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Słowo o histolii Gdyni

Gdynia, mimo że jesl miastem młodym ma bardzo bogatą tradycję hisloryczną o niezwykłościte] tradycji decyduje pżede
Wszystkim fakt, iż miaslo Wzniesione zostało od podstaw W okresie dwudziesiolecia międżywojennego (1918-1939) -
okleśe klólkim, lecż jakże Ważnym dla XX stu|ecia. 8udowa Gdyni była wielkim sUkcesem ll Rzeczypospo|ite] iw historii
naszego kraiu traktowana jest jako swoisty symbol lat dwudzieslych i trżydziestych xx W' Powstał Wówczas nowy port
rnorski, jeden z najwięksżych na Bałtyku, a przy nim 12ołysięczne miasto, uznane Wkrótce za morską slolicę Polski,
W pionierskim czasie uksztahowane zostały zręby przeshzenne Gdyni i Wtedy też Weszła ona na karty eUropejskiej
arch teklury i Urbanistyki,

Prawa miejskie Gdynia otrzymała W 1926 r, jednak jej lodowód jest znacznie starszy, Właśnie niedawno przypadła 750ła
rocznica pielwśzej historycznej wzmianki o Gdyni, pochodzącej z 1253 r Dzieje Gdyni sięgają więc swymi korzeniami
średniowiecza, kiedy to stanowiła ona jedną z WielU osad Wiejskich, położonych Wzdłuż Wybżeża Zetoki Gdańskiej.
Średniowiecznym rodowodem chlubiąsię także miejscowości z dawien dawna sąsiadujące z Gdynią i mocno zwiążane
z jej historią W pieMszym żędzie Wymienić lu lzeba oksylvie, któ.e za]mowało szcżególną pozycję W óWcze§nej sieci
osadniczej, Wielowiekową tradycję miały takźe anne położone W pobliżu Wsie kmiece,lakie jak chylonia, cisowa, obłuźe,
Redłowo i Wielki Kack, Pobliskie Witomino i oddalony nieco na południe l\,łały Kack oraz Kolibki stanowjły od
najdawniejszych czasóW prywatne dobra ziemskie, najpierW rycerskie a późn iej szlacheckie,

lJstalona w okresie średniowiecza struktura osadnicza okolic Gdyni przetrwała bez Większych zmian aż do połowy
xlX stulecia, PocząWszy od tego okresu żacżynająsię tu jednak pojawiać nowe osadt związane z nowąfunkcją- funkcją
letniskową, Pierwsząz takich osad było ońowo, które -jeszczejako Adlershorcl - zlokalizowane zoslało W połowie X|x W.

u stóp malowniczej Kępy Redłowskiej, Następne żałożenie tego iypu pojawiło się w samej Gdyni, gdzie w 1904.,
!lządzono pierwszy żespół kąpieliskowy, Trzecim z ko|ei nowym letniskiem był Kamieniec Pomorskj, którego budowę
rozpoczęto W 1920 l, na Kamiennej Góże,

PocząWszy od 1926 r,, Wlaz z gwałtownym rozwojem miasta, wszystkie Wspomniane Wyżej miejscowości znalazły się
w "sfeże inleresów mieszkaniowych Gdyni", Wklólce też włączone zostały w g€nice miasta, stając się]ego dzielnicami,
lch róźnorodność histolyczno-przeslrzenna, a także swoisty charakler zachowanej zabudowy nadały poszczególnym
dzielnicomGdyni odrębneobliczearchitektonicznei niepoMażalnyklimat,

cdyn 3, Widok Ws iletn §ka W 1913 r
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0 gdyńskich zabytkach

Bogactwo tradycji historycznej przesądza bez Wątpienia o lym, źe pomimo swej nowoczesności Gdynia jest mjastem
zabytkowym. WedłUg aktualnie obowiązującej definicjiza "zabytek", uważamy "nieluchomość |Ub rzecz ruchomą,
ich cżęści lub zespoły, (,.,) stanowiące śWiadeclwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży W interesie
społecznym ze Względu na posiadanąWańość historyczną artystyczną lub naukową,, oznacza to, że do grupy obiektóW
zabytkowych zaliczyć należy Wszystkie najcenniejsze przykłady gdyńskiej architektury i urbanislyki, bez Względu na to,

czy zoslały one już Wpisane do lejeshu zabytków, cży leż jeszcze oczekują na Wpas, Tżeba bowiem W tym miejscu
zaznaczyć, że do rcjestru zabylków wpisano dotąd jedynie 52 obiekty i zespoły z terenu Gdyni, a powinno się tam ich
znaleźć co najmniej kilka krotn ie więcej,

W pzypadku Gdyninajważniejsza z historycznego punktu Widzeniajesl epoka dwudziesto|ecia międzywojennego, a Więc
epoka która stworzyła owo "miasto z morza i marzeń", Wynika stąd szczególna rola gdyńskiej architektury z lat
dwudziestych itżydziestych XxW, slanowiąca niezwykle ciekawy i reprezentalylvny dokument swejepokiW skalipolskaej
ieuropejskiej.

Najpełniejszym i najcenniejszym zarazem śWjadectwem historii Gdynijest zespół architekloniczno,urbanistyczny jej

śródmieścia, Wraz z dwoma bezpoślednio przylegającymi dzielnicami - pońem i KamiennąGólą, Tu W sposób najbardziej
bezpośredni ocenić możemy Wielkość dżiela budoWniczych Gdyni i odnaleźc przesłanki ideowe leźące U źlódeł
tej Wielkości. charaklerystyczny obraz epoki odczytaó moźemy także W architekturze sąsiadujących ze ślódmieściem
Działek Leśnych iGlabówka orazdwóch dżielnac położonych z dala od śródmieścia - orłowa iMałego Kacka,

Jednakże speclika dziejów Gdyni pżesądziła o tym, źe W jej strukturze przestęenne] zachowały się czytelne pozostałości
przedmiejskich Układów osadniczych. są one lóWnież czymś Wyjątkowym, co należy cenić i chronić, Pżede Wszyśtkim
więc zachowaly się siedliska siarych Wsi, lakich jak Wie|ki Kack, oksywie ichylonia, Wlaz z chara kterystyczną zabudową
i rozplanowaniem. W Małym Kacku i Kolibkach znajdu]emy natomiast dLlże zespą dworsko-palkowe, a W o owie zespoł
dawnego ką]ieli§ka połącżony ze stacją rybacką, Wszyslkie le układy stanowią malownicze enklawy, różniące się swym
charakterem od otaczającej je zabUdowy miejskiej,

Molo Południowe iślódmieści€ Gdyni, stan obecny
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0 stylach i epokac

Najslarsze gdyńskie zabytki pochodzą ze średnioWiecza. Fragmenty golyckich muróW znajdujemy W kościele
p,W, Michała Alchanioła na oksywiu iw kościele śW' l\,łikołaja W chyloni, a ślady średniowiecznego rozplanowania
zachowały się W układzie dawnych siedlisk Wiejskich oksywia, Wielkiego Kacka i chyloni, z okresu renesansu (XVl W')
pochodzi prezbiterium dzisiejszego kościoła p,W ilatki Boskiej Bolesnej W Małym Kacku, podczas gdy położony w pobliżu
zespół pałacowo-pa*owy W Małym Kacku ma tladycję barokowo_rokokową (Xvlll W'), W tamtej epoce (XVll_XVlll W-)

sWąśWietnośc uzyskał róWnież zespół dworsko-pa*owy Kolibki, leczjego zachowana do dżiś struktura prżestżenna jest
znacznie póżnie]sza, Xlx_Wiecżna, Pod względem slylowym dwór W Kolibkach reprezentuje historyzm drugiej połowy xlx
i począlku XX w, a stojące obok, Wspaniałe stajnie są pżykładem form neogotyckich, RóWnież pałac w N,4ałym Kacku
zostałw połowie XlX W' przebudowany W duchu neogotyckim i eklekłcznym. Neogotyk ma w archilektuże Gdynitakże
ki ka innych, bardzo udanych realizacji, lakich jak rozbudowany pod koniec xlx W. kościół W chyloni i kościół W Wielkim
Kacku,

zachowana zabudowa mieszkaniowa dawnych osad wiejskich - Gdynj, oksywia, obłuża, chyloni, cisowy, Wielkiego
i irałego Kacka - powstała w końcu xlx i na począlku Xx W Jest ona śWiadecllvem lozwijającego się W tym okresie nuńu
regionaInego alchitektury pomorskiej, którego na]bardziej charakterystycżnym elementem są domy Wiejskie
z czerwonej, nieotynkowanej cegły, przekryle dwuspadowymi dachami, Pochodząca z końca XlX i początku xX w.
zabudowa lelnjskowa Gdyni oraz o owa ]est plzykładem innego kierunku W archilektuże, zwanego sty|em pomorsko_
letniskowym, czerpał on inspiracje z tradycji budownictwa ryglowego, olaz z tzw. stylu szwajcarskiego, znanego
z malownicżych dekoracji Wycinanych Wdeskach ium/eszczanychW szczytach dachów

Większośc najcenniejszych gdyńskich zabytkóW pochodżijednak z okresU dwudziestolecia międzywojennego,
a ściślej z lat 1920-1939, Replezentują one dwie główne konwencje slylowe: hi§toryzm lat dwudzieslych i kierunek który
prżyszedł po nim, zmien iając całkowicie oblicze architektury, a Więc modernizm.

Estetyka historyzmu lat dwudziestych xX W bazowała na formach architekionicznych, będących echem minionych epok
stylowych, głóWnie renesansu, baroku i klasycyzmu, Dość często WyslępującąW Gdyni odmianąstylową hisloryzmu jest
klasycyzm akademicki, odwołUjący się do monumenlalnych form "wielkich" stylóW eUlopejskich. lnnąwersją historyżmu
jesl równie częslo W Gdyni spotykany styl dworkowy, wylastający z ducha romantyzmu narodowego i nawiązujący do
programU pżestrzennego polskiego dworu szlacheckiego. Pzejawem nuńu narodowego jest lakże §tyl zakopiański,
Wykleowany na przełomiexlx iXXW pżeż stanisława Wilkiewicza ibalujący na motywach archilektury podhalańskiej,

Pod koniec lal 20, Xx w, pojawił się W gdyńskiej archilekturze umialkowany modernizm, który był w dUźym stopniu
etapem przejściowym między hisloryzmem, a modernistyczną awangardą stosował Uploszczoną i geomelryzującą
ornameniykę zWiązaną W większości z konWencję plastyczną Ań Dóco,

stylem W architekturze, któly wprowadził modę
na nagie, pozbawione ozdób elewacje i płaskie
dachy był 

'unkcjonelizm 
_ najbardziej awan-

gardowy kierunek modern jzmu,

Najpopularniejszy był ten nuń funkcjonalizmu,
kló.y operował blyłaml pro§lopadlosciennyml
i kątem prostym _ żW. funkcjonalizm kubiczny,
W GdyniJednak dużą populamość 7doby,lahże
funkcjonalizm opływowy, odwołujący śię do
symboliki okręloWej i eksponUjący faluiące
zaokrągleniaścian oraz balkonóW,spotykamylU
lakże nalbardzlej zaaWlnsowaną lechnlcznle
odmianę fUnkcjonalizmu _ tzw, slyl między-
narodowy, łączący konstrukcję szkieletową
z estetykądłUgich, wslęgowych okien,
Pod koniec lat tżydziestych pojawił się W archi
lekturze gdyńskiej nurt nowego monumen_
talizmu, tj, tendencji powracającej do symetrii
i tradycyjnych zasad kompozycji,

