
wej – charakterystyczne dla brutalizmu. Są to: wyrazi
sty rytm elewacji; zestawianie ażurowych, delikatnych
form z masywnymi bryłami; mocne efekty światłocie
niowe; zróżnicowane, chropowate faktury betonu i in
nych materiałów; zastosowanie żelbetowych detali,
nadwieszonego narożnika czy zasady „as found” 38 .
Ich zastosowanie ukazuje kierunek kontynuowany
w późniejszych projektach świątyń Leopolda Tarasz
kiewicza – kościele św. Józefa w Gdyni oraz k ościele
św. Michała w Sopocie.
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←
Ołtarz w drugim budynku
kościoła Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gdyni,
autor nieznany,
1953–1956.

↑
Ołtarz boczny,
autor nieznany,
1948–1956.
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Kościół
św. Antoniego Padewskiego
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W 1935 roku bp Stanisław Wojciech Okoniewski wydał
pozwolenie na osiedlenie się franciszkanów w Gdyni.
Pierwszym gwardianem został o. Hugolin Czyż39. Zespół
kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów powstawał od
1936 roku. Zakonnicy wybrali sąsiadujące ze śródmie
ściem Wzgórze Focha 40 . Zespół miał górować nad
rosnącym miastem. Na początku 1936 roku Urząd
Prowincjalski oo. Franciszkanów skierował pismo do
Zbigniewa Kupca, w którym informował o przyjęciu
jego oferty na budowę kościoła i klasztoru w Gdyni41 .
Według projektu planowano budowę klasztoru stwo
rzonego z dwóch prostopadłych, przenikających się
prostokątnych brył. Do krótszego boku jednej z nich
przylegać miał budynek kościoła – monumentalny,
prawdopodobnie dwunawowy z przylegającą do niego
strzelistą wieżą. Koncepcję architektury kościoła zna
my jedynie z uproszczonego szkicu. Przed wojną zreali
zowano jednopiętrowy budynek klasztoru z 22 celami
oraz kaplicą przyklasztorną. W 1938 roku zamieszkiwało
go 10 zakonników42.
Zbigniew Kupiec, autor modernistycznych, awangar
dowych projektów i realizacji, był jednym z najpręż
niej działających architektów w przedwojennej Gdyni.
Choć większość jego projektów cechowały awangardowe, kubiczne, asymetryczne formy, zespół klasztorny
zaprojektowany został w duchu eleganckiego moder
nizmu z klasycyzującym i monumentalnym rysem.

39

L . Przybylska,
Franciszkanie w Gdyni,
Pelplin 2016, s. 12.

40

 becnie Wzgórze
O
św. Maksymiliana.
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K . Butelski,
Architekt Zbigniew Kupiec
1905–1990. Ewolucja twórczości
od modernizmu do regionalizmu,
Kraków 2012, s. 85.
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J. Przybylska, op. cit., s. 12.

Ibidem, s. 21.

Ibidem, s. 25–28.

Po zajęciu Gdyni w 1939 roku Niemcy przejęli również
budynek klasztorny. Pod koniec wojny stacjonowało
tam wojsko rosyjskie43 . Pierwsi zakonnicy wrócili do
Gdyni w kwietniu 1945 roku.
Starania franciszkanów o zgodę na postawienie kościoła
trwały od połowy lat czterdziestych XX wieku. Pierwszy
projekt, autorstwa inż. Gawlika, został złożony w Refe
racie do spraw Wyznań Prezydium WRN w Gdańsku
w 1952 roku. Zakonnicy otrzymali odpowiedź dopiero
w 1956 roku – projekt odrzucono bez podania przyczyn.
Franciszkanie zwrócili się do Zbigniewa Kupca, autora
przedwojennego projektu. Nową koncepcję architekt
wykonał w bardzo krótkim czasie. Zezwolenie na roz
poczęcie prac ziemnych udało się uzyskać w sierpniu
1957 roku, a już 27 października nastąpiło poświęcenie
kamienia węgielnego. Tempo budowy było ekspresowe.
Kościół dolny poświęcono w październiku 1958 roku,
zaś kościół górny zaledwie dwa lata później. Fundusze
zakonnicy pozyskali dzięki sprzedaży cegiełek, z dat
ków wiernych, a także podczas zbiórki wśród Polonii
amerykańskiej44 .
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Ibidem, s. 38.

W 1960 roku franciszkanie otrzymali zakaz budowy
wieży kościelnej przewidzianej w projekcie K
 upca,
co wkrótce spowodowało powstanie zacieków na
murach budowli. Zakaz tłumaczono negatywnym
wpływem wieży na wojskowy system radiolokacyjny45.
W rzeczywistości powodem była niechęć do zazna
czania obecności kościołów w mieście poprzez
strzeliste wieże górujące nad pozostałą zabudową.
Zgodę na dobudowę wieży franciszkanie otrzymali
dopiero w 1972 roku. Zwieńczono ją dwiema iglicami,
na szczytach widnieją symbole franciszkańskie.
Projekt z lat pięćdziesiątych XX wieku różni się od
przedwojennego szkicu. Kościół zaprojektowany został
jako dwunawowy, na rzucie prostokąta i połączony
z klasztorem od jego wschodniej strony. Bryła jest
asymetryczna. Zróżnicowane pod względem wyso
kości nawy przykrywa asymetryczny, dwuspadowy
dach. Od północy i południa kościół zamykają asyme
tryczne szczyty rozwiązane w formie zrytmizowanych,
schodkowo układających się naprzemiennie ceglanych
i żelbetowych pasów. Nadają one bryle silnie kubizu
jącą, ekspresyjną formę. W szczytach zlokalizowano
dwa wejścia do kościoła w formie portali obłożonych
żelbetowymi płytami wystającymi poza lico elewacji.
Wschodnia i zachodnia elewacja zbudowane zostały
naprzemiennie z wielkich płaszczyzn okien i podwój
nych ceglanych lizen. Okna umieszczono w żelbeto
wych kratownicach.

←
Widok na kościół
św. Antoniego Padewskiego,
autor nieznany,
poł. lat sześćdziesiątych.
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Pamiątka konsekracji
dzwonów w parafii
św. Antoniego Padewskiego,
pocztówka, 5.05.1977.
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Wieża znalazła się po stronie wschodniej, podkreśla
jąc asymetrię założenia. Smukłości nadają jej dwa wy
dłużone hełmy oraz pionowe ceglane pasy ułożone
naprzemiennie z węższymi pionowymi pasami okien.
Od wschodu, do połowy wysokości wieży, wysunięto
przyporę zakończoną rodzajem wykusza, co dodatko
wo dynamizuje bryłę. Architekt planował umieszczenie
tam zegara, co nie zostało zrealizowane. Od p
 ółnocnego
zachodu zaprojektowano kaplicę na planie koła, którą
zwieńcza strzelisty hełm46.
Kościół stanowi dominantę urbanistyczną górującą
nad śródmieściem. Jest nowoczesny w formie, jego
kubizująca bryła, rytmiczne pasy pokrywające elewa
cje czy żelbetowa konstrukcja nadają modernistyczny,
surow y charakter. Jednocześnie poprzez wykorzysta
nie cegły, wertykalne podziały, wielkie, rytmicznie uło
żone okna witrażowe czy strzelistą wieżę odwołuje się
do gotyku ceglanego i tradycyjnych kościołów francisz
kańskich. Odstępstwem od tradycji jest umieszczenie
wieży w gdyńskiej realizacji, czego z zasady francisz
kanie mieli unikać. Kupiec zaprojektował także pła
skorzeźby do wystroju zewnętrznego i wewnętrznego
kościoła. Dekoracja nie została jednak zrealizowana47.

47

 oczątkowo miała być ona
P
kaplicą chrzcielną, jednak
ostatecznie otwarto ją jako
sanktuarium bł. Maksymiliana
Marii Kolbego. Za wystrój wnętrza
kaplicy odpowiadał Mieczysław
Kościelak, współwięzień Kolbego
w Oświęcimiu.
Ibidem, s. 37–39.

 późniejszych latach okazało
W
się, że filary utrudniały
widoczność ołtarza
usytuowanego na południowej
ścianie. Franciszkanie zmienili
więc położenie ołtarza,
przenosząc go na ścianę
zachodnią. Na początku lat
dziewięćdziesiątych zburzono
jedno przęsło i dobudowano
nową absydę. W konkursie SARP
na opracowanie nowego wnętrza
kościoła najwyżej oceniono pracę
Leopolda Taraszkiewicza i Anto
niego Taraszkiewicza.
Ibidem, s. 45.

→
Cegiełka na budowę kościoła,
prawdopodobnie początek
lat siedemdziesiątych.
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Kościół Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka

50

 uzeum Miasta Gdyni,
M
Dokumenty przekazane Muzeum
Miasta Gdyni przez Dom
Zakonny Prowincji Warszawskiej
Najświętszego Odkupiciela,
zebrane przez o. Józefa Kroka
CSsR, pozycja 49, 66.
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J. Więckowiak, op. cit., s. 395.
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J. Krok, op. cit., s. 93.

✦

Przed wojną w ramach parafii NMP istniała kapelania
portowa, msze odprawiano m.in. na Dworcu Morskim.
Po wojnie biskup chełmiński podjął działania w celu
utworzenia duszpasterstwa portowego. Pierwszym
redemptorystą w Gdyni był o. Józef Krok, który od
1957 roku rozpoczął starania o budowę świątyni.
Początkowo wybrano działkę przy pl. Kaszubskim, jed
nak władze miasta zgłosiły prawo pierwokupu i zabrały
teren pod budowę szkoły. W związku z tym na lokaliza
cję kaplicy przeznaczono działkę przy ul. Portowej 248 .
Projekt kaplicy o. Krok zlecił arch. Jarosławowi Nowo
sadzkiemu. Budynek miał być w całości prefabrykowa
ny, o całkowitej powierzchni 188 m2 i mieścić kaplicę,
zakrystię oraz kancelarię49. W drugiej połowie 1957 roku
Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
w Gdańsku uznała, że ze względów urbanistycznych
zamiast kaplicy powinien przy ul. Portowej powstać
kościół. O. Krok powierzył wykonanie projektu archi
tektonicznego Lechowi Kadłubowskiemu.
Pomimo złożenia w 1958 roku projektu technicznego
nowego kościoła władze zwlekały z decyzją, t łumacząc
się pracami nad planem ogólnym zespołu portowo-
miejskiego. Plan ogólny zatwierdzono, a redempto
ryści wciąż czekali na odpowiedź. W końcu w piśmie

48

J . Krok, Igranie z lewiatanem,
Pelplin 2001, s. 54–57.