\L:
sk.zyżowanie Uł, 10 Lutego ŚWiętojańskiej, ok. 1926 L
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śnóomlrśclr
zespół zabudowy śródmieścia Gdyna stanowi jedyne na skalę eUlopejską cqntrum wielkiego miasta, wzniesione od
podstaw w okrosie d\łudziostolocia między\łojenn6go, zaróWno skala tego zespołu, jak iiego Walory pże§trzenne
decydują o tym, że jest on nieżwykle cennym dokum€ntem swej epoki, Jednakźe ślódmieście Gdyni powslało w miejscu
slarej, średniowiecznej wsi i późniejszego letniska. RóWnieź zachowane el6m€nty dawnego ukladu oBadniczego mają
dziś dla ńiasla §pecielnąwartość żabńkową,

wiej§kie kor2enie Gdyni
PieMsza hisloryczna v,.zmiank6 o Gdyni pochodzi z Wydanego W 1253 l, dokumeniu, określającego jej pżynależnośc do
parafiiw oksylviu. zabudowania wsi koncentrowały się przypuszczalnie już wtedy w rejonie obecn€j ulicy starowiejskiej,
która biegła zakolami W kierunku moża i należącej do Gdyni stacji rybackiei, DoJść nią można było także do drogi do
okytvla, której bieg ulrwalono później w linii ulic ŚWięlojańskiej i Pońowej. W XlV W Gdynia była Własnością panów
z Rożęcina (dziś Rusocin). W 1362 r, Piotr z Roźęcina lokował wieś na prawie chelmińskim, dokonuiąc plzy lym nowego
rczmieźenia sledliska wsi, W 1382 r, dwadzieścia lat po lokacji, Jan z Rożęcina ofiarował Gdynię oo, Kartuzom. Kilka lat
później Własnością Kartuzów slała się iakże sąsiadująca z Gdynią od północnego-zachodu niewielka osada_karczma
Grabowo (późniejszy GrabóWek), Pźez nasiępne 400 lat obie miejscowości pożostawały we własności klasztornej,
W 1772 r, Gdynia była wsią średniej wielkości, do której należało sołeclwo i karczma olaz7 dużych gospodarstw kmiecych,
5 gospodarctw zagrodniczych oraz 8 mniejszych żagród, Po 1772 r, idokonanoj pod zaborem pruskim kasacie klasztoru
KarluzóW Gdynia przeszła na Własność króla pruskiego, W xlx W liczba jej mieszkańcóW zaczęła się systemalycznie
powięksżać - w 1871 r. mieszkało W Gdyna i GrabóWku łącznie 959 osób, Rozrastały saę również zabudowania gdyńskiego
siedliska. a stara, kryta §łomą zabudowa ustępowała miejsca ceglanej, krylej dachówką, Doniosłe znaczenie dla
późniejsżych dziejów Gdynimiało uruchomienie W 1870 l, linii kolejowej relacjiGdańsk-Koszalin, od 1898 l. pociągi
zalżym]r'.łać się zaczęly równ ież w sa mej Gdyni, na zbudowa nym tuż plz y Wieiskim siedlisku plzystanku kolejowym,

Pierwszo kąoielisko
Na początku xX W' w niezmieniony od WiekóW układ Wsi Gdynia Wprowadzona żostała zupełnie nowa funkcja _ funkcja
lelniskowa. W 1904 r, zawiązała się społka ostseebad-Genosenschaft Gdingen, klórc Iuż pęy plaży zbudowała Dom
KUracyjny (Kurhaus) z niewielkim ogrodem, pomosl iłazienki, Do zespolu tego doprowadzono od stacji koleiowej
Wysadzaną dżewami aleję Kuracyjną - Kuńausalee, §ianowiącą zacząlek późniejszej ulicy l0 Lut6go, Plzy jej skży_
żowanau ż drogą oks]łvską powslawać żacżęły pieMsze domy letniskowe.
W 1913 r. spolządzono plan rozbudowy lelniska, klórego głównąpsią pozoslać miala nadal aleja Kuracyjna, Wzdłuż niej
w}.lyczono dżiałki, na których żaczęto Wżnosić nowe domy dla lelników. 8ardziej intenq^,vna żabudowa tego rejonu miała
jednak miejscedopiero kilka lat późnie],jużW układzie przestrzennym miasta,

Budowa miasla
Budowę gdyńskiego śródmjeścia rozpoczęto w 1926 r,, a Więc WóWczas, kiedy Gdynia uzyskała prawa miejskie, a pęed
nowopowstałym gdyńskim portem otwielała się bardżo kożystna koniunktula węglowa. Pierw§zy plan urbanistyczny
miasta spożądżony zoslalw maju 1926l. pżez dwóch znanych urbanislóW Warszawskich - Adama Kuncewicza i Romana
Felińskiego,
od pocżątku myślą pżewodnią projektantóW Gdynibyło otwarcie głóWnej osi śródmiejskiej na morze, J6dnakże pieMotną
koncepcję reprezenlacyjnejAleiWolnościzakończonej monumentalnym Forum Morskim trzeba bylo zarzucić z uwagi
na nieprzewidylvaną początkowo rozbudowę basenóW pońowych na południe. (Dziś nikłym śladem 1690 założenia jest

układ ulicy Wójla Jana Radtkego )Glówną leprezeniacyjnąoś śródmiejskąpżeniesiono wówczas na linię ulicy 10 Lulego,
ostatecżny projekt głownej osi otwierającej maasto na moźe uksźałował się dopiero w lalach 1932-1938,
Wówczas zrodzila się koncepcja pżedłUźenia ulicy 10 Lutego iskw€ru Kościuszki na Molo Południow€ oraz biegnącą
WzdłUż niego Aleję żjednoczenia ziem Polskich (dziś Aleia zjednoczenia), cały len kompleks stał się w latach 1936_38
przedmiotem wnikliwych sludióW, któle doplowadziły do Wyplacowania świeinej i bardzo nośnej ideowo koncepcji
dźielnlcy reprezentacyjnej, Jej program obeimował budowę Domu Żeglarza Polskiego przy Basenie Żeglarskim 016z

urządzenie reprezenlacyjnego Forum irorskiego, na którym slanąć miała Bazylika Morcka, latusz i inne okazałe budowle,
Nieslety ree lizację lego za mierżen ia pźerwałWybuch llwojny światowej,
obok plac nad oprawą plze§trżenną dzielnicy reprezentacyjnej trwały intensywne prace nad budową ś.ódmieiskioj
dziglnlcy handlowo_mi€szkaniow€i, szybko urządzano głóWne ulice, klóre miały być jej kośćcem - Świętojańśką.
Abrahama, PońoWą i Bema, wyprostowano bieg ulicy stalowiejskiej, a także oddano pod zabudowę saeć u|ic bocznych.
Przy nowo urządzonych ciągach ulicznych powstał jedyny W swoam rodzaiu Wielkomiejski kompleks śródmiejskich
kamionic okr.su międzywoj€nnego, W klórych przeglądały się Wszystkie lendencje estetyczne i ideowe lego okresu.
W śródmieściu powslawały także budynkibiurowe i użyteczności publicznej, obiokty szkolne ihandlowe o bardzo ciekawej,
a W nieklórych przypadkach wybjtnoj na skalę eu.op.jską architektuże.



"Domek Abrahama"(fot,1), ul. starowiejska 30, Dom został zbudowany w 1904 r,, przez jednego ze znaczniejszych
gdyńskich gospodarzy - Jana skwiercza, swą nazwę zawdzięcza temu, że spędził W nim ostalnie laia życia (192o-1923)
Anton]Abraham, Wielki polski palriota idziałacz kaszubski, Budynek stoidziś ukośnie do Ulicy, gdyż takibyłW tym miejscu
pierwotny uk]ad głóWnej drogi wiejskiej, przy której został Wzniesiony, Dom o elewacjach z sUrowej, czeMonej cegły
reprezentuje nuń regionalny architektury pomorskiejkońca XlX ipoczątku XXW Dziś mieścisiętu Mużeum Miasta Gdyni,

Dom Jana Radtkego (fot,2), ul, 10 Lulego 2, Dom zbudowany żostał ok, 1912 r przeż Jana Radtkego _ pierwszego
polśkiego wójta i sołtysa Gdyni, Prócz mieszkania Właścicieli mieściły się tu pokoje gościnne dla letnikóW. Budynek
z charaktery§tycznym drewnianym Wykuszem i Wieżyczką w narożniku jest przykładem nUrtu pomorsko_|elniskowego
z końca xlx ipoczątku Xxw
Dom Jana Losta, Plac Kaszubski 7a, Jest lo najstarszy budynek mieszkalny zachowany na terenie śródmieścia Gdyni,
został zbudowany około 1890 r jako dom dwurodzinny - bliźniak, prawdopodobnie przez Rozalię skoczke (skożke),
W rękach rodżiny LostóW pozostaje od początku Xx w. znajdowały się tU dwa bardżo małe, dwuizbowe mieszkania
z oddzielnymi wejściami. Budynek jest murowany, pańerowy, z Wysokim dwuspadowym dachem, Pierwotnie róWnież
elewacje były Wykonane z cegły, leczje W lalach 50, xX W olynkowano, Dom repreżentuje bardzo charakteryslyczny lyp
ubogiejzabudowy rybackiej z końca xlx w.

1.'Domek Abrahama"
2 Wykusz domu Radtkego
3, Dom schroedera

Budynek gospodarczy Augusiyna Grubby, ul, starowiejska 58a, Budynek Wzniesiony żostał W 1898 r, prżeż iednego
2 najznaczniejszych gdyńskich gospodaży, Wobejściu połoźonym na zachodnim skraju sjedliska Wiejskieoo Gdyni.

Dom Franci§zka schloedera (fot,3), ul. starowiejska 10a, Ten pańerowy, pżekryty Wysokim dachem budynek powstał
W'1914 l, Data budowy widnieje pod szczytem szerokiej, umieszczonej na osifacjatki, Dom pzeznaczony był częściowo na
Wynajem dla letnikóW i Wylóżniał się specyficżnym zdobnictwem, Wszystke okna ujęte zostały opaskami, pod klórymi
umieszczono ozdobne, prostokątne pola, Wykonane w dwubarwnym lynku, Budynek na|eży do nUrlu regionalnego
architeklury pomorskiej,
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Klaszlor wraz z kaplicą zgromadzenia sió§tr Milosierdzia Św. Wincenlego a Paulo (fot,1), Ul. starowiejska 2,

Niewielki budynek klasztoru zaczęto budować w 1922l., a już w 1924 l. sioslry pźyjmowały W jego pokojach lelnikóW

Budynek jest dWUkondygnacyjny, tynkowany, z WeWnętrznym cżterokolumnowym gankiem na osi zaokrąglonego
narożnika, od zachodu do klasżtoru pżylega niska, jednonawowa kaplica, Architekiura zespołu replezentuje stylistykę

historyzmu XX W., nawiązującą do skromnych i uproszczonych form renesansowych, obiekty te stały się zalążkiem
prowadzonej W lrzech elapach (1926-28, 1933-34 i 1936-38) budowy szpitala W Gdyni, Klasztorjest nadal siedzibąlego
zgromadzenia zakonnego,

Kościół p.w. Najświętszei Marii Panny (fot,2), Ul, Świętojańska 29131, Budowę kościoła rozpoczęio We wżeśniU 1922 r,
według projektu Romana Wojkiewicza iMaliana Baranowskiego, Uroczyste pośWięcenie budowli miało miejsce 3 maja

1924 L, a 3lala póżnią jej Wieżę żWieńczono ozdobnym, neobarokowym hełmem, Kościoł jest jednonawowy, pęekMy
sklepieniem ko|ebkowym, GłóWnym akcentem elewacji frontowej jest Wieża-dzwonnica, U dołu które] umieszczono
ozdobny pońal W boniowanej, kamiennej oprawie, całość rozwiązania architektonicznego stanowi niezwykle Udaną

kompożycję slylowąhistoryzmu romantyczno_narodowego, z cz}.telnymi elemenlami neobarokowym i oraż neoromańskimi,

Hotel "Polska Riwiera" (lo|4), ul. zawiszy czarnego 1, ZbUdowany został w latach 1922-23 przez lwowską spółkę

akcyjną spółka ta WóWczas planowała Wzniesienie W Gdynijeszcze kilkU obieklóW holelowo-gastronomicznych, a iakże
urządzenie nadmorskiego parku i obszernej plaży. BUdoWniczym "Riwiery" i najprawdopodobniej też jej projektantem był

Władysław Granowski, Wystrójfasad Utzymany W zmodernizowanych formach hisloryzmu, nawiązuje do architektury

klasycznej,

,lt

1, Klaszlol sióst ftłiłosierdzia
2, Kościoł NM Panny
3. Gmach PlM
4, Holel"PolskaRiwiera"
5, Wieźa gmachu PlM
6, Bank Polski
7- Budynek szkoły i,4olskie]

8- Biuro Budowy Portu - Wejście
9, Kamienica E.Wojewski€j
10, Kamienica J.scheibe

Gmach Źeglugi Polśkiej, ul, Waszynglona 44, Zbudowany został W latach 1927-1929 WedłUg poektu poznańskiego

architekta Adama Ballensledla, W układzie fasady zwlaca uwagę pięcioalkadowy podcień igeometlyzujące detale

kamienne dekorujące ścianę, Arkady zamknięle sąłukamiostrymi o starannie opracowanych kamiennych zwornikach,

Rozwiązanie stylowe budynku leprezentuje połączenie form historyzmu i umiarkowanego modernizmu, z detalem w stylt)

AńDóco,

Gmach Państwowego lnsq^utu Meteorologicznego (fol,3, 5), ul, Waszyngtona 42. Budowę PlM_u lozpoczęlo w 1927 (-,

a W 1929 r kierownictwo robót przejął Wacław Tomaszewski, jeden z bardzie]znanych gdyńskich architektÓW on też nadał

ostatecznąformę Wszyslkim elewacjom budynku ijego oryginalnemu zwieńczeniU, Wysunięly na konsolach gzyms dźWiga

melalowe balustrady tarasu na dachU, a WyżejWznosisię stalowa wieża pomiarowa, Wykonana W Sloczni Gdańskiej

w 193o r. Aźulowa forma wieży i balUstrad w połączeniU z oszczędną architekturą pżesądziły o umiarkowanie moder-

nistycznej stylislyce całości,

l



Biuro Budowy Pońu (fo1.8), u|. Waszyngtona 38, obiekt powslał W 1928 r, Toczłonową bMę budynku ukszlałtowano na
panie podkowy, z Wyższą, lżypiętrową cżęścią centralną GłóWnym akcentem fasady jest bardzo ładny pońal, ozdobaony
kryształkowymi formami, utrzymanymi w stylu Art Dóco, ogólny Wystrój architektoniczny naleźy do konwencji
umiarkowanego modernizmU,

Bank Polski (fot,6), ul, 10 Lutego 2ol22,Ien lżypięlrowy budynek zaprqektowany zośtał W 1927 l, przez Warszawskiego
architekta stanisława Fi|asiewicza, a jego budowę ukończono w 1929 r Nad boniowanym pasem pańeru umieszczono
Wysoką kondygnację pieMszego piętra "piano nobile" - ośWietloną Wysokimi oknami- Elegancka architektura fasad
budynku reprezentuje hisloryzm w klasycznym, akademickim Wydaniu, nawiązującym do form renesansowych, Bogate,
niemal barokowe schody prowadzą do Wysokiej sali operacyjneJ, o sklepieniach podlrzymywanych przez oryginalne
kolumny zgłowicamiW sly u Art Dćco-

Budynek Państwowej szkoły Morskiej (fot,7)(dziś Akademii Morskiej), Ul, Morska 83, Budynek stanowił część połnocną
dużego zespołu szkół morskich, do którego należała także stojąca W sąsiedztwie szkoła Handlu Morskiego i Techniki
Portowej (ul, i,4orska 79), Prcjeklanlem całości był Wacław Tomaszewski. Uroczystość otlvarcia nowej siedziby szkoły
Molskiejodbyła się 8 grudnia 1930 r. Elewacje budynku wykonane z cegły cementowej, sąobecnie częściowo otynkowane,
l\,{onumentalne ujęcie archilektoniczne podkreśla wysunięty na konsolach, ląłukowy pońal z godłem Polski i herbami
Gdyni oraż Gdańska, RozWiązanie architektoniczne należy do konwencji umiarkowanego modernizmu, łączonego
z detalem Ań Dćco.

Kamienica Emilii Wojewskiej (fot,g), ul, Pońowa 4. Wzniesiona została W 1928 r Według projektu Romana Wojkiewicza.
Budynek powstał tuż obok posiadającej dawną tladycję gospody "Pod Dębem", któlej właścicielem był mąż pani Emilii,
Jakub Wojewski, od Wieków przebiegała tędy granica między Gdynią a oksywiem, na Iinii której usytuowana zoslała
południowa ściana szczylowa kamienicy, oryginalnym akcentem fasady jesl czteropilastrowy pońykjoński, nawiązujący do
form klasycyzmu akademickiego,

Kamienica Jakuba scheibe (fot,10), ul, Jana z Kolna 2, Dom powstał w lalach 1928-1930, a jego projekt spolządzony
został przez Wiktora Lorenza, Jest to kamienica naloźna, czteropiętrowa, z Wyźszym o jedno piętro belwederkiem
W nalożniku, Ze Względu na sWą niespotyka ną jeszcze Wówczas W Gdyni Wysokość zyskała nazwę "drapacza chmul',
Klasycyzujący narożnik budynku zaznaczony zostałwysokimi półkolumnamio slylizowanych jońskich głowicach,
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Kami€nica Władysława Budyna (fot.3), ul. Świętojańska 9. Ta okazała, reprezentacyina kamienica wżniesiona zoslała
w laiach 1928-1931, według poeklu stanisława Pollaka, Elewacje domu mają wyjątkowo bogaĘ oprawę architektoniczną
łączącą tradycję klasycyzmu akademickiego z akcentamiAń Dćco, Nad arkadowym, boniowanym pasem pańeru wznosi
się pilaslrowy portyk joński, zaakcentowany z obu stron tokątnymi Wykusżami, Wysto klalki schodowej, z marmurową
kolumienką wspierającą dwie przyścienne arkady oraz mosiężną balustradą schodóW j€st najładniejszym tego typu
rozwiązanlem WGdyni.

Kamagnlca 'Graźyna", ul. Świętojańska 81-83-85, Tę loskrzydłową kamienacę wzniesiono w 1928 r, dla Tadeusza
sznuka iczesława Grużewskiego. zapoektowana zoslala pęez stanisława odyńca - Dobrowolskiego, a budową
kierował Włodzimieź Prochaska, Jest tojedyna W Gdyni kami6nic€ poprżedzona obszernym lalasem, "Glażyna"jest także
pieMszą kamienicąW Gdynizbudowaną W nowej stylisiyce - styli§tyce funkcjonalizmu, która wypada powszechny doĘd
historyzm, 'Grażyna" posiada wszyslkie charakterystyczne cechy tego kierunku: uskokową bryłę. pozbawione ozdób
fasady i płaskae dachy.

Kańienica Leona slanklewicza (fot,2), ul, Świętojańska 53, Projekl kamienicy został Wykonany przez Włodzimieęa
Prochaskę i zatwierdzony W marcu 1928 r Budowę tego duźego czteropiętrowego budynku ukończono W lutym 1931r,

Jest to dom z dwiema klatkami §chodowymi ijednąWindąW ażurowym szybie, która zachowała się idziała do dzisiaj. Długa
- licząca 38 m elewacja kamienicy urozmaicona zoslała lżema lrapezowymi wykuszami i wyprawiona jasno beżowym
tynkiem. Formę budynku zaliczyć naleźy do funkcjonalizmu kubicznąo, Dbałcści właścicieli budynek zawdzięcza swój
nieprżekszlałcony, historyczny Wygląd.

1. Kamienica s,Pręczkowskiego
2. Kamienica L,stankiewicza
3. Kamienica WBUdyna
4, Kamlenac€ M.Krenskiego
5, Kamienica o owskich
6, Kamienica A.ogończyka Blocha

7, Kamienic€ J.HUndsdońa
8, Kamienic€ A,JUrkowskiego

Kami.nlca zygmunta P63zkowski6go, skwer Kościuszki 14. lnżynier Peszkowski z|ecił Wykonanie planóW budowy
kamienicy Wodzimierzowi Procha§ce i slanisławowi odyńcowi-Doblowolskiemu. PieMsza koncepcja, pochodząca
z pażdzieńika 1927 l-, oĘmowata dom tżypiętrowy, z wyższą częścią narożnikową W 1928 r, Włodzimieź Prcchaska
wykonal projekl podwyźszenia budynku o 1 kondygnację, Architektuźe nadano formy stylowe funkcjonalizmu kubicznego.

Kami€nlca slanisława Pręczkowski.go, z kinem "Polonia" (fol,1)(po wojnie "Goplana"), skwer Kościuszki 10/12,

Projekt kamienicy wykonany został pżez Tadeu§za Jędżejewskiego w 1928 t Budynek Wznoszony był W trzech etapach "

w lalach 1930_31 powstała częśó narożnikowa domu, naslępnie w latach 1934-35 dokońcżono część prży skwerze
Koścauszki, a w lalach 1936-1937 powslało skrzydło od ul, Żerom§kiego ikino, Koncepcia plaslyczna kamienicy
replezentuje kielunek Wczesnego funkcjonalizmu, wprowadzającego formy opływow6 i"okrętowe" do gdyńskiei
archilektury Dom należy do najlepszych prz ykładóW gdyńskiego modernizmu,



Kamienica Juliusza Hundsdorffa (fot,7), ul, starowiejska 7. Projekt kamienicy wykonany zosiał W marcu 1932l, pżez
byłego budoWniczego miejskiego Gdyni, N,4aliana Maślińskiego, Prace budowlane prowadzono W dwóch etapach,
rozpoczynając je We Wlześniu 1932 r, od narożnika i skrzydła przy ul. starowiejskiej, całość ukończono W 1936 r,

Kompozycja jest przekąlniowo,symetryczna, z szerokim, zaokrąglonym naroźnikiem. lJlrzymana została W folmach
opływowych funkcjonalizmU i jest bardzo udanąrealiżacjątego kierunku,

Kamienica Merianny i Albina orłow§kich (fot.s), z domem towarowym "Bon Marche", ul, ŚWiętojańska 68, Poekt tej

uksusowej kamienicy nalożnej Wykonany został W 1935 r, przez jednego z najwybitniejszych gdyńskich architektóW -

Zbigniewa Kupca, Wzniesionojąw 1936 r, z zastosowaniem źelbetowej konstrukcji szkieletowej, Pańer zoslał Uniesiony na

słupach i przeszklony, Lico gólnej części elewacji tworzą płyly jasnego piaskowca szydłowieckiego. Dom należy do
na]baldziej charakterystycżnych realizacji gdyńskich późnego funkcjonalizmu, z naroźnikowym połączeniem form
opłylvowych i kubicznych.

Kamienica Adama Julkow§kiego (fot.8), skwer Kościuszki 'I6, Dom zbUdowany zoslał W latach 1937-1938, a jego
poektantami byli zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak, Jest to lUksusowt pięciopiętrowy budynek, o żelbetowej konstrukcji
szkieletowej, całkowicie pżeszklony pańer eksponuje słupową konskukcję i zaokrąglony narożnik bramy Wjazdowej,
Elewację obłożono efektowną okładziną z płytek Perkiewicza "standard", Koncepcja architektoniczna budynku jest
pżykładem "stylu międzynarodowego",

Kamienica Antoniego ogończyka Blocha i Leona Mazalona (foi.6), ul, Świętojańska 122, Plojekt kamienicy Wykonany

został W październiku 1935 r,, a iednym z jego autoróW był sam współWłaściciel - alchitekt Leon l azalon, drugim zaś
stefan Kożiński, zarysowany efektownie W kształcie litery s nalożnik, z przeszklonymi ogrodami zimowymi, slanowi
dominantę kompozycyjną bMy, do której naWiązuje fa lująca balkonamifasada od Al, PiłsUdskjego, Forma architektoniczna
budynku należy do Wybitnych realizacji opłylvowych funkcjonaliżmu, oryginalnych nie tylko W skali gdyńskiej, ale róWnież
eUropejskiej,

Kamienica Mariana Krenskiego (fot,4), Ul, ŚWiętojańska 55, Autorem datowanego na Wrzesień 1938 r projekiu budynku
był zbigniew Kupiec, a budowę ukończono We wrześniu 1939 r Powstała luksusowa kamienica narożna, nawiązująca od
ul, ŚWiętojańskiej do Wysokości domU sąsiedniego, sżkieletowa konskukcja nośna umożliWiła zaslosowanie
modelnistycznych haseł "wolnego p anu" i "domu na słupach". Nowoczesne, sprowadzone ze szwecji okna, miały
oryginalne, krzyżowe podziały. Kamienica otlzymała szatę archilektonicznąłączącąfunkcjonalizm z Weńykalnymi formami
modernislycznego monumentalizmu, Lico budynku obłożone miało zostać kamien ną okładziną czegojednak nie zdołano
pżed Wojną zrealizowaĆ.