49

J. Więckowiak, op. cit., s. 396.

z 31 lipca 1961 roku Wydział Architektury i Nadzoru
Budowlanego poinformował o cofnięciu decyzji zezwa
lającej na budowę świątyni, dodatkowo zawiadamia
jąc, że teren przy ul. Portowej według ogólnego planu
zagospodarowania przeznaczony jest dla administracji.
Znamienne, że jeszcze w 1958 roku zakon bez proble
mu otrzymał zgodę na budowę klasztoru na tej samej
działce50.
Na budowę kościoła Duszpasterstwo Morskie czeka
ło do 1971 roku. W tym czasie redemptoryści prowa
dzili posługę w prowizorycznej kaplicy w baraku przy
ul. Portowej 2. Była ona solą w oku władz. W
 ydano ok. 50
nakazów rozbiórki, 17 kolegiów karnych skończyło się
dla redemptorystów wyrokami skazującymi, jednak
ciągłe odwołania i skargi wstrzymywały wykona
nie w yroków 51 . Po 13 latach, w 1971 roku, Wydział
ds. W yznań w Gdańsku wydał zezwolenie na budo
wę świątyni, obwarowane jednak kilkoma warunkami.
Zażądano zmiany lokalizacji kościoła i przesunięcia
go w głąb terenu, co oznaczało konieczność dokupie
nia części działki oraz rozebrania budynku klasztoru52.
Warunki zostały spełnione. W 1972 roku Lech Kadłu
bowski wykonał aktualizację projektu architekto
nicznego kościoła. Wmurowanie kamienia węgielnego
odbyło się 6 maja 1973 roku, a 15 maja 1977 roku bp
Bernard Czapliński konsekrował kościół Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka.
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 dolnej jego kondygnacji
W
mieści się zakrystia, magazyn,
akumulatornia i rekwizytornia,
zaś w górnej kondygnacji
znajduje się zakrystia,
zakrystia ministrantów i biuro.
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 ad tabernakulum umieszczono
N
dodatkowo figurę Chrystusa,
która w połączeniu z witrażami
w prezbiterium obrazuje
również ostateczne zwycięstwo
Chrystusa. Po bokach witraże
przedstawiają sceny biblijne
w morskich odcieniach.
J. Krok, op. cit., s. 96.

←
Budowa kościoła Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka,
autor nieznany,
1976.

Świątynię zaprojektowano na planie elipsy ściętej linią
prostą. Główną część budynku stanowi dwukondygna
cyjna, wysoka bryła. Dolna kondygnacja mieści kaplicę
dolną i pomieszczenia użytkowe, zaś górna to halo
wy kościół główny. Do budynku przylega, okalający
prezbiterium, dwukondygnacyjny wieniec pomiesz
czeń 53 . Po wschodniej stronie kościoła znalazła się
wolnostojąca kaplica połączona z górnym kościołem
wąskim nadziemnym przejściem. W jej usytuowaniu
i architekturze można odnaleźć analogię z dawny
mi baptysteriami w architekturze sakralnej Włoch.
Od zachodu z kościołem sąsiaduje ażurowa wieża,
która składa się z części stożkowej, słupa (masztu)
i przepony (żagla) oraz trzech masywnych nóg osa
dzających na cokole. Maszt wieńczy krzyż, na wieży
umieszczono dwa dzwony.
Elewacja frontowa powstała przez ścięcie łuku elipsy
od północy. Do wejścia, trójskrzydłowych drzwi i na
przedproże prowadzą dwa ciągi schodów. Nad drzwia
mi rozpięto żelbetową płytę. Ściany dolnej kondygnacji
tworzą dla kościoła górnego boniowany cokół podzie
lony rzędami wąskich, pionowych okien. Elewację ko
ścioła górnego dzielą rytmicznie podłużne, pionowe
witraże, zgrupowane po dwa oraz żelbetowe słupy kon
strukcyjne, które występują ponad pierścień elewacji.
Kształt dachu określa parabola biegnąca wzdłuż osi
podłużnej. Hala kościoła została przykryta podwie
szanym stropem nawiązującym do gotyckich skle
pień kryształowych, tutaj o układzie promienistym.
Witraże zaprojektowali Maria i Jerzy Skąpscy, wystę
pują w nich elementy morskie i akcenty secesyjne.
Za ołtarzem w odcieniach żółtych i pomarańczo
wych przedstawiono wybuch pramaterii na początku
świata54. Dzięki temu prezbiterium jest najjaśniejszym
fragmentem hali. Światło wpadające przez witraże sil
nie kształtuje sakralny charakter wnętrza.
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Nowy kościół Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski (obecnie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
✦

Pierwszy kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski już w latach trzydziestych XX wieku
okazał się za mały. Starania o budowę nowej świątyni
dla śródmiejskiej parafii trwały od zakończenia wojny.
W ciągu kilkudziesięciu lat powstało osiem projek
tów, żaden nie został zaakceptowany przez władze.
Projekty zakładały najczęściej budowę na działce znaj
dującej się za istniejącym kościołem lub wręcz „przykle
jenie” do niego nowego budynku, gdyż grunty kościelne
obejmowały niewielki fragment wokół świątyni oraz
wzdłuż ul. Świętojańskiej. Teren, na którym ostatecz
nie powstał nowy kościół, był terenem państwowym56.
Zaprojektowany na przełomie 1957 i 1958 roku kościół
łączy w sobie nowoczesność i tradycję54. Plan elipsy za
pożyczony od świątyń barokowych symbolizować miał
doskonałość. Jednocześnie przy tak czytelnym i pro
stym rzucie dzięki osiągnięciom konstrukcyjnym udało
się architektowi uzyskać jednoprzestrzenne wnętrze
niepodzielone filarami. W architekturze kościoła widać
modernistyczną klarowność konstrukcji, która określa
formę budynku. Tworzenie rytmu elewacji p oprzez
powtórzenie elementów konstrukcji, nadwieszenie
masywnego zadaszenia na elewacji frontowej oraz
przeskalowana i plastyczna wieża stanowią elemen
ty charakterystyczne dla architektury brutalistycznej.

Rok 1980 był przełomowy dla sprawy budowy nowej
świątyni NMP, gdyż władze starały się łagodzić na
stroje społeczne. W piśmie z 10 kwietnia 1981 roku,
skierowanym do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Gdańsku, dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki sugerował,

56
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Ibidem, s. 58.

 WAB UMG,
A
Parafia N.M.P w Gdyni, 26/26,
Plan realizacyjny Kościoła NMP,
15.05.1982.
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że najkorzystniejszą lokalizacją dla nowego kościoła
byłaby sąsiednia działka. Kilka miesięcy później para
fia przedstawiła proponowane przez siebie warianty
usytuowania świątyni. Pierwszy zakładał dobudowę
nowego obiektu za istniejącym i połączenie obu
kościoł ów krużgankami. Drugi przewidywał budy
nek wolnostojący, przesunięty na północ w stronę
ul. Zygmuntowskiej. Architekt miejski Henryk Małach,
uznając obie propozycje za kontrowersyjne, zażądał
opinii specjalistów z SARP i Towarzystwa Urbanistów
Polskich. Na spotkaniu w grudniu 1981 roku ustalono,
że lokalizacja przy ul. Zygmuntowskiej jest możliwa, ale
należy sformułować szczegółowe wytyczne architek
toniczno-konserwatorskie i ogłosić otwarty konkurs57.
Warunki konkursowe zakładały m.in., że kościół powi
nien harmonizować się z wybudowanym na sąsied
niej działce hotelem Orbis Gdynia oraz że nie może
konkurować ze starą świątynią, która musi pozostać
„dominantą emocjonalną”. Sąd konkursowy, z prze
wodniczącym Lechem Kadłubowskim, przyznał dwie
równorzędne nagrody, ale do realizacji wskazał projekt
autorstwa Andrzeja Romanowskiego i Ryszarda Ściga
cza. Decyzję uzasadniano faktem, że praca odpowied
nio wypełnia cztery z pięciu kryteriów oceny. W listo
padzie 1982 roku architekt miejski wydał pozwolenie
na rozpoczęcie budowy, a 4 maja 1985 roku kościół
konsekrował biskup chełmiński58 .
Kościół powstał na planie prostokąta o wymiarach
37,5 x 42,5 metra. Jest to budowla wolnostojąca, jed
nokondygnacyjna, halowa, przykryta płaskim dachem.
Struktura kościoła miała podkreślać jego najważniejsze
funkcje. Partia dachu w części ołtarzowej została zła
mana i wyniesiona o 2 metry. Przeciwległe, południo
wo-zachodnie naroże, gdzie znajduje się wejście do ko
ścioła, ścięto i ukształtowano w formie zębów, zgodnie
z przebiegiem siatki struktury przekrycia59. Do środka
prowadzi przedsionek oddzielony od hali kościoła prze
szkloną ścianą z sześcioma parami drzwi wahadło
wych. Cała elewacja frontowa została przeszklona, zaś
pozostałe – gładkie, bez otworów okiennych, o
 błożone

okładziną. Strukturalne przekrycie hali kościoła w for
mie kratownicy przestrzennej oparte zostało na sta
lowych słupach zlokalizowanych w obwodzie ścian
zewnętrznych. Dzięki takiej konstrukcji nośnej pod
wyższono wnętrze o dwa metry i uniknięto stosowania
wewnętrznych podpór, które pogarszałyby widoczność.
To właśnie konstrukcja jest dominantą w wystroju
wnętrza, w związku z tym stawiano w
 obec niej także
wymagania estetyczne. W narożnikach znalazły się bal
kony o konstrukcji niezależnej od konstrukcji kościoła.
Jeden z nich przeznaczony został dla wiernych, na dru
gim umieszczono prospekt organowy60. W yniesiona
ponad posadzkę część ołtarzowa, widoczna z każ
dego miejsca w kościele, oświetlona została przez
przeszklony pas w załamaniu dachu.

 WAB UMG,
A
Parafia N.M.P w Gdyni, 26/26,
Pismo architekta miejskiego
H. Małacha do architekta
wojewódzkiego
K. Pławińskiego, 2.11.1981;
AWAB UMG,
Parafia N.M.P w Gdyni, 26/26,
Pismo architekta miejskiego
H. Małacha do prezesa
SARP, 2.11.1981;
AWAB UMG,
Parafia N.M.P w Gdyni, 26/26,
Protokół ze spotkania
w siedzibie S.A.R.P w sprawie
kościoła N.M.P w Gdyni, 1.12.1981.
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J. Więckowiak, op. cit., s. 164–165.

J . Dembek, K. Liwacz,
Strukturalne przekrycie
kościoła NMP w Gdyni,
„Inżynieria i Budownictwo”
1984, nr 12, s. 446.
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 rospekt organowy w stylu
P
neobarokowym z 28-głosowym
instrumentem firmy Gebrueder
Rieger z Jaegerndorfu,
prawdopodobnie
z lat trzydziestych XX w.

Budynek kościoła NMP łączy w sobie elementy struk
turalizmu i minimalizmu. W porównaniu do wcześniej
opisywanych kościołów, świątynia z lat osiemdziesią
tych ma mało sakralny charakter. Nacisk został poło
żony na funkcjonalność budowli. Projektanci, mając do
dyspozycji niewielką działkę i podlegając wielu ograni
czeniom, mieli za zadanie pomieścić we wnętrzu jak
największą liczbę wiernych. Ustawienie wiernych wo
bec ołtarza rozwiązano na planie kwadratu rozwinięte
go według przekątnej. Symboliczny charakter można
dostrzec w oświetleniu prezbiterium przez załamanie
dachu, dzięki czemu w ciemnym wnętrzu uwagę przy
ciąga snop światła padający na ołtarz. Jest to rozwiąza
nie występujące w tym czasie już stosunkowo często
i będące realizacją postulatów Soboru Watykańskiego II.
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Są to realizacje
oryginalne, eleganckie
i naznaczone
nowoczesnym
myśleniem
o architekturze
sakralnej.

✦

Projekty trzech omówionych wczesniej świątyń po
wstały niemal w tym samym czasie. Są to realizacje
oryginalne, eleganckie i silnie naznaczone formami mo
dernistycznymi oraz nowoczesnym myśleniem o archi
tekturze sakralnej. Nie brak w nich jednak twórczych
odniesień do tradycji architektury sakralnej. W k ościele
NMP brak tradycyjnych odniesień, gdyż z założenia
miał być obiektem przede wszystkim funkcjonalnym.
Minimalistyczna forma, charakterystyczna dla lat
osiemdziesiątych XX wieku, stanowi ciekawy kontra
punkt do pierwszych powojennych realizacji.
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Dom Zdrojowy /
Dom Marynarza:
od modernizmu
do socrealizmu

Jacek Friedrich

95

✦

Celem tego skromnego tekstu nie jest prezentacja
szczegółowej historii budynku, a jedynie wskazanie
na ciekawą, związaną z dynamiką dziejów architektury
w Polsce, przemianę jego szaty stylowej od form bar
dziej progresywnych ku formom bardziej tradycyjnym.
Gdyński Dom Zdrojowy został wzniesiony ze środków
Towarzystwa Kąpieli Morskich jako jeden z najnowo
cześniejszych i najbardziej luksusowych obiektów tego
rodzaju na polskim wybrzeżu. Wedle przedwojenne
go anonsu prasowego budynek mieścił pięćdziesiąt
pokojów dwuosobowych oraz trzydzieści jednooso
bowych i wyposażony był w „nowoczesne urządze
nia komfortowe” 61, między innymi łazienki i c
 entralne
o grzewanie 62 . Ze względu na kuracyjny charakter
urządzono w nim „ciepłe kąpiele solankowe, gazowe
i lecznicze” 63 , o czym informował już napis ulokowa
ny na północnej elewacji budynku: „CIEPŁE KĄPIELE
MORSKIE”. Zapewniano również bardziej standardowe
rozrywki, takie jak codzienny dancing, koncerty, a także
możliwość uprawiania sportu – przy hotelu funkcjo
nował kort tenisowy, a wewnątrz ustawiono stoły do
bilarda i tenisa stołowego. Zmotoryzowani goście mogli
korzystać z garaży, a wszyscy – z kawiarni i restauracji,
w której serwowano dania kuchni polskiej64 .

 iezidentyfikowany wycinek
N
prasowy z 1934 r.,
https://polska-org.pl/9277273,
foto.html/idEntity=712815,
dostęp: 6.08.2021.

61

Reklama prasowa,
„Polska Reduta” 1932, nr 1, s. 19,
repr.: https://rocznikgdynski.pl/
dom-zdrojowy-gdynia-kamienna-gora-tel-15-32-nowoczesnie-urzadzony-komfortowy-hotel-polska-reduta-1932-nr-1-s-19,
dostęp: 6.08.2021.
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W ycinek prasowy, jak w przyp. 61.

Ibidem.

↑
Dom Zdrojowy,
fot. Leonard Durczykiewicz,
1932.
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W swej pierwotnej formie budynek powstał w końcu lat
dwudziestych, a więc w czasie, kiedy w Gdyni bardziej
jednoznaczne manifestacje architektonicznej nowo
czesności były jeszcze stosunkowo nieliczne na tle
dominujących wciąż rozwiązań tradycyjnych. Wśród
architektów proponujących w Gdyni nowe formy, obok
twórców miejscowych z Włodzimierzem Prochaską na
czele, a także czołowych warszawskich reprezentan
tów awangardy architektonicznej Bohdana Lacherta
i Józefa Szanajcy, znalazł się również Adam Knauff65 .
Już w 1928 roku, jeszcze jako student Wydziału Archi
tektury Politechniki Warszawskiej 66 , przedstawił on
projekt willi na Kamiennej Górze 67, w którym zasto
sował formy wyraźnie wywodzące się z ówczesnej
zachodniej awangardy, choć nie pozbawione wciąż
pewnych cech bardziej tradycyjnych, takich jak sto
sunkowo wydatny gzyms koronujący. Podobne połą
czenie rozwiązań nowoczesnych z reminiscencjami
klasycznej formy architektonicznej odnaleźć można

65

66

 . Sołtysik,
M
Gdynia, miasto dwudziestolecia
międzywojennego.
Urbanistyka i architektura,
Warszawa 1993, s. 157.

 nauff uzyskał dyplom dopiero
K
w 1929 r.; zob. Arch. Adam
Marcin Knauff, hasło
na portalu In memoriam.
Pamięci architektów polskich
prowadzonym przez
Izbę Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Stowarzyszenie
Architektów Polskich:
www.inmemoriam.architektsarp.
pl/pokaz/adam_knauff,11163,
dostęp: 6.08.2021.
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 eprodukcja projektu:
R
Sołtysik, s. 155.
Maria Jolanta Sołtysik twierdzi,
że projekty Knauffa dla
Kamiennej Góry były na gruncie
gdyńskim w ogóle pierwszymi
projektami willi, które stosowały
modernistyczne „formy
kubiczne”, jak je określa
badaczka. M. Sołtysik, Nowy
wzorzec willi
modernistycznej lat
trzydziestych w Gdyni
– willa z półokrągłą werandą.
Powojenna kontynuacja idei,
[w:] Architektura XX wieku do lat
sześćdziesiątych i jej ochrona
w Gdyni i Europie,
red. M. Sołtysik, R. Hirsch,
Gdynia 2014, s. 69–70.

 wą obecną nazwę otrzymała
S
aleja w 1931 r., wcześniej nosiła
miano alei Kasyna, którą zyskała
w roku 1929 właśnie w związku
z budową Domu Zdrojowego,
zwanego potocznie kasynem.

 la uniknięcia wątpliwości należy
D
tu wskazać, że jako pierwszą
kondygnację traktuję wysokie
podpiwniczenie budynku
– zarówno w modernistycznym
wariancie przedwojennym,
jak i w socrealistycznym
wariancie powojennym
kondygnacja ta zyskała bowiem
ważne miejsce w estetycznej
strukturze całości.
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J ak się zdaje, jest to w ogóle
najważniejsze dokonanie
architekta, w każdym razie
jedyne, jakie zostało
odnotowane w biogramie
przywołanym w przyp. 66.

w jego n
 ajważniejszym gdyńskim projekcie, jakim stał
się Dom Zdrojowy, zaprojektowany jeszcze w tym
samym 1928 roku, a wybudowany w roku następnym68.
Przyjrzyjmy się zatem owemu interesującemu budyn
kowi, zaczynając od omówienia zrealizowanej formy,
która zasadniczo (ale nie w pełni, do czego wypadnie
jeszcze powrócić) odpowiada projektowej propozycji.
Budynek został rozlokowany na planie zbliżonym do
litery „L”, z dłuższym bokiem rozciągniętym wzdłuż osi
północ-południe, równolegle do linii pobliskiego brze
gu morskiego i krótszym rozciągniętym wzdłuż osi
wschód-zachód, a więc równolegle do alei Marszałka
Piłsudskiego 69. Tak ukształtowany plan w północno
-wschodnim narożniku został wzbogacony półokrągłą
werandą, sięgającą wysokości dwóch kondygnacji70
i stanowiącą podstawę niewielkiego tarasu przyle
gającego bezpośrednio do frontowego lica budynku.
Z kolei na tylnej, zachodniej elewacji ulokowany został
obszerny prostokątny ryzalit sięgający pięciu kondy
gnacji. Był on częścią najwyższego, centralnego seg
mentu całego budynku. Od strony wschodniej, fron
towej, ów centralny, pięciokondygnacyjny segment
przybrał formę ściśle osiową, o monumentalnym
w yrazie, realizującym zasadniczo klasyczne wzorce
przy stosunkowo nowoczesnych formach (choć niewy
łącznie nowoczesnych, o czym za chwilę), stanowiąc
kulminację schodkowo piętrzących się segmentów
budynku – schodkowy układ szczególnie sugestywnie
uwidaczniał się po lewej stronie frontowej elewacji,
gdzie pierwszy segment sięgał dwóch kondygnacji
(z dodaną trzecią kondygnacją ażurowej filarowej struk
tury ujmującej obszerny taras), drugi – czterech, wresz
cie trzeci, właśnie ów centralny – pięciu. Po prawej stro
nie segmentu centralnego znajdował się już tylko jeden
czterokondygnacyjny segment, który jednak również
obniżał się do wysokości dwóch kondygnacji w partii
wskazanej wcześniej półokrągłej narożnej werandy.
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Zabudowa Kamiennej Góry
(na lewo idąc ku morzu
al. Piłsudskiego),
w głębi Dom Zdrojowy,
1933.
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Znacznie skromniejsze było trójkondygnacyjne skrzy
dło północne, mieszczące część kąpielową. Jego prosta
forma urozmaicona została jedynie dwoma balkonami
umieszczonymi na elewacji zachodniej. Uwagę bardziej
wyrafinowanego odbiorcy mogły ponadto zwrócić hory
zontalne okna drugiej i trzeciej kondygnacji. Zapewne
były one pochodną ulokowanej w tym skrzydle funkcji
łaziebnej (umieszczone blisko stropu okna o niewielkiej
wysokości zapewniały dyskrecję użytkownikom lecz
niczych kąpieli), równocześnie jednak silnie podkre
ślały zamierzony, ogólnie nowoczesny, wyraz całości.
Pierwotnie skrzydło północne miało być ożywione
występującym poza lico budynku wejściem, założonym
na półokrągłym planie i stanowiącym, jak można się do
myślać, podstawę niewielkiego tarasu. Ostatecznie zrezy
gnowano jednak z tego malowniczego elementu, dzięki
czemu ta część budynku zyskała prostszy, bardziej
zwarty wyraz architektoniczny.