Budyn€k biurowy 2akladu Ub€zpieczeń społ.cznych (fot,1)(później PLo), u1,10 Lutego 24 wraż ż budynkiem
mieszkalnym zUs pży ul.3 Meja 22-24- PąeklzespołU powstał w 1934 l, w sloważyszeniu Budowlano-Mieszkaniowym
ZUs w Warszałvie. a jego aulorem był archilekt Warszawski - Roman Piotrowski, W budynku biurowym mieściły się lakźe
sklepy, a W pańeźe i piwnicy reprezenlacyjna kawiamia gdyńska "cafe Baltyk', Bryl6 biurowca składa się z tżech części
o róźnej Wy§okości, których glóWnym akceniem jest dynamicznie żaokrąg|ony narożnik od ul, 10. Lulego, W rozwiązaniu
architektonicznym płaskich, przeprulych oknami Wstęgowymi elewacji bUdynku biurowego widzimy cechy'stylu
międzynarodowego", natomiasl budynek miesżkalny reprezenluje formy opływowe funkcjonaliżmU, zespół len -
w sżcżególności zaś mocno Wyeksponowany i obłożony płytańijasnego piaskowca budynek biurowy - należy do
szlandarowych prŻylladów 9dyńskiego modemizmu,

Budynók mieszkalny Funduszu Emerytalnego Banku Gospodar3twa Krajow.go (fot,3), ul, Maja 27 -31 i BaIorcgo 26.
Ten dUźy, lUksusowy dom slanowi drugi obok zespoł! biurowo-mieszkalnego zus nailepszy przykład gdyńskiego
modernizmu, Jego pąekianlem był stanisław Ziołowski, a realizację prowadzono W tżech etapach w latach 1935-1938.
obiekt ten obejmUje W islocie zespół mieszkaniowy pięciu budynkóW sekcyjnych, z pomieszczeniami biurowymi
i usługowymi, obszemym zespolem podziemnych 9ańży ońz allenąw podwóżu. Budynek ma konslfukcję szkieletową
(słUpy źelbetowe) z Wypełnieniem cegłą, Elewacje sekcji narożnikowej oblicowano jasnym Wapieniem pińczowskim,
a pozoslalą częśc wyprawy elewacyjnei stanowi szlifowany lynk imitujący kamień natulalny. BUdynek jesi czołowym
W Gdynipzykladem późnego funkcjonaliżmu, łączącym ekspresyjne formy kubiczne z opłylvowymi,
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'iben:r"rF,

1. Budynek biulowy zus
2, Gmach sądu okr€owego
3, Budynek misszkalny FUnduszu EmeMalnego BGK
4, Dom Marynarza szwedzkiego, Wejście
5, Lrom ZeqlaĘa Polsk€go
6. Budynek lzby Arbitrażowej Bawełny
7-8, Hala lalgowa
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Gmach sądu okręgowego, Grodzki69o iProkuratury (fot,2), (obecnie sąd Rejonowy), Plac Konstytucji 5. Projekl
budynku Wyłoniony został w 1934 r, drogą konkursu architektonicznego, którego żwycięzcami byli Zbigniew KaĘiński,
Tadeusz siecżkowski i Roman sołtyński, Realizację ukończono w maju 1936 r, Budynek otrzymał W części środkowej
konskukcję sżkielelową, Długa, monumentalnie ukszlallowana fasada poprowadzono zosteła szerokim łUkiem, a jej

cenlralną część podkreślono wysokimi pionami okien i Wlopionymi W ścianę filarami, Rozwiązanie architektoniczne
gmachu sądu jest przykładem późnego funkcjonalizmu, w którym poprzez zaakcentowanie kierunków Wertykalnych
pżeblja iUż rys modernistycżnego monumenlalizmu,
Dom Marynaźa szwodzkiego (fot.4), ul, Jana z Kolna 25, Autorcm pochodżącego z 1935 r, projektu budynku był
Wa§zawski archilekt stanisław Płoski, a Wzniesiono 90 w 1936 r. W obiekcie mieścił się hotel i Konsulat szwedzki Wraz
z salą żebrań, w klórej użądzono kaplicę, Elewacja plzyziemia z narcżnym podcieniem wejściowym wyłożona zoslała
szarymi płylami kamiennymi, zaś asymetrycznie skomponowaną kondygnację piętra oblicowano częściowo cegłą
i ozdobiono maszlem flagowym. oryginalne rozwiązanie alchiiekloniczne budynku replezentu]e późny fUnkcjona|izm
polączony z rozwłającym się pod koniec lat lźydziestych nuńem nowego regionalizmu, z upodobaniem slosującego
Wyrazi§te konlrasly faklu ralne.
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Budynek lzby Arbitrażowej Bewełny, tzw. "Dom Bawełny" (fot,6), ul, Derdowskiego 9, Ten Wysoki, siedmio-
kondygnacyjny biurowiec zaprojektowany został przez Wacława Tomaszewskiego i zbudowany w 1938 r, szkieletową
konstrukcję ścian wyeksponowano żędami mocno zaznaczonych, ryImicznych lizen, W narożniku Umieszczono filarcWy
podcień Wejściowy. Elewacje wyprawione zostały iynkiem, podzielonym siecią żłobkóW na szerokie pola, imituiące

kamienną okładżinę, Rozwiązanie stylowe repreżentuje nuń modernislycznego monumentalizmu, stanowiąc najlepszy
w Gdyniprzykład tego kierunku,

Hala targowa (fot,7, 8), Ul, Wójta Jana Radtkego, Autorami powstałejw 1935 r koncepcji projektowej budynku byli Jeży
Mt]ller i stefan Reychman, a jego realizację ukończono W 1937 r, obiekt składa się z tżech fUnkcjonalnie i pżeslżennie
Wyodrębnionych części: łukowej hali głównej, niższej hali biegnącej prostopadle stojącej oddzielnie hali rybnej,
Nowocześnie rozwiązane zaplecze magazynowe Wraz z chlodnią urządzono w dwukondygnacyjnych podziemiach,
Konstrukcja haliłukowej opa ajestna Wielkich, parabolicznych dżwigarach stalowych (rozpiętość 33 m, Wysokość
W kluczu 16,2 m), a konskukcję obu pozostałych częściWspańo na prostokątnych ramach-kratownicach stalowych,

ceglane §tropy Fórstera przeprute zostały W hali łukowej Wielkimi powierżchniami okien, Froniowe itylne ściany obiektu są
róWnież niemal W całości Wypełnione szkłem, Hala targowa w Gdyni jest wybitnym W skali eulopejskiej pżykładem
konstruktylvizmu, a Więctego nurtu modernistycznego, który poszu kiwał ekspresji plastycznej w konslrukcji budynku,

Dom Żeglarza Polskiego (fot,s) (obecnie Wydział Nawigacyjny Akademi] Morckiej), Aleja Zjednoczenia 3, Budynek ten

ma szczególne znaczenie dla oblicża architektonicznego Gdyni, slanowiącjeden z głÓWnych e|ementóW "morckiejfasady

miasta", DomŻeglaźa miał być niegdyśjednym zgłóWnych elemenlóW gdyńskie] Dzielnicy Reptezentacyjnej,
szkicowa Wersja plo]ektu wyłoniona zostiała w 1936 r, W drodze konkursu architektonicznego, którego laureatami zostali

Bohdan Damięcki iTadeusz sieczkowski, Położony przy Basenie Źeglarskim budynek składał się z trzech cżłonÓW:

Wysokie] części środkowej, mieszczącej niegdyś pomieszczenia klUbowe, skźydła zachodniego stanowiącego holel oraz
skrzydła Wschodniego z basenem pływackim, szczególną uwagę zwraca część środkowa, najwyższa, zaokrąglona od

strony Basenu Żeglarckiego i zwieńczona nadbudóWką stylizowaną na mostek kapitański, Rozwiązanie architektoniczne

iest bardzo Udanym pżykładem funkcionalizmu opłyłvowego, z czytelną symbolikąnawiązującądo "stylu okrętowego",
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Budowa Gdyni rozpoczęła się od budowy portu, W maju 1920 r Wiceadmirał Kazimież Porębski zlecił inż, Tadeusżowi
Wendzie Wskażanie naiwłaścawsżego miejsca dla iej budowy, Wybór padł na Gdynię, Już W styczniU 1921 l, Wenda
przedstawił pierwszy proiekt Wielkiego pońu W Gdyni,lączącego funkcje Wojenne, handlowe irybackie, Ivimo, żeWokresio
późniejszym szczegółowe @związania i kształ basenów pońowych ulegl pewnym przeobraź€niom, główna dyspozycja
funkcjonalna pozostała odtąd niezmieniona, Pońwoienny miał się rozwtjać w części Ńnocnej, Woparciu o oksy\ivie, a porl
handlowy i rybacki w części południowej, W oparciiJ o Gdynię, zamielzenia bardzo szybko prżeobraziły się
W żeczywislość, a port gdyński wyrósł na jeden z największych na Bałlyku, W pob|iżu oksywia powslało zaplecze
adminislracyjne portu wojennego - monumenlalny zespol Dowództwa Floly i Koszary Marynarki Wojennejl od §trony
południowei, wpobliżu Gdynizbudowano zap|ecze adminislracyjne porlu handlowego. Na nabżeżach pojawiłysię zakłady
przemysłowe, magazyny, chłodnie i §ilosy, Do dżiś spełniają one żnakomicie swoj€ zadana€, §lanowiąc jednocześnie
Wielkie dzi6dzictwo polskiej architeklu ry ikultury przemysłowej,

PORT i iego zaplecze

,|

1, Budowa portu, W gĘbioksywie, widok
ż 1926 l

2, Brama Dowódzlwa Floty
3, Urząd Morski
4, Wieża Uęędu Morskiego
5, chłodnia po.towa

7, Magazyn dłUgolerminowy nl5
8, Elewalol zbożowy

Gmach Dowództwa Floly (fo1.2) na oksl/wiu, W 1924 r. pżeniesiono 2 Pucka do Gdyni Dowódzlwo Floty ijeszcze wlym
samym roku rozpoczęlo prace nad projeklem nowej siedziby dla lej instytucii. Aulorem założenia był Marian Lalewicz,

i6den ż najbardziej znanych architektóW okresu międzywojennego, plofesor Politechniki Walszawskiei. Gmach
Dowódzlwa usyluowany został cenllalnie. pomiędzy projektowanym od zachodu kompleksem koszar, a położonym od
wschodu zespołem mieszkaniowym. całość załoźono Wachlarzowo. podpolz ądkowując Układ irzem promienislym osiom,
odchodzącym od półokrqgłej, monumenlalnej b€my pźed dżiedżińcem Dowódzlwa Floty, Wejścio do gmachu poprż€dże
monumentalny, czlerofilarowy porlyk z trójkątnym frontonem, nad któlym unosi się lekka W swych proporcjach wieża
sygnalizacyjna. Budynekjestjednąż najlepszych lealizacji Lalewicza, Wybilnym pżykladem klasycyzmu akademickiego.

Gmach Urzędu Morśkiego (fot,3-4), ul. chlzanowskiego 10, W 1927 r, przeniesiono do Gdyni Urząd Marynarki
Handlow€j, pźemianowując ao jednocześnie na Urząd l\,4orski, Jednocześnie powstał projekt nowej siedziby urzędu
aulorstwa poznańskiego alchitekta Adama Ballensledla, Jego zaplecze slanowił niewielki kompleks mieszkaniowy,
Budynek UźędU Morskiego nawiązywał w pewnym stopniu do powstaĘo po drugiej stronie pońu Gmachu Dowódżlwa
Floty a również zwieńczony zos|ał Wieżą. lJslawioną na osi budynku kształtną formę owej wieży zegarowej otoczono
balUstradą ż wazonami, całośc kompozycji reprezentuje formy umiarkowanego modernizmu zdetalem W slyluAń Deco,

lll
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chlodnia portowa (fot,s), Ul. Polska 20, zbudowana zoslala W dwóch etapach, w latach 1928_1930 i 1932_1934 według
poektu belgijskiei firmy "Aleliers B, Lebrun, societe Anonyme, Nimy", lnwestorem był Państwowy Bank Rolny. chłodnia
należała do naiwiększych i najnowocześniejszych budowli lego lypu W Europie. zaprojektowana zoslała tak by Wagony
mogły wjeżdźeć bezpośrednio do wnętrza obieklu, Jest to budynek pięciopiętrowy, czego nie Widać w prostopad-
łościennej, pozbawionej okien bryle. Fasady budynku oblicowano czeMoną cegłą ujęĘw ramy szkielelowej konstrukcji
żelbeiowej, Rozwiązanie reprezenluie cechy stylowe konslruklylvizmu,