→
Dom Zdrojowy,
negatyw szklany,
fot. Henryk Poddębski,
1930.
↑
Dom Zdrojowy,
negatyw szklany,
fot. Henryk Poddębski,
1930.
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Wskazana powyżej rozbieżność pomiędzy pierwot
ną koncepcją a zrealizowaną formą nie była jedyną,
jaka pojawiła się w trakcie budowy. Dla estetycznego
wyrazu całości najistotniejsze znaczenie miała zmiana
wprowadzona we frontowej elewacji. W projekcie par
tie muru pomiędzy oknami drugiej kondygnacji zosta
ły wyraźnie zaakcentowane jako ciemniejsze (trudno
rozstrzygnąć, czy miały być one pomalowane, czy może
przewidziano tu jakiś ciemniejszy materiał okładzi
nowy albo specjalną fakturę tynku). To rozwiązanie
akcentowało rytm ciemnych wertykalnych elemen
tów, które wraz z jeszcze ciemniejszymi oknami two
rzą na projektowym rysunku czytelną horyzontalną
formę, która nie tylko wydziela wyraźnie z całej bry
ły budynku reprezentacyjną drugą kondygnację, ale
także przydaje całości pewnego monumentalizmu.
W ten sposób projektant stworzył – jakkolwiek za
pomocą nowoczesnych środków architektonicznych
– sugestię tradycyjnego piano nobile. W trakcie realizacji
projektu zrezygnowano jednak z owego interesują
cego rozwiązania, opracowując omawiane tu partie
muru identycznie, jak pozostałe, a więc malując je na
jasny, zapewne biały, kolor71 . W ten sposób budynek
tracił na monumentalizmie, zyskując za to bardziej
jednolity i nowoczesny wyraz.
W podobnym kierunku szła zmiana proporcji gzymsu
koronującego budynek. Wnioskując na podstawie dość
ogólnikowego rysunku projektowego, można chyba
stwierdzić, że pierwotnie gzyms ten miał być nieco bar
dziej wydatny niż ten, który ostatecznie zrealizowano.
To osłabienie estetycznego oddziaływania gzymsu
można zapewne również wiązać z dążeniem projek
tanta do unowocześnienia formy. Jednakże w dążeniu
tym brak konsekwencji. Niektóre modyfikacje projektu
poszły bowiem w odwrotnym kierunku. Przejawia się
to zwłaszcza w przeprojektowanej formie głównego
wejścia i prowadzących do niego schodów. Pierwotnie
projektant – zgodnie z tendencjami m
 odernistycznymi
– nie akcentował szczególnie wejścia. Wtapiało się
ono w konsekwentny rytm okien drugiej kondygnacji,
wizualnie scalony za pomocą omówionych wcześniej

72

Porównując projekt
ze zrealizowanym obiektem,
zawsze należy pamiętać
o swoistej poetyce rysunku
projektowego, który uwydatnia
pożądane cechy obiektu.
Tak jest i w omawianym
wypadku – w projekcie zarówno
otwory okienne, jak i otwór
wejściowy prezentują się jako
jednorodne ciemne plamy,
tymczasem w wypadku
zrealizowanego budynku jasne
oprawy okien ze szprosami
wyraźnie odróżniają okna
od wejścia, które podobnych
podziałów jest pozbawione.

ciemnych elementów wertykalnych pomiędzy oknami
(na rysunku projektowym wejście różni się od okien
niemal wyłącznie znaczniejszą szerokością). Jednakże
ostatecznie ciemne elementy zastąpiono jasną wypra
wą tynkową, co zmieniło estetyczny wyraz całości
– otwór wejściowy został o wiele silniej zaakcentowany
w zrealizowanym wariancie72 . Wybór rozwiązania bar
dziej tradycyjnego jeszcze wyraźniejszy jest w wypa
dku schodów prowadzących do głównego wejścia.
W projekcie miały one opartą na kącie prostym formę
kubizującą, w wersji zrealizowanej – rozszerzając się ku
dołowi półokrągłymi spływami – zyskały formę przy
pominającą właściwie rozwiązania barokowe.
Może mniej oczywista, ale istotna w odbiorze całości,
jest jeszcze jedna cecha różniąca wersję projektową
od zrealizowanej. Dotyczy ona wyrazu estetycznego
elewacji frontowej, który zmienił się w obu wariantach
wraz ze zmianą proporcji pomiędzy otworami okien
nymi a partiami muru między nimi. Zarówno w pro
jekcie, jak i w ostatecznej postaci okna te mają formę
zbliżoną do kwadratu, jednakże w wersji projektowej
usytuowane zostały znacznie bliżej siebie, dzięki cze
mu widz odnosi wrażenie ich horyzontalnej orientacji.
Szczególnie wyraźne jest to w najwyższej kondygna
cji partii środkowej, gdzie okna zbliżają się tak mocno,
że tworzą wręcz sugestię okna wstęgowego, a w każ
dym razie bardzo wyraźnie podkreślają kierunek hory
zontalny. Tymczasem w wersji zrealizowanej odległości
pomiędzy oknami są znacznie większe, poszczególne
okna są więc silniej od siebie izolowane niż w warian
cie projektowym, a to prowadzi do zaakcentowania
kierunku wertykalnego. Ten wertykalny wyraz okien
wzmacniają dodatkowo pionowe podziały stolarki
okiennej – w przeciwieństwie do projektu, w którym
podziałów tych w ogóle brak. W rezultacie zrealizowany
wariant stał się, w tym zakresie, bardziej tradycyjny niż
wariant znany z rysunku projektowego.
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 a podstawie samych tylko
N
archiwalnych fotografii kwestii
pierwotnego koloru nie da się
jednoznacznie rozstrzygnąć.
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↑
Dom Zdrojowy,
negatyw szklany,
fot. Henryk Poddębski,
1930.
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Niezależnie jednak od wskazanych powyżej estetycz
nych niejednoznaczności, całościowy wyraz Domu
Zdrojowego należy uznać za zdecydowanie moderni
styczny, zwłaszcza – co warto tu powtórzyć – na tle
współczesnej mu architektury gdyńskiej. Również jego
rekreacyjna i sanitarna funkcja doskonale mieszczą się
w nurcie architektonicznej nowoczesności, w której
dziejach szczególną rolę odegrały sanatoria, jako obiek
ty wcielające ideał nowej architektury – higienicznej,
czystej, dobrze wentylowanej i dobrze oświetlonej, za
równo światłem dziennym, jak i elektrycznym. Te cechy
moderniści wysuwali na czoło swych postulatów,
z kolei przeciwnicy nowej architektury odwoływali się
do nich w swojej krytyce, określeń takich, jak „kliniczna”,
„chirurgiczna”, „szpitalna” używając jako epitetów mają
cych ją dezawuować73 . Gdyński obiekt, jako budynek
o komercyjnym charakterze, nie był co prawda sana
torium w ścisłym słowa znaczeniu, jednakże skrzy
dło kuracyjne, a także obszerny taras, umożliwiający
wdychanie morskiego powietrza zajmowały tutaj na
tyle ważne miejsce, że można projekt Knauffa przy
najmniej po części powiązać ze wskazanym tu sani
tarnym nurtem nowoczesności74 .
Budynek zachował swą funkcję i formę w okresie nie
mieckiej okupacji, a także po wojnie, kiedy to przeszedł
w użytkowanie Marynarki Wojennej, a od 1947 roku
– Polskiej Marynarki Handlowej. Wtedy też zyskał uży
waną do dziś nazwę: Dom Marynarza. W 1952 roku
obiekt przejęły Polskie Linie Oceaniczne, które urządzi
ły w nim hotel dla zamustrowanych marynarzy. Dążąc
do pomnożenia liczby miejsc noclegowych, dokona
no wówczas istotnej przebudowy przedwojennego
obiektu, przy czym nie tylko powiększono jego użytkową
kubaturę, ale także zasadniczo zmieniono stylistyczny
wyraz b
 udynku. Polityczne uwarunkowania czasu,
w którym podjęto tę przebudowę, zdeterminował jej
architektoniczną formę. Od 1949 roku w architekturze
polskiej obowiązywała już doktryna realizmu socjali
stycznego, która została przeszczepiona ze Związku
Sowieckiego 75 . Dla naszych rozważań szczególnie
ważne jest to, że nie rezygnowano wówczas, b
 ynajmniej,
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 a ten temat zob. np. P. Overy,
N
Light, air & openness. Modern
architecture between the wars,
London 2007, zwł. 14–48.
Przywoływane tu pejoratywne
epitety nowej architektury:
ibidem, s. 29.
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 ie znam, niestety, żadnych zdjęć,
N
które dokumentowałyby wnętrza
omawianego budynku w latach
przedwojennych, można się
jedynie domyślać, że starano się
także im nadać prosty,
nowoczesny charakter,
dobrze współbrzmiący
z modernistycznymi
ideałami higienicznymi.

75

 rchitektura realizmu
A
socjalistycznego w Polsce,
pomimo pewnej liczby
opracowań cząstkowych,
wciąż nie doczekała się
należytego opracowania
monograficznego – do dziś
podstawową wartość
zachowują więc opracowania
sprzed ponad trzydziestu już lat,
takie jak Wojciecha Włodarczyka
Socrealizm. Sztuka polska
w latach 1950–1954 (Paryż 1986)
czy Waldemara Baraniewskiego
nieopublikowana, niestety,
rozprawa doktorska Architektura
Warszawy okresu realizmu
socjalistycznego
(Warszawa 1987).

Po wojnie
budynek przeszedł
w użytkowanie
Marynarki Wojennej.
Wtedy też zyskał
używaną do dziś nazwę:
Dom Marynarza.
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z nośnego hasła nowoczesności, definiowano ją wszak
że inaczej niż w okresie przedwojennym, gdy Knauff
projektował Dom Zdrojowy. Awangardowe koncepcje
wypracowane w międzywojniu uznawano za przejaw
fałszywej nowoczesności, nowoczesność prawdziwą
wiążąc właśnie z formułą socrealistyczną76 . Nic więc
dziwnego, że modernistyczne formy przedwojennego
budynku nie zyskały uznania ówczesnych decyden
tów, którzy podczas przebudowy sięgnęli po oficjalną
formułę realizmu socjalistycznego. W wyniku tego roz
strzygnięcia Gdynia utraciła jeden z najwcześniejszych
i najciekawszych obiektów modernistycznych, zysku
jąc wszakże w zamian wartościowy a rchitektonicznie
obiekt dokumentujący krótką, ale ważną, socrealistyczną
fazę w dziejach polskiej architektury, w Gdyni w o
 góle
dość słabo reprezentowaną.
Przyjrzyjmy się więc temu, w jaki sposób w latach
pięćdziesiątych XX wieku modernistyczny Dom Zdro
jowy został przekształcony w socrealistyczny Dom
Marynarza. Przede wszystkim zlikwidowano obszer
ny taras po stronie południowej, nabudowując na nim
trzy dodatkowe kondygnacje. O jedną kondygnację
podniesiono z kolei partie budynku po bokach naj
wyższego dotąd segmentu środkowego. W ten spo
sób wyrównano wysokość wszystkich segmentów
tworzących w pierwotnym budynku charakterystycz
ny układ schodkowy. Główny, ulokowany po stronie
wschodniej, budynek zyskał więc zwartą, prosto
padłościenną formę, o monumentalnym, klasycy
zującym wyrazie, różniącym się zasadniczo od ma
lowniczego charakteru rozczłonkowanego budynku
przedwojennego. Monumentalizm wyraża się także
w wyraźnym podziale horyzontalnym nowej elewa
cji frontowej. Dwie dolne kondygnacje oddzielono
od trzech górnych za pomocą delikatnego gzymsu
międzykondygnacyjnego. Zróżnicowano także pla
stykę partii dolnej i górnej – architektoniczne podziały
dolnej części są skromniejsze i bardziej zwarte, przez
co tworzy ona coś w rodzaju cokołu, na którym do
piero posadowiono dalsze kondygnacje o bogatszych
podziałach. Tak ustrukturyzowaną całość zamyka

 a temat zmieniającego się
N
w okresie stalinowskim stosunku
do samego pojęcia
„nowoczesność”
w architekturze zob.
J. Friedrich,
Nowoczesność w polskim
dyskursie architektonicznym:
1945–1949.
Wstępne rozpoznanie
zagadnienia, [w:] Definiowanie
Modernizmu,
red. P. Marciniak
i G. Klause,
„Zeszyty Naukowe
Politechniki Poznańskiej”,
Poznań 2008, z. 15, s. 309–335.
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→
Dom Zdrojowy,
negatyw szklany,
fot. Henryk Poddębski,
1930.

fryz o skromnym profilowaniu oraz niezbyt wydatny,
ale czytelny gzyms koronujący. Całość zyskuje więc
klasyczny, monumentalny wyraz, w którym dobitnie
zaznaczona jest partia cokołowa, zasadnicza część
budynku oraz zwieńczenie.
Wyrazem omawianego tu monumentalizmu jest także,
a może nawet przede wszystkim, bardzo silne zaakcen
towanie partii wejściowej. Owszem, już w przedwojen
nym budynku wejście zostało dość mocno z aznaczone,
tym razem jednak wprowadzono rozwiązanie bez
porównania bardziej okazałe. Znacznie poszerzono scho
dy, rezygnując z malowniczych „barokowych” spływów.
Ponad szerokimi schodami ulokowano równie szeroki,
zwieńczony klasycyzującą balustradą, portyk filarowy
poprzedzający właściwe wejście. Zlikwidowano równo
cześnie oba modernistyczne w swym wyrazie balko
ny, a okna partii środkowej ukształtowano w formie
portfenetrów z balustradkami wspartymi na prostych
konsolach. W ten sposób wszystkie otwory okienne
nad wejściem znacząco zbliżyły się do siebie, tworząc
wyrazisty plastyczny motyw, odróżniający tę część
elewacji frontowej od pozostałych – o skromniejszych
już formach.
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↑
Ul. Czołgistów
(ob. al. Piłsudskiego),
w głębi Dom Marynarza,
autor nieznany,
1949.

↑
Dom Marynarza
przy ul. Czołgistów
(ob. al. Piłsudskiego),
autor nieznany,
lata sześćdziesiąte.
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Te i pozostałe okna ujęto jasnymi, gładkimi opaskami,
odcinającymi się na tle ciemniejszej wyprawy tynkowej
o chropowatej fakturze. Poszczególne osie okienne
– z wyjątkiem segmentu środkowego, gdzie, jak już
mówiliśmy, otwory okienne zbliżają się mocno do
siebie – oddzielono, biegnącymi przez całą wysokość
trzech górnych kondygnacji, wertykalnymi elementa
mi, przywołującymi formę lizeny. Są one dodatkowo
zaakcentowane u dołu bogatym elementem metalo
plastycznym, u góry zaś – dekoracyjnym motywem
umieszczonym już w partii koronującego całość fryzu,
na osi każdej z owych pseudolizen. Dzięki temu obok
omówionego wcześniej podziału horyzontalnego fron
towej elewacji pojawia się wyrazista artykulacja piono
wa, wzmocniona dodatkowo przez odziedziczony po
przedwojennym poprzedniku silnie wertykalny rytm
okien drugiej kondygnacji. Uzyskana w ten sposób
równowaga kierunków wertykalnego i horyzontalnego
to jeszcze jeden element wzmacniający klasyczny
i monumentalny wyraz budynku.
Na tym tle elementem, który zdaje się nieco osła
biać monumentalną jednorodność nowego pro
jektu, jest chyba tylko zachowana narożna weranda.
Charakterystyczny półokrągły rzut zdradza bowiem jej
streamline’ową genezę, choć modernistyczny wymiar
tej partii budynku próbowano zamaskować klasycy
zującym opracowaniem lica muru, z jakby płycinowy
mi podziałami, a także balustradą ze słupkami, która
zastąpiła wybitnie modernistyczną ciągłą balustradę
murowaną77. Warto może zaznaczyć, że podobnych
prób nie podjęto w skrzydle północnym, którego archi
tektoniczny wyraz pozostał bardzo prosty, a jedyną
ingerencją osłabiającą modernistyczny charakter tej
części budynku stało się powiększenie okien, które
straciły wymiar horyzontalny na rzecz bardziej trady
cyjnego – wertykalnego.

77

 iekawe w tym kontekście
C
jest to, że podczas powojennej
przebudowy podobną, założoną
na półokręgu werandę zyskała
tylna elewacja budynku.

→
Widok z Kamiennej Góry
na ul. Czołgistów
(ob. al. Piłsudskiego),
w głębi Dom Marynarza,
elewacja zachodnia,
pocztówka,
fot. Janusz Uklejewski,
ok. 1972.
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78

 awiasem mówiąc,
N
oddziaływanie Auguste’a Perreta
na polską praktykę
architektoniczną
w latach 1945–1956 to jeden
z tych ważnych tematów,
które wciąż czekają
na należyte opracowanie.

Na koniec chciałbym sobie pozwolić na osobistą oce
nę uzyskanego rezultatu. Sądzę, że twórcy powojen
nego projektu zdołali w zaskakująco spójny sposób
przekształcić dzieło architektoniczne hołdujące zasa
dniczo modernistycznym pryncypiom, w jednorod
ną i przekonującą całość, wyrastającą z odmiennego
architektonicznego paradygmatu. W moim przekonaniu
tę udaną metamorfozę ułatwiły dwie rzeczy: z jednej
strony – omówione uprzednio tradycyjne elementy
przedwojennego projektu, z drugiej zaś – powściągliwy
charakter projektu powojennego, który choć mieści
się w szeroko pojętym paradygmacie socrealistycz
nym, to jednak unika rozwiązań znamiennych dla jego
modusu silnie historyzującego – nie odnajdziemy tutaj
elementów wywiedzionych wprost z klasycznych
porządków architektonicznych, czy w ogóle żadnej
bogatszej dekoracji. Przeciwnie, zrealizowany projekt
mieści się raczej w bardziej oszczędnym, nowocze
snym nurcie polskiego socrealizmu, w którym poja
wiają się rozwiązania bliższe formule perretowskiej,
genialnie łączącej klasyczny język architektoniczny
z językiem nowoczesnym 78 .
Gdyńska przebudowa stanowi więc ciekawy przykład
przenikania się różnych nurtów architektury dwudzie
stowiecznej i dowodzi tego, jak nieoczywiste mogą być
związki między nimi.

← 
Widok z Kamiennej Góry
na ul. Czołgistów
(ob. al. Piłsudskiego),
w głębi Dom Marynarza,
elewacja zachodnia,
pocztówka,
fot. Janusz Uklejewski,
ok. 1972.
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Nie tylko mieszkania.
Architektura obiektów
użyteczności publicznej
śródmieścia
powojennej Gdyni

Agata Abramowicz
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Biuro Planu GD utworzone
zostało w ramach Regionalnej
Dyrekcji Planowania
Przestrzennego w Gdańsku.
Zespół pod kierownictwem
inż. arch. Kamila Lisowskiego
pracował nad planem w latach
1946–1948. S. Różański,
Działalność Regionalnej
Dyrekcji Planowania
Przestrzennego w Gdańsku,
„Technika Morza i Wybrzeża”
1948, nr 11/12, s. 11–13.

80

✦
J . Bąkowska, I. Heilmanowa,
K. Lisowski, J. Szurowski,
Opis regionalnego planu
zagospodarowania
przestrzennego zespołu
portowo-miejskiego
Gdańsk-Gdynia (Plan GD),
„Technika Morza i Wybrzeża”
1948, nr 11/12, s. 13–23.
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Po II wojnie światowej Gdynia znalazła się w nowych
warunkach politycznych i społeczno-gospodarczych.
Polska uzyskała ponad pięćsetkilometrowy dostęp
do morza z trzema dużymi i kilkoma małymi portami.
Gdańsk, Sopot i Gdynia miały stworzyć zespół miast,
aglomerację. Władze postanowiły, że Gdańsk będzie
pełnił rolę stolicy regionu, ośrodka zespołu oraz symbo
licznego połączenia Polski z morzem. Gdynię, przed
wojenne „okno na świat” i dumę II RP, sprowadzono do
rangi ośrodka pomocniczego79.
Nowa sytuacja Gdyni silnie wpłynęła na jej kształt.
Po wojnie utopię modernistyczną z łatwością prze
kształcono w utopię socjalistyczną, która miała to
samo zadanie – kształtować nowe społeczeństwo.
Centra miast, często doszczętnie zniszczone, stano
wiły idealne miejsca do realizacji planów nowych władz
i umożliwiały „budowanie na oczyszczonym terenie”,
jak tego żądał Le Corbusier. Konkursy na nowe cen
tra miast wyłaniały rozwiązania zakładające często
wyburzenie starych śródmieść i wprowadzenie na ich
miejsce nowych rozwiązań przestrzennych, w których
centrum zaznaczała obecność wieżowców, a nie ratu
sza czy katedry.

 PGoG, BPBBO
A
Miastoprojekt w Gdańsku, 1159,
Plan realizacyjny bloku nr 6,
13467–13472; A. Mardkowicz,
Gdańskie budynki wysokie,
„Architektura” 1966, nr 1, s. 22.
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 . Lier,
S
Wstępny plan zespołu
portowo-miejskiego
Zatoki Gdańskiej,
„Architektura” 1953, nr 8, s. 195.
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Według regionalnego planu zagospodarowania prze
strzennego zespołu portowo-miejskiego Gdańsk-
Gdynia na okres 30 lat 80 śródmieście Gdyni miało
pełnić funkcje portowo-handlowe, przemysłowe, admi
nistracyjne, kulturowo-oświatowe i mieszkaniowe dla
24 tys. mieszkańców. W śródmieściu przewidywa
no zabudowę wolnych obszarów pomiędzy torami
kolejowymi, ul. 10 Lutego, Świętojańską i al. Czołgistów
(obecnie al. Marszałka Piłsudskiego) i stworzenie
w tym miejscu właściwego centrum miasta – tak jak
to planowano przed wojną, z funkcjami handlowo-
usługowymi81. Niezabudowany teren miał być „nowym
socjalistycznym centrum”, które zastąpi przedwojenne
„kapitalistyczne centrum” poprowadzone osią ul. 10 Lu
tego. Postulat ten rozbrzmiewał do połowy lat pięć
dziesiątych. Mimo kolejnych konkursów na program
dla centrum miasta żadna koncepcja nie została przy
jęta. Na realizację wielkich planów zabrakło pieniędzy.
Połączenie w jeden zespół portowo-miejski i podpo
rządkowanie Gdyni Gdańskowi oznaczało przekaza
nie środków na odbudowę zrujnowanego miasta oraz
budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku.
Prowincjonalizacja Gdyni sprawiła, że w mieście nie
wznoszono licznych budynków użyteczności publi
cznej mających obsłużyć administrację regionalną.
Niemal wszystkie najważniejsze urzędy i instytucje
zlokalizowano w Gdańsku. Ostatecznie szansę na funk
cjonalne ukształtowanie centrum Gdyni zaprzepa
ściła budowa śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej
– osiedla mieszkaniowego Śródmieście I wraz z zaple
czem szkół i przedszkoli, a następnie Śródmieścia II.
Zabudowa Śródmieścia I postępowała na podstawie
planów Tadeusza i Ireny Różańskich 82 . Wprawdzie
przewidywały one powstanie wieżowca Miejskiej Rady
Narodowej oraz dwóch domów towarowych, hotelu
i teatru, ale na realizację zabrakło środków. W latach
pięćdziesiątych powstała tu tradycyjna architektura
mieszkaniowa, pięciopiętrowa, mało oryginalna, prosta
120 121