Magazyn dlugoterminowy nr 5 "H" (fot,7), ul, Polska 17, Wzniesiony został W dwóch etapach: w 1931 r pow§tały dwie
pieMsże kondygnacje, a W 1934 r lrzy dalsze, Budowa plowadzona była pżez firmę "BiUro lnżynierskie K. Jaskulski
iK. Brygiewicz". Konstrukcja ścian budynkU składa się z źe|belowych ram wypełnionych cegłą, skuklula ta z całą
konsekwencją żo§tała uwidoczniona w szacie żewnętrznoj budynku tworząc oryginalne, rytmlczne podziały elewacji,
Tlzy osie wejściowe podkleślono pionami pżeszkleń osadzonych w pionowych lamach ibiegnących prż6ż c3łą Wysokość
budynku, Architektura budynkU jest bardżo ciekawym polączeniem estetyki konstluklywizmu i umiarkowanego
modernizmu,

Dwoźec llilorski (fot.6), ul, Polska 1. W grudniu 1933 r odbyla się uroczyslość pośWięcenia Dworca Morskiego, Koncepcję
pę estrzenną tego budynku pomyślano dość oryginalnie, gdyż nie był to obiekt wolnoslojący i na jego przedłużeniu
znajdował się Magażyn Tranzylowy, Wykonany przez spółkę akcyjną "Dyckerhoff & Widmann" ż Katowic projeki zo§tał
zatwierdzony W sielpniu 1932 r, Prace budowlane Wykonywała "spółka Techniczno-Budowlana skąpski, Wolski,
Wiśniewski", Wnętrze hali głównej dworca przekryte zostało czworokątną, cienkościenną kopułą żelbetową "Zeiss_
Dywidag", zwieńcżoną ostlosłupowym świetlikiem, Fasadę lożwiązano w konwencji Umiarkowanego modernizmu,
znacząc jej częśc środkową wąskimi Iizenami i zdobiąc po bokach masztami flagowymi oraz płaskorzeźbami orłóW
(podczas wojny pła§kolzeźby zaginęły),

Elewator zbożowy (fot,8), Nabęeże lndyjskie, Ten niezwykle ciekawy obiekt zajmuje miejsce Wyjątkowe W gdyńskiej
architekturze, Zaprojektowany zoslal przez l\,lichala Paszkowskiego i Boleslawa szmidla W 1935 r,, a jego budowę
ukończono W 1937 r Jest lo budowla o znacznej kubaluęe (45650 ml) i wymiarach planu (66 m x 21 m), centralną część
zajmuje wieźa o Wysokości 41 m, mieszcząca klatkę schodową oraz maszyny do cżyszczenia i soriowania ziarna,
W skzydłach bocznych, sięgających wysokości 3'I m znajdują się magazyny na zboże - częściowo w fomie wysokich
silosóW Konstrukcja elewatola jest żelbetowa, na palach "Franki", a elewacje oblicowano pMkami ceramicznymi koloru
jasnego. Bardzo ekspresyjne rozwiązanie arch ilekton iczne jest prz ykładem funkcjonalizmu ku bicznego,



0KSYWIE - dawna wieś
oksywie było we wczesnym średniowieczu waźnym ośrodkiem osadniczym , slolicą okręgu grodowego na Kępie
oksywskiej, Gród oks},wski €nił takąfunkcię prawdopodobnie w x ixl w - późna6jjednak stopniowo tracił swoje dawne
znaczenie, Piorwsza Wzmianka źródłowa o oksytviu pochodzi z 1214 l., w klórym ksiąźę Mściwój l darował całą Kępę
oksywską k|asztorowi Norbeńan6k W Źukowie, o istnieniu kościoła oksywski6go dowiadujemy się z dokumentu
pochodzącego z 1224 l. i był to Wówczas ieden z niewielu jesżcze kościołów na Pomolzu Gdańskim, sianowił siedzibę
lożległej paralii, do klórej pżez wiele stuleci należała Gdynia, a prócz niej wiele osad waejskich położonych późnaej W jei

granicach, takich jak: Wiiomino, Grabówek, obłuże, Pogóźe i Redłowo,

W 1346 r, oksywie otźymało prz}Ą,i,ilej |okacyjny na p€wie chełmińskim, w którym określono świadczenia czyn§zowe jej

mieszkańców, uposażenie parafii i sołeclwa, a także Wspomniano o istniejącej tu stacji rybackiej. Do Wsi należaly także
dwie karczmy, z czegojsdna - Na Piaskach - położona była ż dala od siedliska oksylvia, na granicy z Gdynią
W xvl stuleciu obie te karczmy iśtniały nadal, Do czasu zaboróW jdokonanej pżeż źąd pruski kasaty klaszloróW oksylvie
pozostawało We własnośca klasztoru Norbertanek żUkowskich, W 1 871 r oksylvie liczylo 8'| 4 mieszkańców Jednakże fakt,

że miej§cowość ta leżała w znacznej odległości od uruchomionej wówczas linii kolejowej, wŃnął niewątpliwie na p€Wną

marginalizację oksywia W struklurze osadniczej. W rezultacie też powstający W latach 20, XX w. U podnóża Kępy
okst\vskiej poń - mimo iź budowany WWiększościna terenach należących do oksywia -w sensie fU nkcjonalnym żWiązany
był z Gdynią

ońni6 żBśmfu abvtk 600r--
l
l t9l6n dawneqo sl6dltskar l ogrcdów WE§łlcn

l
l
l
l

q
ź
żo

ź

\
l
l
l
l
I

peb ,al adaMa [ac,Ł / 
Ź

\_śr?t 
,,1,9 koścó| ,

\"f- ilff5f
l 

"^"^o-t 
lelen wo,slory

l. ;

siodlisko w3a, ul, Płk, Dąbka - Muchowskiego, Najstarszym elementem siedli§ka okswvia jest układ drogi, pży której od

Wieków skupiały się zabudowanie Wiejskie. Pochodzi on z okresu pźedlokacyjnego. Droga ta slanowiła niegdyś odcinek
ciągu komunikacyjnego, łączącego W najdawniejszych czasach najpierw gród oksywski, a póżniejsamąWieś ż pozostałymi

miejscowościami Kępy oksywskiej, Na jej przedłużeniu od wschodu żnajdowało się zejście wąWozem w doł, nad brzeg
molza, do prżystani rybackiej. Podczas lokecii w 1346 r' ciąg ten slał się osią nowo rozmieżonego siedliska ż długimi
pasmami ogrodóW od północy, zachowana tu dodziśzabudowa Wiejska pochodzaz końc€ XlX ipocząlku XxW.
Byłaona W pżeważającej części parterowa, licowana cże rwoną cegłą i cha ra kle rystyczna dla nUrlu regionalnego
alchiteklury pomorskiej od lat90, XXw pod|egajednak intensytvnym pźemianom.
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Kościół św. MiGhała Archanioła i cmentarz (fot,2-5), ul, Płk, Dąbka 1. Za pozostałość najslalszego kościoła
murowanego, przypuszcza|nie Xlll-Wiecznego, fla|eży uznaĆ tzy Ściańy stanowiące podbudowę dla pÓŹniejszej (XVll-
Wiecznej), dlewnianej wieży, Na tak wczesne powstanie zachodniej części budowli Wskazuje ceglany Wątek muru, jego

pżemieszanie z granitowymi kamieniami polnymi, niskie, ledwo zaznaczone łukiostre oraz mała skala otworów okiennych,

Wnęk i całej ściany, Zakończona wielobocznie Wschodnia część prezbiieria na (z dodanymi późnie] pżyporami) powstała

pżypuszczalnie w XlV W, Drewniana Wieża z barokowym hełmem zbudowana żostała W 1687 r, (data na chorągiewce).

Połnocna ściana nawy bocznej kościoła, podobnie jak i ściana południowa poddane zoslały W latach 1925-27 gruntownej

restauracji, W czasie dzialań Wojennych 1939 l,, kościoł został częściowo zniszcżony, a po Wojnie odbudowany, cmentarż
plzy kościele oksywskim należy do najpiękniej położonych i najcenniejszych cmenlaży na PomorżU, spoczywa tu wiele

osobistości związanych z żiemią kaszubskąiz Pol§ką między innymi Antoni Ab€ham 1Bernard chrżanowski.

Dom Macieja Kurra (fot,6), ul, Płk, Dąbka 22, Dom wzniesiony został w 1903 l, Jest to ]eden ż bardzo niewielu budynków

W dawnym siedlisku oksywia, który zachował zb|iżoną do pierwolnej sżatę architekloniczną, Nie został on bowiem

otynkowany - iak Większośc domóW sąsiednich - i choć dobudowano do jednejzjego ścian sżczJ,,towych Wysoką kamienicę

zachował cechy ceglanej alchitektury regionalnej z końca XlX i początkóW XX w. W podwóżu stoi ceglany budynek

inwenlarskiz 1896 r, o oryg inalnej konstrukcji stalowo-żelbetowej wnęlrza,

Dom Augustyna Śliwińskiego, Ul, Muchowskiego 9, T6dycyjnie w tym miejscu, na Wschodnim skraju siedliska, tuź pźy
żejściu prowadzącym nad brzeg morza stał dom sołtysa Wsi oksywie, obecny budynek wzniesiony zosiał W 'I899 l,,

prawdopodobnie na fundamenlach domu istniejącego tU Wcześniej, Układ planu jest charakterystyczny dla domóW

bogatych gospodarstw kmiecychz końca xlxW.

1.

2.
oksywie ikoścół na pocz XX W

koścól św lvlichała Archan ola w alach
30. XX W.

3-5, Kośció śW' l\,4ichała Alchan oła obecnie
6. Dom przy ul. Płk, Dąbka 22
7. Dom przy ul. Płk, Dąbka 32
8, Fragment elewac]idomu przy

Ul, Płk, Dąbka 22

oom rodziny chojke (dawna karczma i dom karczmaża oksylvskiego), Ul. iruchowskiego 6, W tym miejscu już W XlV W'

znajdowała się karczma oksywska, lslniejący dziś bldynek powstał około połowy Xlx W', jednakże został w początkach

XxW, przebudowany, Dżiś W części pomieszczeń zajmowanych niegdyś plzez karczmęzna]duje się sklep,

Dom mie§zkalnywrezz budynkiem gospodarczym, ul, Płk, oąbka 30, Zarówno budynek mieszkalny, jak igospodarczy
powstały w drugiej połowie XlX W, z tym, że ten pieMszy ulegał kilkakrotnie pewnym plzebUdowom, a budynek
gospodarczy W latach 90, XX W. adaptowano częściowo na pensjonat, oba obiekty przed otynkowaniem były pżykładem

nurtu regionalnego w architektuęe pomorskiej z końca XlX i początku XX w, Budynek gospodarczy ma charakteryslyczne

sżerokie bIendy W drugieikondyqnacli, zamknięte lekko spłaszczonymi łukami,

Dom mieszkalny czterorodzinny (foi,7), ul. Płk, Dąbka 32, Dom pochodziz połowy xlx W' ijestdość źadko spotykanym
przykładem Wiejskiego domu czierorodzinnego, Został zwieńczony olyginalną formą czlerospadoWego dachu naczół-

kowego, z niewielkim szczylem górnym, umoźliWiającym doświeilenie kondygnacjipoddasza,
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lrr.-orlA - dawna wieś
Zabudowania Wsichylonia położone były przy gł5wnym llakcie komunikacyjnym z Gdańska do Pucka, W miejscu gdzie
pżekraczał on rzekę chylonkę, od której miejscowość Wzięla sWą nazwę, Niewiele wiemy o osadnictwie islniejącym tU

W x_Xlll w, cżyli w okresie z którego pochodzą znależiona w pobliżu chyloni Wraki średniowiecznych łodzi, W latach
1348-1351 chylonia otrzymeła z rąk mistźa krzyżackiego przywilej lokacyjny na'surowym korzeniu', cżyli na żw.
nowiźnie, jako Heynrichsdoń, Jednakże ta nowa nazwa się nie pźyięła iuźywano slarej nazwy słowiańskiej - chyla,
chilowo, chibna (w XV i xvl w), a później chylonia. W drugiej połowie XlV w powstal w chyioni niewielki kościół pod

wezwaniem śW' Mikolaja. Wkrólce też zbudowano lU młyn pźy grobli spięlrzającej wody chylonki i karczmę,
W xV W, chylonia z rąk zakonu krżyźackiego przeszła na rzecz króla polskiego, slanowiąc odtąd dzieżawę królewską
znanych rodów szlacheckich ipakycjuszowskich: W xvl W, Wolikowskich, sokołowskich i Konopackich, w XVll w,