w wyrazie i nawiązująca skalą do przedwojennej zabu
dowy centrum. Pomiędzy ul. Świętojańską a W
 ładysława
IV utrzymano tradycyjną zabudowę pierzejową. Dzięki
temu nowe realizacje wpisały się w przedwojenną
architekturę centrum.
Brzemienną w skutki decyzją było wprowadzenie do
śródmieścia na dużą skalę zabudowy typowo osie
dlowej oraz pojedynczych wieżowców mieszkal
nych. Powstawały w latach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych na terenie Śródmieścia I i Śródmieścia II
– na północ od ul. 10 Lutego. Obszar ten, zabudowany już
przed wojną, uzupełniono wysokimi budynkami miesz
kalnymi – punktowcami i galeriowcami. Wprowadzenie
budownictwa osiedlowego do ścisłego centrum od
początku budziło kontrowersje. Już w latach pięć
dziesiątych wśród urbanistów i architektów słychać
było krytykę, nasiloną w kolejnych dwóch dekadach,
gdy Gdynia budowała już nowe osiedla mieszkaniowe
z dala od centrum 83 .
Mimo że budownictwo mieszkaniowe było priorytetem,
w śródmieściu powstało kilka interesujących obiektów
użyteczności publicznej, które na różny sposób wpisały
się w tradycje architektoniczne Gdyni.

83

 pinie takie wyrażali na łamach
O
branżowej prasy m.in.
Wójcik, W. Gruszkowski,
B. Malisz, J. Kowalski.

Nowa sytuacja Gdyni
silnie wpłynęła na jej
kształt. Po wojnie utopię
modernistyczną
z łatwością
przekształcono
w utopię socjalistyczną,
która miała to samo zadanie – kształtować
nowe społeczeństwo.
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Dworzec kolejowy
Gdynia Główna

✦

W 1950 roku zaczęto budować kompleks kolejowy.
Nowy dworzec powstał w miejscu przedwojennego, od
poprzednika przejął tunel biegnący pod torami prowa
dzący na perony oraz do zachodniej części śródmieścia.
Autorem projektu był Wacław Tomaszewski, wykładow
ca Politechniki Gdańskiej, związany z Gdynią od koń
ca lat dwudziestych, twórca m.in. Domu Bawełny czy
Domu Rybaka (dawniej: Domu Marynarza Polskiego).
Bryłę dworca zaprojektowano tak, by harmonijnie połą
czyć zespół budynków różnej wysokości. T
 rzonem zało
żenia jest czterokondygnacyjny budynek biurowo-admi
nistracyjny, widoczny w całości od strony peronów. Od
frontu stanowi tło dla pierwszoplanowej bryły hali dwor
cowej. Poszczególne części hali zróżnicowano wysoko
ściowo i przykryto płaskimi dachami. Linie zabudowy
zostały przesunięte względem siebie, dzięki czemu
monumentalna budowla zyskała na lekkości.

→
Budynek dworca
kolejowego Gdynia Główna,
autor nieznany,
lata sześćdziesiąte.
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84

 becnie budynki
O
Wyższej Szkoły Morskiej
i szkoły zawodowe.

Choć dworzec projektowany był w okresie doktryny
socrealizmu, silnie nawiązuje do stylistyki przedwo
jennych realizacji Tomaszewskiego. Monumentalizm,
klasyczne, historyzujące formy, zaznaczanie pionowych
podziałów elewacji, bogaty detal architektoniczny to
elementy obecne w większości międzywojennych
projektów architekta. Motywy te charakteryzują też
budynek dworca. Kompozycja fasady przypomina
chociażby te zrealizowane w zespole szkół morskich
na Grabówku 84 . Elewację gmachów szkolnych wień
czą te same gzymsy wsparte prostymi konsolami,
kompozycja kształtowana jest pionowymi pasami
obejmującymi okna, zaś partie wejściowe cechuje sil
ny monumentalizm. Dwa wejścia do hali dworcowej
podkreślają symetryczną kompozycję i dynamizują
bryłę budynku. Wysunięte przed fasadę masywne pły
ty, stanowiące zadaszenie nad wejściami, oparto na
potężnych kolumnach zwieńczonych iglicami.
Architekt wprowadził do projektu również rozwiązania
modernistyczne, np. silne doświetlenie wnętrza hali
dworcowej przez gigantyczne, gęsto rozmieszczone
okna. Wnętrza starannie wykończono przy użyciu
szlachetnych materiałów. Na szczególną uwagę zasłu
gują polichromie i mozaiki wykonane przez artystów
związanych ze szkołą sopocką. W 2008 roku budynek
dworca został wpisany do rejestru zabytków.

↑
Dworzec kolejowy
Gdynia Główna,
fot. Stanisław Ossowski,
1973.
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→
Dworzec Główny w Gdyni,
fot. Stanisław Ossowski,
1973.

↑
Dworzec Główny w Gdyni,
wejście główne – budynek,
fot. Halina Wasielke-Cieślak,
1998–2000.
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Dworzec kolei podmiejskiej

✦

Budowę dworca kolei podmiejskiej rozpoczęto w 1956 r.
Jego projektantem był uczeń Tomaszewskiego, Lech
Zaleski. Zaplanowano tam kasy biletowe, poczekalnię
oraz świetlicę dla młodzieży, a na piętrze kawiarnię na
100 stolików, w tamtym czasie największą w Gdyni.
Z dworcem głównym połączył go parterowy, otwarty
pasaż kolumnowy. Kompleks dworcowy ukończono
w 1959 roku.
Bryła dworca podmiejskiego stylem różni się od gma
chu głównego, jednak doskonale go dopełnia. Jest mniej
monumentalna i subtelniejsza w wyrazie. Pionowymi
podziałami okien i drzwi zakomponowanymi w linii,
jasnymi lizenami, obramowaniami okiennymi czy
gzymsami nawiązuje do budynku głównego. Półkoliste
zakończenie bryły i wysunięty półkolisty taras, zróżni
cowanie wysokości poszczególnych elementów, cof
nięcie górnej kondygnacji względem podcienia dodaje
budynkowi ekspresji, a ustawione podwójnie kolumny
dynamizmu. W architekturze dworca kolei podmiej
skiej odnaleźć można echa projektów Augusta Perreta
dla Hawru. Wnętrza, choć nie tak bogate jak w gmachu
dworca głównego, wykończono starannie, używając
różnych rodzajów rodzimego kamienia oraz lastryko.
←
Dworzec kolei
podmiejskiej,
autor nieznany,
lata sześćdziesiąte.
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→
Dworzec kolei
podmiejskiej,
autor nieznany,
1966.
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Siedziba organizacji YMCA

✦

Budynek powstał w latach 1948–1951 na gruntach
zakupionych w latach trzydziestych przez międzyna
rodową organizację YMCA. Autorami projektu byli war
szawscy architekci Stefan Koziński i Bohdan Damięcki
– autor projektu Domu Żeglarza Polskiego. Budowa była
możliwa dzięki pieniądzom pochodzącym z amerykań
skiej i kanadyjskiej YMCA.
Budowlę wyróżnia ekspresyjna, awangardowa bry
ła budynku oraz ceglana fasada, rzadko stosowana
w gdyńskich modernistycznych budowlach. Każda
elewacja jest rozwiązana inaczej, budynek zaskakuje
wielością planów, przecinającymi się płaszczyznami,
zestawionymi ekspresyjnie bryłami, podcięciami, cof
nięciami. O
 ryginalności dodają opływowe narożniki,
okna wstęgowe biegnące wzdłuż falującej linii elewa
cji, zastosowanie luksferów i oszczędnego, ale orygi
nalnego w formie detalu. Uwagę przyciąga fragment
elewacji z cegłami ułożonymi ukośnie, wychodzącymi
poza lico budynku, który niestety zachował się jedynie
częściowo. Ciekawym elementem są gęsto osadzone
w drzwiach okienka przypominające bulaje.
Budynek YMCA to jedna z najoryginalniejszych i najcie
kawszych realizacji powojennej architektury moder
nistycznej w skali ogólnopolskiej. W 2015 roku został
wpisany do rejestru zabytków.

→
Siedziba organizacji YMCA
przy ul. Derdowskiego,
autor nieznany,
1973.
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Dom Rzemiosła

Budynek jest jedną z najlepszych powojennych realiza
cji w Gdyni. Świadome nawiązania do tradycji architek
tury funkcjonalnej autor odważnie przeplótł z n
 owymi
trendami w architekturze – przecinającymi się diago
nalnymi płaszczyznami i odsłoniętym surowym mate
riałem. Dziś, ze względu na ocieplenie i otynkowanie
czy zasłonięcie narożnika nowoczesnym reliefem,
trudniej jest docenić oryginalne piękno budynku85 .

✦

Gdyńskie cechy otrzymały działkę przy ul. 10 Lutego
w 1959 roku. Komitet Budowy Domu Rzemiosła zle
cił opracowanie projektu absolwentowi Politechniki
Wrocławskiej Henrykowi Dezorowi. Środki na budowę,
5,5 mln złotych, zebrano dzięki składkom gdyńskich
rzemieślników, którzy pracowali też na placu budowy.
Otwarcie obiektu nastąpiło w 1963 roku.
Dom Rzemiosła doskonale pasuje do gdyńskiego
śródmieścia. Wstęgowe okna układające się naprze
miennie z pasami ciemnego tynku przywodzą na myśl
jedną z najciekawszych międzywojennych realizacji
– Ł uszczarnię Ryżu. Takie rozwiązanie elewacji korespon
duje również z sąsiednimi projektami – budynkiem ZUS
oraz domem mieszkalnym nazywanym B
 ankowcem.
Z kolei dynamiczna linia nachylonej elewacji i kon
trująca jej bieg linia przeszklenia oraz odsłonięcie
surowej konstrukcji zaznaczającej narożnik budyn
ku to elementy późnego modernizmu – dodają cha
rakteru i dynamizują. Motywami wartymi uwagi są
też zygzakowaty d
 aszek cofniętej nadbudówki oraz
wzór, w jaki układają się ramy okienne w przeszklonych
fragmentach elewacji. Wydaje się, że nawiązują one
do detali inspirowanych stylem art déco w pobliskim
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Projekt
świątyni powstał trzy lata wcześniej, ale realizowany
był niemal w tym samym czasie, co Dom Rzemiosła.

 od koniec lat siedemdziesiątych
P
Wydział Handlu i Usług
Urzędu Miejskiego nakazał
„modernizację” budynku
– wprowadzenie większych
płaszczyzn przeszkleń
na parterze i zmniejszenie
podcienia od ul. 3 Maja. Architekt
miejski, Henryk Małach, zgodził
się jedynie na unowocześnienie
okien. Stanowczo odrzucił
postulat zlikwidowania podcienia
„z uwagi na zdecydowane
pogorszenie bryły budynku.
Obiekt Rzemieślniczego
Domu Towarowego stanowi
architektonicznie zakończoną
całość…”.
AWAB UMG, Dom Rzemiosła,
Pismo H. Małacha
do Rzemieślniczego
Domu Towarowego w Gdańsku,
12.12.1978.
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Budynek jest jedną
z najlepszych
powojennych
realizacji w Gdyni.
Świadome nawiązania
do tradycji architektury
funkcjonalnej autor
odważnie przeplótł

z nowymi trendami
w architekturze
– przecinającymi się
diagonalnymi
płaszczyznami
i odsłoniętym surowym
materiałem.

139

←
Skrzyżowanie
ul. 3 Maja z ul. 10 Lutego,
fot. Halina Wasielke-Cieślak,
1998–2000.

→
Dom Rzemiosła,
fot. T. Suwart,
1974.
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Teatr Muzyczny

✦

Na terenie projektowanego przed wojną Forum Mor
skiego w czasie wojny Niemcy wybudowali gmach
teatru na 500 miejsc. Budynek, nazywany przez
gdynian Stodołą, stanął u podnóża Kamiennej Góry.
Po wojnie w Stodole działał teatr dramatyczny Iwo
Galla. W latach 1959–1960 teatr gruntownie wyre
montowano. W nocy z 25 na 26 listopada 1960 roku
w budynku wybuchł pożar. Teatr spalił się niemal
w 75 procentach 86.

86

↑
Teatr Muzyczny w Gdyni,
fotografia lotnicza,
fot. Janusz Uklejewski,
1987.

 . Sokołowska,
M
Gdynia w gazetach przez 75 lat,
Gdynia 2001, s. 144.

D. Olędzki, Dwa teatry,
„Architektura” 1974, nr 5, s. 182.

Po nierozstrzygniętym konkursie SARP i kilku nieuda
nych próbach zaplanowania teatru w ramach cało
ściowego rozwiązania kompozycji Forum Morskiego,
w 1969 roku Prezydium MRN powierzyło opracowanie
projektu teatru i jego realizację Danielowi Olędzkiemu
oraz Józefowi Chmielowi 87. Na lokalizację architekci
wybrali podnóże Kamiennej Góry. Zaletą była bliskość
bulwaru Nadmorskiego, parku na stokach góry, a także
oderwanie się od sztywnego, prostokątnego układu
ulic. Teatr stanął niemal w tym samym miejscu, gdzie
przed wojną dominantą miała być Bazylika Morska.

87
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Projekt powstawał w latach 1970–1975, budowę rozpo
częto już w 1972 roku. Teatr przekazano do użytkowa
nia 1 lipca 1983 roku. Bryła budynku miała nawiązywać
kształtem do otwartego wachlarza. Architekci zazna
czali, że teatr ma pięć elewacji, gdyż dach widocz
ny ze szczytu Kamiennej Góry został potraktowany
jako piąta elewacja. Ponad dach „otwartego wachla
rza” wzniesiono pudło sceny o wysokości 28 metrów,
w którym umieszczono maszynownię. Bryła nie miała
kątów prostych. Nieregularnym kształtem obejmowała
pomieszczenia o różnej wielkości i funkcjach. Zaplecze
ukryto za pełnymi ścianami o wąskich, podłużnych
oknach, zaś pomieszczenia dostępne dla widzów, takie
jak kuluary i hala wejściowa, miały wspólną szklaną
fasadę kurtynową. Wokół budynku, nad elewacjami,
ciągnęły się galeryjki. Wielopoziomowa widownia dla
720 widzów składała się z amfiteatralnie ukształtowa
nego parteru, balkonu i loży bocznych. Sala kameralna
mieściła 150–180 osób88 . Był to jeden z najnowocze
śniejszych gmachów teatralnych w kraju.

Ibidem, s. 182;
A. Gliński, D. Olędzki,
Trzy teatry, czyli
odnowa drogą wymiany,
„Architektura”
1980, nr 1, s. 67–73.

88

Nieregularna bryła, falujące elewacje zmiękczające
linię budynku stanowią próbę nawiązania do Kamien
nej Góry. Plastyczne ukształtowanie dachu naśla
dowało warstwice. Nieregularny rytm podłużnych
okien i pomarszczona powierzchnia kurtyny szkla
nej dodatkowo ułatwiała przejęcie obciążeń wiatru.
Przeprowadzona w latach 2010–2013 przebudowa
Teatru Muzycznego w znaczący sposób zmieniła
charakter i formę b
 udynku.

↑
Teatr Muzyczny w Gdyni,
autor nieznany,
1978–1989.
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↑
Hol Teatru Muzycznego w Gdyni,
fot. Zbigniew Kosycarz,
1983.
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Morski Instytut Rybacki

Architekt połączył ze sobą trzy odmienne w formie
części budynku, tworząc z nich ciekawą i zsynchro
nizowaną całość. Przeszklona rotunda, stanowiąc
dominantę bryły, zaznacza jednocześnie kraniec
mola Południowego i zwraca gmach w stronę morza.
Zachwyca tu oszczędna forma, kształt oraz użyty
materiał rotundy. Wprowadzenie tarasu wspartego
na prostych kubizujących filarach dynamizuje bryłę
i dodaje jej lekkości.

✦

Gmach autorstwa Leonarda Tomaszewskiego i Juliusza
Żakowskiego stanął przed wojną na krańcu mola Połu
dniowego. Budynek, w którym znaleźć się miały akwa
ria i muzeum, z powodu braku środków pozostawiono
w stanie surowym. Po wojnie głównym projektantem
odbudowy i rozbudowy dawnej Stacji Morskiej został
Lech Zaleski.
Początkowo projektowana rotunda, zamykająca bu
dynek od wschodu, miała mieć inny kształt niż zreali
zowany. Na szkicu rozbudowy z listopada 1955 roku
widać, że do niewielkiej szklanej rotundy miał prowa
dzić z muzeum niski łącznik. Samą rotundę przykryto
kopułą z latarnią i iglicą, a po jej południowej stronie
zaprojektowano taras widokowy89. Forma pierwszego
projektu realizowała wytyczne estetyki socrealizmu.
Już w sierpniu 1956 roku Zaleski przedstawił Wojewódz
kiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nowy
projekt, nawiązujący silnie do stylistyki modernizmu90.
Architekt zrównał ze sobą wysokościowo zespół budy
nków, uskokowo cofnął nadbudówkę i wprowadził do
niej jednolity pas okien. Od wschodniej strony połączył
budynki z wyższą rotundą, którą otacza przeszklony
bęben. Wokół niego zaprojektował taras otaczający
muzeum na poziomie pierwszego piętra, w pewnej
odległości od ścian budynku. Taras oparto na rytmicz
nie biegnących, trapezoidalnych filarach. Połączenie
szklanej rotundy z tarasem, choć w innych proporcjach,
przywołuje formę pawilonu Herse autorstwa Bohdana
Pniewskiego z poznańskiej wystawy w 1929 roku.

89

 WAB UMG, Akwarium Morskie,
A
286/1, Założenia projektu
na wykończenie istniejących
części budynku „Laboratorium,
Muzeum i Akwarium Morskie”
oraz dobudowy w Gdyni,
al. Zjednoczenia 1.

90

 WAB UMG, Akwarium Morskie,
A
286/1, Protokół z posiedzenia
Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej
w dniu 20 sierpnia 1956 r.

↑
Widok na molo Południowe,
fot. Edmund Zdanowski,
lata pięćdziesiąte.
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↑ 
Molo Południowe,
Basen Prezydenta,
żaglowce Dar Pomorza
i Dar Młodzieży,
fotografia lotnicza,
fot. Janusz Uklejewski,
1987.
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Dworzec Żeglugi Gdańskiej
✦

Dworzec Żeglugi Gdańskiej autorstwa Lecha Zaleskiego
i Stanisława Dopierały powstał w latach siedem
dziesiątych. Kompleks zlokalizowano między aleją
Zjednoczenia a nabrzeżem. Podłużna i wąska działka
wpłynęła na formę obiektu. Powstał budynek o wydłu
żonej bryle prostokątnej, usytuowanej równolegle do
nabrzeża. W centralnym holu znajduje się część usługo
wa, zaś część gastronomiczną ulokowano w budynku
o wydłużonej formie. Obie funkcjonalnie powiązano
na poziomie I piętra, na parterze zaprojektowano pod
cień, który miał być krytą poczekalnią dla tarasu baru
szybkiej obsługi  91 .

←
Dworzec Morski Żeglugi Gdańskiej
– dworzec żeglugi przybrzeżnej
na molo Południowym,
pocztówka,
fot. Janusz Uklejewski,
1977.

J . Owczarek,
Dworzec pasażerski,
„Przegląd Budowlany”
1973, nr 5–6, s. 281.

91
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✦
W powojennej Gdyni nie wprowadzono większych
zmian w zastanym planie śródmieścia, nie podjęto się
realizacji kompleksowych planów jego rozwiązania.
Zabrakło środków na realizację planowanych przed
wojną (i pojawiających się w pierwszych planach lat
powojennych) liczniejszych budynków użyteczności
publicznej, wielkomiejskie wieżowce czy postulowa
ne do połowy lat pięćdzieśiątych „socjalistyczne
centrum”. Centrum Gdyni zabudowywano zgodnie
z bieżącymi potrzebami miasta, tak powstały dworzec
kolejowy i podmiejski, zabudowa mieszkaniowa wraz
z infrastrukturą szkolną, siedziba Morskiego Instytu
tu Rybackiego, teatr czy dworzec Żeglugi Gdańskiej.
Nowe budynki powstawały również z inicjatywy orga
nizacji czy samych gdynian (YMCA, Dom Rzemiosła).

Forma budynku odkrywa jego funkcję. Hala dwor
ca kształtem przypomina przeszklony dziób statku.
Kąty ostre i ukośne linie dynamizują jej bryłę, a podłuż
na część gastronomiczna nawiązuje do pawilonów han
dlowych czy gastronomicznych powstających w tym
czasie w Polsce. Nadwieszony nad wodą wykusz otrzy
mał formę przypominającą nadbudówkę nowocze
snego statku pasażerskiego lub mostek kapitański na
promie. Schody przypominają trapy, a balkony ciągnące
się na wysokości piętra budynku – balustrady pokłado
we. Zaleski kontynuuje tradycję kształtowania archi
tektury na podobieństwo statków, jak Bazylika Morska
Pniewskiego projektowana na kształt trójmasztowca.
Nowoczesna, pełna ekspresji forma oraz nawiązania do
stylistyki promów pasażerskich świetnie zaznaczały
morskie funkcje obiektu, nadając mu oryginalny wygląd.