Heinów, cżir€nbergów, Radziwiłłów isobieskich, wreszcie w XVlll w. Plzebendowskich, Procesy plżebiegające
w pieMszej połowie Xlx w we Wszyslkich wsiach pomorskich, a w tym pżede wszystkim uwlaszczenie chłopów - objęły
również gospodaży chylońskich, Wówczas też w chyloni powstała szkoła i nadleśniclwo, Po uruchomieniu W 1870 r linia

kolejowei relacji Gdań§k - Koszalin zbudowano w pobliżU siedliska wsi stację ko|eiową W dnau 7 maja 1930 l. chylonia
z wchodzącymi W jej skład przysiółkami: Demptowo, 8ernorda i Leszczynki, wĘzona została w omnice miasta Gdyni,

1_2, Kościół św Mikolaja
3, Gotyckie prezbiterium kościoła śW Nłikołaja
4, ozdobne romby z cigmnych cegiel na ściani€ prczbilerium
5, Neogolycki ołlarz W kościele śW' Mikołaja
6, Wspomil skl€pi€nia w kościele św Mikolaja
7, Dom przy u| sw Mlkoła|a 9
8, Willa dy,ektora 'Gażoliny"
9, Budynek gospodalcży prży willi
10, Szkoła pży Ul, Luba\ł§kiej4

siedlisko wsi, ul, ltlłyńska i Św. N,4ikołaja, W struktuźe pżeslrzennej dawnej Wsi chylonia żachowało się kilka elementÓW,

będących świadectwem xlv-wiecznego założenia lokacyjnego, Wówczas nadano Wsi układ placowy, wyznaczóny pżez
dwie drogi biegnące po obu stronach rzeki chylonki, Dziś w maejscu lych dróg biegną ulice Św, Mikołaja i Młyńska.
W obrębie placu waejskiego Usluowano W XlV w. kościół, a prży drodże młyn, na którąo miejscu, przy ul. chylońskiej 28

istniał jeszcze do niedawna młyn Xlx,wieczny, Jest dość prawdopodobne, źe dawna śrcdniowieczna karczma istniała
napźeciw młyna, po drugiej stronig głóWnej drogi, tam gdzie w xlx W' stanęły zabudowania zajażdu i resiauracii Vossów
(ul, chy|ońska 25), Pożostała zachowana zabudowa wiejskiego siedlaska chyloni pochodzi lównież ż końca xlX w lub

z pocżątku xX W W latach 60, Xx W, stary układ Wsi otoczony został ze wszyslkich stron wielkoblokową zabudową
mieszkaniową,



Kościół św. Mikołaja (fot.1-6), ul, ŚW Mikołaja 4, Najslarszą częścią budowlijest zachowane gotyckje prezbiterium,
pochodzące prawdopodobnie z połowy XlV W Kościół ślanowiłwóWczas filię kościoła oksyr,vskiego, Była lo mała świątynia
o układzie salowym, z pżyporami W narożnikach, Być może W końcu xvl w powiększono budowlę o część drewnianą
qdyż przekaz fuódłowy z 1599 l, wspomina, że kościół jest drewniany, Niewiele jednak Więcej o nim Wiadomo, W latach
1896,1897 podjęto rozbudowę kościoła, dodając od zachodu ceglaną neogolycką część, z bardzo ładnie zaplojektowaną
wieżyczkąw fasadzie. Zalówno bryła,jak ioryginalne Wnętrże xlx-wiecznego kościoła pżetrwałodo dzisiaj, mimo podjętej
W 1 981 r, dalszej rozbudowy śWiąlyn i od strony północnej,

Dom rodziny Bieszków (fot,7), ul, ŚW Mikołaja 9, Budynek je§t jednym z bardzo nielicznych zachowanych elemenlóW
zabudowy Wiejskiego siedIiska chyloni. slanowi oryginalne rozwiązanie funkcjonalne dWUmieszkaniowego domu
bliżniaczego, przystosowanego dla potrżeb jednej wielopokoleniowej lodziny- Były tU dwa oddzielne wejścia i jedna
Wspólna, centralnie umieszczona izba, Rozwiązanie archilektoniczne reprezenluje nuń regionalny architektury pomorckiej
końca xlx i począlkóW xx W Jest to budynek parlerowy z facjatką na osi, wykonany z czeNonejcegły, pżekrytywysokim
dachem o mocno Wysuniętych okapach i ozdobnie Wykończonych szczylach, Pod dachem umieszczono ceglany fryz

Dom rodziny Vossów, ul, chylońska 27, Jest to budynek mieszkalny należący tradycyjnie do Właściciela stojącego obok
zajazdu, który powstał W miejscu istniejącejtu od wiekóW karcżmy (ul, chylońska 25), W końcu xlx i na początku XX w
całe gospodarshvo wraz z zajazdem i lestauracją było jUż w posiadaniu rodziny Vossów. sam budynek mieszkalny
wzniesiono pod koniec Xlx W,, a w latach dWudziestych itrzydziestych lozbudowano, z zachowaniem jednak
chalakteryslyczne], jednolitej stylowo alchitektury. Budynek Wykonano z czerwonej cegły, niedawno częściowo
otynkowanej, Jesl on przykładem nuńu regionalnego architeklu ry pomorskiej2 końca XlX ipocząlku xx W.

Budynek dawnego Nadleśnictwa chylonia, ul, Ivorska 242. 8udynek powstał W 1883 r,, w osadzie oddalonej od
siedliska chyloni i stanowiącej siedzibę założonego W dlugiej połowie Xlx W nadleśnictwa chylońskiego, Asymeiryczny,
dwuczłonowy układ bryiy budynku Wskazuje na iej podział funkcjonalny na część administracyjną wyższą zwróconą
szczytefi do frontu oraz cżęść mieszkalną pańercWą, Pierwolnie dom był w całości licowany czeMoną cegłą i W sensie
archilektonicznym należałdo pomorskiego nuńu regionalnego zkońca XlX ipoczątku XxW.

Willa dyrektora "Gazoliny" (fot,8), ul.chylońska 112a, Ten bardzo ciekawy archilektonicznie budynek Wzniesiony został
w 1930 r WedłUg plojektu Adolfa Berezowskiego, Jest to duźa Willa pzekryta Wrysokim dachem polskim łamanym, z monu,
mentalnym, czterokolumnowym porlykiem na osi, Willa powstała w pobliżu gdyńskie] gazowni, W dużym, ładnie
Ulządzonym oglodzie z ażurcWąaltanką, która istniała tam jeszcze W latach 80, xx W. Willa "Gazoliny" replezeniu]e jeden
znajlepszych W GdynipźykładóW stylu dworkowego, ż Wnętżamiw stylu Ań Dóco,

sżkoła elementama (fot,10), ul, Lubawska 4, Budynek pochodzi z końca Xlx W', choć pieMsza szkoła chylońska istniała
plawdopodobnie w lym miejscu już Wcześniej, swym Wyglądem przypomina budynek nadleśnictwa i podobnie jak on ma
wyższą część zwróconą szczytem do frcnlu. oba obiekly należą do grupy budynkóW "ulzędowych" pomorskiego nUńU
regionalnegoz końca XlX ipoczątku xX W.



lELK| KACK - dawna wieś
PieMsza Wzmianka źródłowa o Wsi Katzco pochodzi z Wystawionego W 1277 r, dokumentu, w klórym książę Mściwój
darował Wieś biskupom Włocławskim, zabudowania siedliska Wsi już WóWczas skupiały się z pewnością wzdłuż ę eki
Kaczej idlogi biegnąc€j do Chwaszcżyna (obecn,e ul, Żlódlo Ma i), Wielki Kack bylzreszląod tamtego czasu z chwasz_
czynem mocno związany twożąc żW. klucz kacki, będący wspólnie We władaniu biskupim, W 1353 l, biskup Włocławski
MaleUsz nadał mieszkańcom Wielkiego Kacka przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim, W którym między innymi
określono uposażenie mającego powslac We Wsi kościoła i Wspomniano o islniejącej lu karczmie, Pod koniec xvl stulecia
W Wielkim Kacku istnialjuź 2ołanowy folwark biskupi, a także młyn i karczma, W 1773 r Wielki Kack był jak na owe czasy
dość dUżą Wsią- liczył 148 mieszkańcóW, a prócz folwarku i sołectwa było tu 12 gospoda§tw kmiecych, 10 chałUpniczych,
karczma, kuźnia i gajówka, Wlaz z początkiem zaboróW, podobnie jak inne pomorskie miejscowości slał się Własnością
klóla pruskiego, W XlX stuleciu liczba mieszkańcóW Wielkiego Kacka szybko Wzrastała, W 1871 l, mieszkało tu już 689
osób, a dogminy należał niewielki śródleśny pzysiołek- Bernadowo,

szybkiWzrosi Iudnościnasiliłsię W latach 20, xX W., kiedy to WielkiKack znalazłsię Worbicie Wpły\iVóW nowo budowanego
zespołU miejsko-portowego Gdyni, Przez leren Wsi przebiegalo połączenie kolejowe, najpierw budowanejW początku lat
dwudziestych linii Gdynia-Kokoszki, a później oddanego w 1930 r. odcinka żW. magistrali Węglowej, prowadżącej z Gdyni
pżez Żukowo do Kościeęyny, W związku z budowąlinii kolejowej osusżono]ezioro położone kilkaset metrów na Wschód
od siedliska Wielkiego Kacka, zwaneod dawien dawna Morzem Kackim,
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siedlisko wsi, ul, Źródło N4arii, Najstarszym zachowanym elementem rozplanowania Wieiskiego siedliska jest układ
biegnącejłagodnymiłukami dlogiWiejskiej (obecnej Ul, ŹlódIo Malii). Wlaz z wyspowo Uksztahowanym założeniem
pżestrzennym kościoła, Układ ten, Wyraźnie związany z biegiem rzeki Kaczej, pochodziiak można plzypuszczaćjeszcze
spzed oklesu lokac]i, a Więc z Xlll śtulecia, JUż WóWczas, prawdopodobnie po obu stronach drogi Wiejskiej skupiały się
żabudowania Wsi, W 1353 r', Wraz z lokacją na prawie chełmińskim pzedłużono siedlisko W kierunku połnocnym, Wzdłuź
dwóch dawnych krótkich dlóg noszących jeszcze do niedawna swe lradycyjne nazwy, ul, KaMińska i ul. l\,4ałe KaMiny
(obecnie ul, Zapolskiej), W najsta§ze] części siedliska, Wzdłuż ulicyŹródło L4ariizachował się do dziś spójny pżeslżennie
układ zabudowy, W Większości pochodzącej z końca Xlx i początku Xx w Wraz z kościołem, cmentarzem l trzema
pżydrożnymi kapliczkami twoży on niezwykle ciekawy i atrakcyjny krajoblazowo, a jednocześnie unikatowy ze względU
na znaczny stopień zachowan]a kompleks siedliska wiejskiego,

,l8



Kościoł z cmentarzem (foi.1-2), ul, Źródło Marii. Pierwszy kościół W Wielk m Kacku islniałjuż pEwdopodobnie w Xlll W
lvłUsiał jednak być W XlV w' znisżcżony, gdyż w żachowanym dokumencie lokacyjnym Wielkiego Kacka (1353 r,)

wspomniano dość ]ednoznacznie. że "w pżypadku budovly kościoła prcboszcz ma mieć 4 wolne łany", Kiedy dokładnie
śWiątynię tę Wzniesiono trudno dziś uslalic - wiadomo jednak iż z pewnością istniała W 1534 r, że była drewniana i że jej

patronem był śWięty Wawżyniec, Wokół kościoła ]uż W xVl W znajdowal sę cmenlarZ, ŚWiąiynia ta spłonęła około 1560 r,,

a następnie zoslała W 'I599 l, odbudowana śtaraniem biskupa Hieronima Rozrażewskiego, róWnież Jako drewniana,
Z pewnością też stała W tym samym miejscu, gdzie obecnie znajduje się kościół świętego Wawrzyńca. lstniejący dziś
kościoł został Wzniesiony W 'I895 l, W stylU neogotyckim, ceglany korpus budow|i zdobi od zachodU ladna stźelista Wieża,
która zniszczona podczas wojny została W 2002 r, odbudowanaW swej pieMotnejfomie,

Plebania (lot.3), Ul, Źlódło Marii 18, Tradycja plebani istniejącejW tym miejscu sięga najpóźniejXVlW obecnie istniejący
budynek pochodzi z 1894 r Jest lo dom parlelowy, murowany z czeMonej cegły z Wysokim dachem o okapach mocno
Wystających i Wspańych na dekoracyjnie profilowanych elemenlach drewnianej Więżby, okna i dlzwi zamknięte zoslały
ceglanymi łukami odcinkowymi, Zarówno sposób ukszlahowania elewacji, jak i detaljesl charakterystyczny dla nurlu
regionalnego architeklury pomorskiejz końca xlx ipocząlku xXW
Dawna karczma i dom karczmarza (obecnie dom mieszkalny), ul, Źródlo Marii 1o, lstniejący dziś budynek Wzniesiono
W 'I900 r,, lecz można pżypuszczać, że lladyąa gospody w tym miejscu sięga najdawniejszych czasóW Dokumenly
źródłowe Wspominająo istnieniu karczmy W Wielkim Kacku jUżw 1353 r Ten pańerowy, murowany budynek posiadał dwa
Wejścia -jedno do gospody, a drugie do m ieszka nia jej właściciela, charakterystyczny dla zabudowy wiejskiejz końca XlX
i początku XX W. Wystro] elewac]i Wzbogacony został dwubafunymi nadprożami, fryzem ceglanym j dekoracyjną stolarką
okienną

1-2-
3,

l.

Kościoł śW' WaWz yńca

Kapliczka przy ul chwaszczyńskiei
Detale domóW przy ul, zródło Maii
Widok dawnej wsi od Ul. chwaszczyńskie]

Budynek mieszkalny, ulica Źródło Marii 6, Dom zbudowany został około 1910 r, Jest to dom paderowy, zwrócony - jak
Wszystkie W siedlisku Wielkiego Kacka sżerokim frontem dodrogi, zWysokim dachem i facjatką umieszczoną osiowo nad
Wejściem, Elewacie budynku obIicowano czerwoną cegłą iozdobiono prostymi, ceglanymi fryzami,

Budynek mieszkalny, ul, Źródło Nlarii 12. Dom zoslai zbudowany W 1882 r- Jesl to bUdynek półtorakondygnacyjny,
zwyższym, dwukondygnacyjnym ryzalilem w części środ kowe], pżeznaczonym na miesżkanie, Wysokie poddasze po obu
stronach ryzalilu, użytkowane było na cele gospodarcze, Dom Wzniesiono z czeMonej cegły, zdobiąc jego fasadę fryzem
z cegieł ułożonych rębem, a także nadprożamio łękU podkreślonym ceglanymi ząbkami, BUdynek leplezentuje typ
charakterystyczny dla pomo§kiego nuńu regionalnegoz końca XlX ipoczątku xxW.
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MAŁY KACK - zespół pałacowo-parkowy E
Pierwsząwzmiankę źródłową o Małym Kacku zawiera dokument z 1383 r., w kló.ym posiadłośc ta wraz z Kolibkami została
nadana Piotrowi z Kacka, Królko po tym, w 1397 r. Nicztze (Nyczko ?) z Kacka doslał pozwolenie na budowę mlyna na
żece Kaczej, Jednak niewiele więcej Wiemy o osadzie ż tggo okresu, W drugiejpołowie xvlw majątek wrazz istniejącym
jUż folwalkiem i nieWielkąWsiąfolwarcznąbył w posiadaniu gdańskiej patrycjusżowskiej lodziny RosenbeĘ,
W lym okresie, W pobliżu istnieiącego na Kaczej młyna, niedaleko głównego szlaku komunikacyjnego do Gdańska zaczę'
powstawać kuźnice. W lalach 1568 -1572 zbudowano tu kościoł (dżiś kościół p,w Matki Boskiej Bolesnej). który stał się
ośrodkiem skupiającym zabudowania osady żemieślniczej W rejonie obecnej Ul. Ks,zawackiego, od około 1730 l.
Właścicielami Małego Kacka była rodzina Krokowskich, Wówcżas posiadłość nabrala charakteru rezydencjidworskiej.
Powstał tu barokowo-rokokowy pałac (przy obecnej Ul, Folwarcznej) i ulządzono park, To Właśnie między innymi pęy
budowie nowego pałacu znaleźla zatrudnienie małokaccy źemieślnicy. W 1772 r. w osadzie żemieślnicżej plzy ź€ce
Kaczei mieszkali: mU€ź, stoleź, kołodziej, młynalz, dwajkowale, karczmarz, szewc, żeźnik ipapiernik, Po roku 1800
mająlek w l\,,lałym Kacku często zmienial Właścicieli, W 1847 r posiadłośc kupuje rodzina von Brauchitsch, a W końcu
xlx w Franciska Papart, W lal,ach 20, xxw' Właścicielem Małego Kacka bylsenatorJ, Jewelowski, który pzeznaczyl swój
majątek pod budowę nowej dzielnicy dla powstającego miasla, W 1931 r, Mały Kack Włączono w granice o owa
Morckiego, e niedługo polem, 13 czefuca 1935 r znalazł się on W granicach Gdyni.
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z6sPół Palacowo-parkowy W Małym Kacku ul, Folwarczna, zespoł powstał plawdopodobniew miejscu rycerskiej siedżiby
panów z Kacka, Jednakżejego najslaBzym zachowanym do dziś elementemjesl pałac, a Właściwiejego ceniralna część,
pochodząca z pieMszej połowy xvlll stulecia, Klokowscy, W rękach których pozośiawała wóWczas posiadłość, założyli
przed pałacem barokowy pa* o promienistym układzie alei, prawdopodobnie lakijaki istniał tU jeszcze w drugiei połowie
xlx slulecia, Na pźełomie XlX i XX W,, gdy Właścicielką lych dóbl była Flanciska Papań, powiększono park, zmieniając
jego Układ przestżenny na park klajoblazowy, o rysunku "ka|igraficznym" i alejkach lwożących linearne wzory, Atrakcją
parku były pańery wodne iniewielk e, malownicże stawy ishiejące tu jeszcze W laiach 80, xX W', dziśjuż niecz'.telne,

Pałac (lot,1) w Małym Kacku, ul. Folwa.czna2. zbudowany zoslal w pierw§zej połowie xvlll w pżez rodzinę Krokowskich.
Był to barokowo-rokokowy palac o slylowych, rokokowych wnętż ach, które zresztą częściowo pzelrwały do dzisiaj,
około sto lal później, w 1859 r ówcżeśni właściciele - rodzina von Brauchiisch, dokonuje rozbudowy i pżebudowy pałacu
W stylu neogotyckim, Bardzo ładną neogotyckąformę otżymuie część Wejściowa pałacu, oraz Ukształtowana W podobny
sposób cżęść centlalna elewacji Ęrodowej, W szacie zewnętżnej pałacu przetMały jednak pewne elementy barckowe
i rokokowe - Wysoki mansardowy dach, rysunek szerokich pilastróW, układ ganku i schodóW W sUmie Więc Wyslrój fasady,
szcż€gólnie oglodowe], ma dziś chalakiel eklektyczny,

Ptaszarnia zespołu pałacowego (fol,2), zbudowana zosiała około połowy lal dWudzieslych Xx W' na dziedzińcu
gospodarczym, położonym po południowej stronie pałaąJ, naemal na jego osi- Ten ciekawy obiekt opańy jesl na p|ani€
regulamego ośmioboku, a iego ogólna koncepcja plzestżenna Wywodzi się z tradycji pawilonów parkowych xvlll i XlX w.
Budynek wspaera się na żelbetowej konstrukcji szkielelow€j ż wypełnieniem żużlobetonowym, Reprezenluie konw€ncję
stylową umiarkowanego modernizmu,
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MAŁY KACK - o§ada rzemieślnicza
Kościoł w Młm K.cku (fo1,3), dziś p,w Matki Boskiej Bolesnej, został ufundowany w 1568 r pź6z rodzinę Rosenberg
i był wówczas kościołem ewangelickim, Była to mała, jednonawowa świąlynia, zamknięta od wschodu wielobokiem
(ob€cnie slanowi prezbiieńum islnaejącego kościoła), około 1 871 r kościoł zoslal w dużym slopniu zniszczo^y plzez wża..
W trakcie odbudowy w 1 872 r przedfużono od strony zachodniei nawę główną kościoła, a nowa część zbudowana została
w konstrukcji ryglow€j iżakończona niewielkąwieą W 1945 r śWiątynia pżąęlazoslalapżezparafię katolicką a tży laia
później, po rozebraniu ścian ryglowych dobudowano do naisiarsżej części trójnawowy korpus, zakończony wieżą,
Prcjekt rozbudowy wykonał inż, arch, zbigniew Kapałka iw nadanejpżez niegoformie kościoł islniejB do dzisiaj,

Budynek go3podarczy młyna, Aleja zwycięstwa 164, J€dyna dziś pozoslałość zespołu młyński€go, którego tradycje
Wlym miejscu saęgająXlV W Na p|anach z drugiejpołcwy X|x slulecia stojący tu budynek młyna miał swe drugie skżydło
po pżeciwnej sllonie żekłKaczej, a staw młyńskipźylegał od zachodu doobecnejul, Kościelnej, na której żnajdowało się
spiętrzenie wody, Do niedawna jeszcze na podwórku gospodalczym leżały kamienne żarna, obecny budynek młyński
pochodzi z końca xlx lub początku xx W' i dzisiai pełni funkcje mieszkalne, Pierwolnie budynek prawdopodobnie nie był
otynkowany lecz licowany czeMonącegłą z konstrukcją ryglowąW poziomiedrugiej kondygnacji. Pod względem stylowym
reprezentował nuń pomorckiej architeklury regionalnei.

1. Palac
2. Ptaszamia
3, Kościół MB Bolesnei
4, Dawna szkoła elgmgntarna
5, audynek mieszkalny
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Dawna katolicka 3zkoła el€m.ntarna (fo1,4), ul, Ks, zawackiego 5. Budynek szką katolickiei powslał około 1910 r, jako

drugi budynek szkolny W zespole osady ęemieślniczej w Małym Kacku - po pżeciwnej stronie Ul. Ks. zawackiego, stała
sżkoła ewangelicka, dziś iuż nieislnieiąca (ul, Ks, zawackiego 4), Ten pańerowy budynek licowany i€§t czefuoną cegłą
i przekryty Wysokim dwuspadowym dachem o mocno Wysuniętych okapach, Jego architektura jest typowa dla pomorskiego
nUńU rcoionalnego z końca XlX i początku XX W W oknach zachowała się oryginalna, charakleryslyczna dla lego nUńU,

ozdobna stolarka,

Budynek mioszkalny (fo1,5), ul, Ks, zawackiego 2, Dom islniał w tym miejscu już w 1862 r, lecz budynek islniejący dzisiaj
je§l późniejszy i pochodżi prawdopodobnie z początku xx W Działka na której sloi, prżypuszczalnie niegdyś należała do
dużej posiadłcści młyńskiei, położonej W miejscu, gdzie główny szlak komunikaąny do Gdańska pżekraczał linię Kaczej,
Dom pęylega bokień do drogi wytyczonej w końcu xvl w (dziś Ul, Ks, zawackiego) i prowadzącej do zbudowanego
Wówczas, nowego kościoła (dzaś p,w. Matki Boskiej Bo|esnej), sam budynek jest wykonany z c6gły. na kamiennej
podmufówce, parlerowy, z wysokim dwuspadowym dachem i mocno wysunięlym na o§i fronlu, dwukondygnacyjnym