↑
Widok na molo Południowe.
Na pierwszym planie budynek
przystani żeglugi przybrzeżnej,
fot. Halina Wasielke-Cieślak,
2001.

O spadku symbolicznego i realnego znaczenia Gdyni
po II wojnie światowej wymownie świadczy fakt, że
do 1989 roku nie udało się przyjąć i zrealizować kom
pleksowego rozwiązania urbanistycznego dla terenu
przedwojennego Forum Morskiego. Pusta przestrzeń
w najbardziej prestiżowej części Śródmieścia niosła
ze sobą pamięć o przerwaniu rozwoju nowoczesnego
miasta.
Architektura powstałych po 1945 roku budynków
mieszkalnych, nie zawsze dobrze oceniana, nie stłumiła
estetycznej spójności śródmieścia, nie przyćmiła for
mą architektury przedwojennej. Jednocześnie w tym
okresie powstało kilka oryginalnych i nowoczesnych
realizacji twórczo odnoszących się do tradycji przed
wojennej architektury, ale też niosących nowe jakości
estetyczne i poszukujących nowych form.
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✦

Perły dziś

Tomasz Lelito
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Morski Instytut Rybacki
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Dom Klubu Polskiego
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Dom Studenta
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Dom Marynarza
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Dworzec
Żeglugi Gdańskiej
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Dworzec kolei podmiejskiej
i dworzec kolejowy
Gdynia Główna
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Kamienica
przy ul. Starowiejskiej 1
(dawny Hotel Centralny)
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Kamienica
Władysława Budyna
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Kamienica
Ludwika Grzenkowicza

188 189

Kamienica
Józefa Tutkowskiego
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Kamienica
Emilii Wojewskiej
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Kościół
św. Antoniego Padewskiego

198 199

Kościół Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka

200 201

Kościół Najświętszej
Marii Panny

202 203

204 205

Nowy kościół Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski
(obecnie Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego)

206 207

Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa
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Kamienica
przy ul. Świętojańskiej 74

210 211

Willa dyrektora
spółki Gazolina

212 213

214 215

Willa Orla

216 217
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Willa Poznanianka
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Willa Zosieńka
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Siedziba organizacji YMCA
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Indeks budynków
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Wille
Spis budynków

Biały Dwór
przy ul. Przebendowskich 3
data powstania: 1927–1929 r.,
proj. Antoniego Jaworskiego.

46, 48

Willa Baśka przy ul. Korzeniowskiego 4
data powstania: 1923-1924 r.,
proj. Oskar Sosnowski.

17, 46

Willa dyrektora spółki Gazolina
przy ul. Chylońskiej 112a
data powstania: 1931 r.,
proj. Adolf Berezowski.

17, 35, 212–215

Willa Kadrówka
przy ul. Sieroszewskiego 6
data powstania: 1922-23 r.,
proj. Tadeusz Zieliński.

17, 35

Willa Nasz Domek
przy ul. Sienkiewicza 5
data powstania: 1923 r.,
proj. nieznany.

17, 35

Willa Orla
przy ul. Kasprowicza 2
data powstania: 1928 r.,
proj. Brunon Kowalski.

17, 38, 39, 57, 216–219

Willa Otok
przy ul. Sędzickiego 24
data powstania: 1923 r.,
proj. Jerzy Müller i Adam Rybiński.
Willa Pierwsza
przy ul. Sieroszewskiego 18
data powstania: 1922-23 r.,
proj. Tadeusz Zieliński.

17, 19, 35, 57

17, 35
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Spis budynków

Willa Poznanianka
przy ul. Sędzickiego 16
data powstania: 1922 r.,
proj. Kazimierz Krzyżankowski.
Willa
przy ul. Tatrzańskiej 15
data powstania: 1933 r.,
proj. nieznany.

17, 35, 220–221

17, 39

Willa
przy ul. Zakopiańskiej 10
data powstania: nieznana,
proj. nieznany.

17, 39, 40

Willa Sadyba
przy ul. Sieroszewskiego 8
data powstania: 1923 r.,
proj. Tadeusz Zieliński.

17, 35, 36

Willa Sokola
przy ul. Wacława Sieroszewskiego 7
data powstania: 1921 r.,
proj. Tadeusz Zieliński.
Willa Szumka
przy ul. Sienkiewicza 37
data powstania: 1923 r.,
proj. Roman Wojkiewicz i Marian Baranowski.

17, 47

17, 35, 57

Willa Śreniawa
przy ul. Juliana Ejsmonda 2
data powstania: 1926,
proj. Tadeusz Zielińsk.

17, 47, 48, 57

Willa Weneda
przy ul. Przebendowskich 1
data powstania: 1926 r.,
proj. Antoni Jaworski.

17, 35, 37
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Budynki
użyteczności publicznej
Spis budynków

Bank Polski
przy ul. 10 Lutego 20-22
data powstania: 1929 r.,
proj. Stanisław Filasiewicz.
Dom Rzemiosła
przy ul. 10 Lutego 33
data powstania: 1963 r.,
proj. Henryk Dezor.
Dom Zdrojowy/Dom Marynarza
przy alei Marszałka Piłsudskiego 1
data powstania: 1929 r.,
data przebudowy: lata 50. XX w.,
proj. Adam Knauff.

47

18, 136–141, 155

22, 96–115, 166–173

Dworzec kolei podmiejskiej
data powstania: 1956-1959 r.,
proj. Lech Zaleski.

18, 130–133, 176

Dworzec kolejowy Gdynia Główna
data powstania: 1950-1957 r.,
proj. Wacław Tomaszewski.

18, 124–129, 177

Dworzec Morski Żeglugi Gdańskiej
data powstania: 1973-1976 r.,
proj. Lech Zaleski i Stanisław Dopierała.
Gdyński dworzec kolejowy (nieistniejący)
data powstania: 1923–26 r.,
proj. Romuald Miller.
Gmach Państwowego Banku Rolnego
(obecnie oddział PKO Banku Polskiego)
przy ul. Wójta Jana Radtkego 53
data powstania: 1931 r.,
proj. Marian Lalewicz.

18, 152–154, 155, 174–175

41

44–45
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Spis budynków

Gmach Szkoły Powszechnej nr 1
przy ul. 10 Lutego 26
data powstania: 1928 r.,
proj. Ludwik Witkowski.

47

Morski Instytut Rybacki
przy ul. Hugona Kołłątaja 1
proj. Leonard Tomaszewski i Juliusz Żakowski,
proj. odbudowy Lech Zaleski.

18, 148–151, 155, 158–161

Hotel Kaszubski
przy ul. Franciszka Sędzickiego 13
data powstania: 1923 r.,
proj. Tadeusz Zieliński.

47, 49

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
przy kościele NMP przy ul. Zygmuntowskiej 4
data powstania: 1985 r.,
proj. Andrzej Romanowski i Ryszard Ścigacz.

206–207

Kompleks Dowództwa Floty
w Gdyni Oksywiu
(dziś Komenda Portu Wojennego)
data powstania: 1924-1926 r.,
proj. Marian Lalewicz.

44–45

Kościół franciszkański
św. Antoniego Padewskiego
przy ul. Kornela Ujejskiego 40
data powstania: 1957–60 r.,
proj. Zbigniew Kupiec.
Kościół Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
przy ul. Portowej 2
data powstania: 1977 r.,
proj. Lech Kadłubowski.
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Armii Krajowej 46
data powstania: 1957–66 r.,
proj. Jan Borowski i Leopold Taraszkiewicz.
Kościół Najświętszej Marii Panny
przy ul. Armii Krajowej 26
data powstania: 1922–27 r.,
proj. Roman Wojkiewicz i Marian Baranowski.
Magazyn Polskiego Monopolu Tytoniowego
w gdyńskim porcie
data powstania: 1931 r.,
proj. Stefan Szyller.

18, 20–21, 76–83, 198–199

18, 60, 84–88, 200–201

Siedziba organizacji YMCA
przy ul. Stefana Żeromskiego 26
data powstania: 1948–1952 r.,
proj. Stefan Koziński i Bohdan Damięcki.

18, 134 – 135, 155, 224–225

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
przy placu Grunwaldzkim 1
data powstania: 1979 r.,
proj. Daniel Olędzki i Józef Chmiel.

18, 142–147

Zespół Koszar Marynarki Wojennej
(dziś Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej)
patrz Kompleks Dowództwa Floty
w Gdyni Oksywiu
(dziś Komenda Portu Wojennego).

45

18, 60, 62–75, 136, 208–209

18, 60, 61, 89–93, 202–205

54, 56
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Kamienice
Spis budynków

Kamienica Adama i Leokadii Danek
przy ul. Świętojańskiej 74
data powstania: 1930 r.,
proj. Jan Sikora.

54

Kamienica Augustyna Krause
przy ul. Abrahama 25
data powstania: 1928 r.,
proj. Stanisław Świątkiewicz.

47

Kamienica Damazego Bonieckiego
przy ul. Świętojańskiej 98
data powstania: 1931 r.,
proj. Tadeusz Ostapowicz i Jan Sikora.

54

Kamienica Emilii Wojewskiej
przy ul. Portowej 4
data powstania: 1928 r.,
proj. Roman Wojkiewicz.
Kamienica Jakuba Scheibe
przy ul. Jana z Kolna 2
data powstania: 1930 r.,
proj. Wiktor Lorenz.

51, 194–197

51, 52

Kamienica Jana Grubby
przy ul. Starowiejskiej 58
data powstania: 1931 r.,
proj. Teodor Bredefeldt.

54

Kamienica Józefa i Elżbiety Voigtów
przy ul. Świętojańskiej 16
data powstania: 1931 r.,
proj. Marian Baranowski.

54

Kamienica Józefa i Weroniki Nierzwickich
przy ul. Portowej 8
data powstania: 1928 r.,
proj. Roman Wojkiewicz.

51
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Spis budynków

Kamienica Józefa Tutkowskiego
przy ul. Starowiejskiej 11
data powstania: 1929,
proj. Roman Wojkiewicz.

Kamienica Ludwika Grzenkowicza
przy ul. Abrahama 5
data powstania: 1927 r.,
proj. nieznany.

54, 55, 190–193

22, 188–189

Kamienica Michała Fliska
przy ul. Abrahama 39
data powstania: 1931 r.,
proj. Marian Kolesińsk.

54

Kamienica Pawła Beckera i Marii Łyskowskiej
przy ul. Starowiejskiej 22/24
data powstania: 1928 r.,
proj. Marian Kolesiński.

54

Kamienica
przy ul. Starowiejskiej 1
data powstania: 1928 r.,
proj. Jan Stefanowicz.
Kamienica Rachmielowskich
przy placu Kaszubskim 5
data powstania: 1929 r.,
proj. Marian Maśliński.
Kamienica Władysława Budyna
przy ul. Świętojańskiej 9
data powstania: 1928 r.,
proj. Stanisław Pollak.

12–17, 178–183

54

8–12, 16, 50–51, 184–187
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