ryzalilem, Reprezentuje slylistykę hisloryzmu, Wyrastającego z uproszczonej tradycja klasycyslycżnBj, Budynek został
odrestaurowany prz ez obecnego właściciela,
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KOLlBKl - zespółdworsko-parkowy E
PieMszą źródłową Wzmiankę o miejscowości Kolibka (WóWczas Kolibka a dosłrwnie colypka) znajdu]emy W dokumencie
z 1323h324l. opisującym granice posiadlości k|asztoru oliwskiego, z którymi miejscowośc glaniczyła, W 1383 r, Kolibki
wlaz z są§a€dnim Małym Kackiem żnalażły się w po§iadaniU Piot€ ż Kacka, W XVl W' Kolibki stanowiły 23-łanową
(ok, 390 ha) posiadłość szlacheckąz folwarkiem i wsią. Zabudowania fo|Warku znaidowały saę tuż pźy młynie i grobli
spiętlzając€j wody Poloku Kolibkowski€go, w miejscu gdza€ prżebiĘała linia głównego tBktu komunikacyinego gdańsko_
pucki€go. siedlisko wsiznajdowalo się lUż za nimi, z zagrodami położonymi Wzdłuż głóWnej drogi, lecż żadne zabudowania
dawnej wsi nie przelrwały do dżisiai, W XVI, xvll i xvlll w Kolibki należaly do znacznych rodów szlacheckach j patryc-
juszowskich (ostromickich, Heinów, czirenbergów, WejheróW, Radziwiłów, sobieskich i Pźebendowskich). ze względu
na Wybilne walory kńjobrazowe bawały tU nawet lodziny klólewskie - król Jan lll sobieski i królowa Marysieńka z synami,
a w 1716 r, król August ll Mocny. W 1720 r Jakub sobieski spżedał posiadłość Piotrowi Pżebendowskiemu, klórego syn
Józef zbudował tU W 1763 r, kościół. W rękach Pżebendowskich mająlek pożostał aż do lozbioróW. W początkach Xlx
stulecia rozpoczęto budowę nowej saedziby dworskiei, a w końcu tegoż stulecia, gdy właściciel€m majątku był hrabia
Wilhelm von ziżewiż, nową formę u2yskał lównież kolibkowski park, W 1919 r, Kolibki żostały kupione plzez Witolda
Kukowskiego, zamordowanego później podcżas wojny w Piaśnicy, To wlaśnie on pźeżnacżył cżęść swego majątku na
rozbudowęodowa, doprowadzając do śWielności zarówno kompleks letniska, iak iswojąsiedzibę dworskąW Kolibkach,
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z6spół dworsko_parkowy, W pierwszej połowie xvll w, prawdopodobnie slaranlem patryciuszowskich rodzin HeinóW
i czirenbergów, Kolibki nab€ły charakte.u podmieiskiej rezydencji, z dworem i okazałym ogrodem, Wówcżas też powslała
na skarpie nadmorskiej, lzw. "Grota l\rarysieńki" (zachowana We fragmenlach), z kiórej można było podziwiać piękny
i gloźny molski klajobraz, W początkach xlx W rożpoczęlo budowę nowej §iedżiby dworskiej, lstniejący wówczas na jej

osi, na południe od dziedzińca gospodarczego park, miałdość plosly układ, opańy o dwie glówne. krzyżujące się aleje.
Pod koniec XlX W' lub na począlku Xx W park kolibkowski żostał pżebudowany Według nowej, klajoblazowej lendencji.
Nadano mu układ żw "kali9rarjczny", z alejkami poprowadzonymiwzdłuź Ńnnych, linearnych ciągów
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Dwór w Kolibkach (foi.2,5,10). Pierwszy dwór W Ko|ibkach powslał plawdopodobnie w XVl w, gdy właścjcielem mająlku
była szlachecka lodzina ostromickich, W XVll iXVlll stuleciu dWór pełnił funkcję letnie] lezydencji najpierW
patrycjusżowskiej, a potem szlacheckiej, WóWczas jednak budynek dworu nie stał w tym miejscu co dzisiaj, lecz bliżej
parku. Dwór istniejący obecnie został Wzniesiony W XlX stuleciU, Jego środkowa, pańerowa część powstała W połowie
xlX W i nie miała charakteru reprezentacyjnego, Jej układ był dość nietypowy - dwa Wejścia i rozplanowanie świadczą
o lym, że zbudowano jądla dwóch rcdzin, W drugiej połowie XlX W Wilhelm von ziźewiź lozpócz{lozbudowę budynku -
najpiefu o dwupięhowe skrzydło Wschodnie, a później o skrzydło zachodnie. część środkowa dworu uzyskała swój
obecny, reprezentacyjny charaktel dopiero W 1924 l,, gdy Witold Kukowski prżebudowal ją, podwyższył i popzedził
cżtercf ilarową Welandą,

Budynek stajni (fot.1,6,8-9), Ta unikatowa, monumentalna budowla powstała około połowy XlX stulecia, oryginalnie
rozwiązana szala zewnętżna zwraca uwagę potężnymi, granitowymi pęyporami, pomiędzy którymi lozpięto półokrągłe,
kamienne łuki, szata slylowa reprezenluje cechy dziewiętnastowiecznego historyzmu, naWiążującego do form
neogolyckich, Duże wrażenie robi róWnież Wnętrze tejWielkiej budowli, z odsłoniętą, mocno rozbudowaną, drewnianą
konstrukcjądachu idrewnianymi podziałamiWnętża.

cmentarz w Kolibkach, cmentalz ten powstał pży kościele p, W- śW Józefa, którego fundatorem b\!ł w 1763l, Józef
Pżebendowsk], Kościółek kolibkowski, niewielki, z Wieżyczką od frontu został zniszczony przez Niemców W 1939 l,

od tego czasu również znajdujący się pęy nim cmentaę stopniowo podupadał iod kilkudziesięciu lat]estjUż zamknięty.

1, stajnia, widok z począlku xX w
2, DWól, widok z początku XX w.
3-5, Wnęlża dworu na począlku xX w'
6. stajnia
7. Wejście do pa*u
8. Flagmeni elewacji stajni
9, Wnętże sbjni
10. DWór
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RŁOWO - osada rybacka iletnisko 

-

Początki olłowa związane były z powstaniem u ujścia rzeki Kaczei karczmy_żajażdu Adlershorst, Powstał on na styku
dwóch posiadających starą, średniowiecżną iladycję osadniczą mająlkóW ziemskich , Kolibek i Redłowa _ w glanicach
adminislracyjnych tego ostatniego, W 1828 r, Johann Adler kupił położoną nad morzem, niewielką część istniejącei tu
posiadłości młynaęa Bómelta iw 1840 r, zbudował karczmę, Miejsce lo było Wyjątkowo ma|ownicze _ położone pży plaży,
u stóp zalesionej krawędzi Kępy Redłowskiej, w sąsiedztwie znajdującejsię u ujścia Kacżej pżystani rybackiej, chętnie też
było odwiedzane, szczególnie pżez kUlacjUszy z pobliskiego sopotu, Plzyczyniło się do tego także uruchomienie W 1870 r,

linii kolejowej z Gdańska do Koszalina i budowa przystanku w pobliskim [/ałym Kacku, W 1871 r, lstniały W orłowie
zaledwie dwa budynki mieszkalne, W 1880 r, pięć, a W 1908 r, siedem, W domach tych sezonowo plzyjmowano letników,
a W dawnym zajeździe funkcjonował hotel i reslauracja, Popularność miejscowości Wżrosła jeszcze z chwilą, gdy W |atach
1906-1907 w pobliżu hotelu Adlera zbudowano Dom KUlacyjny (Kuńaus). Urządzono wóWczas lakże niewielkie molo
i kąpielisko z drewnianymi łazienkami, odtąd orlowo było już oficjalnie zaliczane do nadmorskich miejscowośc]
kuracyjnych,

1, Widok odowa na początku xx W
2, obecny widok orbwa
3, Dawny zajazd AdIersho§t
4, Fra9ment elewacii zajazdu Adlershorsl
5, "Domek żercmskiego"
6, Fragment Domu Kuracyjnego
7, Pensjonat "Gryf
8, KolUmny pensjonatu "G.yf
9, Willa przy ul, lnżynierskiej 111
10, Wejści€ dowilli plzy Ul, lnżynierskiej 111
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Prawdziwy rozkwit letniska nastąpił jednak dopiero po 1920 l, Uroki polskiego wybrzeża spopularyzowane m, in, pżez
Bernarda chęanowskiego przyci€nęły do odowa wiele znanych osobislości, W 1920 r, pęyjechał tu po raz pierwszy
stefan Żeromski, a W 1923 r, liczba gościz Polskiwynosiła 5oo osób, W 1925 r, Wito|d Kukowski, Właściciel są§iednich
Kolibek, powziął decyzję rozbudowy letniska na części swoje] posiadłości, Pod parcelację na len cel pżeznaczył Iercn od
ul, orłcwskiej do dwolu i parku ko| bkowskiego, odtąd zabudowa lelniskowa rczwijać się zaczęlatakże po drugiej stronie
Kaczej, na terenie tradycyjnie należącym do Kolibek, Użądzono lu ulice Przebendowskich, Popiela, Króla Jana lll,
ŚWiętopełka, Pżemyslawa i inne, przy których zaczęły powstawać wil|e i pensjonaly W ogrodach, Wzdłuż plaży użądzono
szeroką nadmorską Promenadę Kńlowej Marysieńki, a na osi Ul, ońowskiejw 1934 r zbudowano nowe, znacznie dłuższe
molo, obok powstały tarasowe łazienki ką)ielowe,
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Gospoda i hotel Adlershorsl (fot,3_4), Ul, o owska 8, PieMszy, parlelowy budynek gospody W orłowie wzniesiony został
pżez Johanna Adlera ok.1840 l, Pęed jego frontem wkrótce użądzono dziedżiniec, na zapleczu kilka pokoi gościnnych
i W drugiej połowie xlx W, funkcjonował jUż jako hotel, W 1899 l, syn Johanna - Joseph Adler podjął dzieło rozbudowy
hotelu, nadając mu obecny kształt architektoniczny, Zwieńczenie budynku stanowi malownicza Wieżyczka, na klórej
pomiędzy in icjała mi gospoda lza (JA) Umieszczono daię rozbudotvy, Budynekjesl piętrowy, ze ścianami częściowo w kons_
trukcji ryglowej Wypełnionej cegłą (lzw. mur pruski), ożdobnie uksźałlowanej ż palmetowymi dekorac]ami w polach, Dżiś
mieścisiętu PaństwoweLiceumSzlUkPlasiycznych,

Dom Kuracyjny (Kuńaus) (fot.6), ul, orłowska 2. zbudowany został W 1906 r pżez Augusia Grablowskiego ijego żonę
Wilhelminę z domu Goeńż, na dzia]ce będącej dawniej, w XlX sluleciu, W posiadaniu jej rodziny, W 'l914 r KUrhaUs
pęeszedł na Własność sopocianina, Gusiawa Bandelow, a W 1920 r. stał się siedzibąspołki "Wody N.łorskie orłowo", która
postawiła sobie ża cel rozbudowę orłowskiego letniska, Dom jesl murcWany, piętrowy, z obszernym tarasem i Werandami
W konslrukcji ryglowej, pomiędzy klóryml umieszczono przeszkloną ga lerię. oobudowane W 1912 r skęydło połnocne
mieściło dUżą restaUrację z tarasem (obecnie pżeszklonym).

"Domek Żeromskiego" (foi,5), Ul, o owśka 6, Jest1odom, Wktórym W 192o l, zamieszkał przebywając w orłowie stefan
Żeromski, zbudowany zosiał w końcu XlX W, plzez rcdzinę Goe(tzów, która jako pieNsza od początkóW XlX W,

gospodarowała iwładała osadą rybackąW orłowie, Budynek stanowił przypuszczalnie część domu bliźniaczego, obecnie
iest siedzibąToważystwa Przyjaciół orłcwa i miejscem ekspozycji pamiąlek zWiązanych ze stefanem Żeromskim.

Dom rybacki, ul, orłowska 4, Dom bliźniacży, dwurodzinny, zbudowany W końcu XlX W. przez rodzinę GoertzóW,
chalakterystycznydlaskromnychchalrybackichzlamlegookresu,

Willa "Weneda", ul. Przebendowskich 1, Zbudowana W latach 1926-27 jako dom letni dla dr Mariana Morelowskiego,
hisloryka szluki z Krakowa, Według relacji syna właściciela, autorem poektu był sam dr Morelowski. Jednakże projekt
podpisał "wykonawca i kierownik bUdowy Antoni Jaworski, budowniczy z Bydgoszczy", Dom jest przykładem slylu
dworkowego, o ładnych formach iharmonijnych proporcjach, Zdewastowanyw czaśie okupacji ipo Wojnie, został W lalach
90, xXw' rozebrany i zrekonstruowany,

Pensjonal "Gryf' (fot,7-8), ul. Pżemysława 6, Wzniesiony zoslał ok, 1930 r. dla Jana Betlejewskiego, Jego projektantem
był Maksymilian zuske_zdżież, klóry uslluował dom szczytem do ulicy, na osiowym zamknięciu alei prowadzącej w kie-
runku Promenady Kró|owej ltłarysieńki i plaży. oryginalna forma archilektoniczna budynku reprezentuje konwencję stylową
Ań Dóco, osiowo Umiesżcżone Wejście popżedza ganek z hzema kolumnami o "kryszlałkowych'głowicach, Bardzo
wysoki, dwuspadowy dach zwieńczono altyką niegdyś dźwjgającą żeźbę gMa, która nieslety zaginęla W czasie Woiny,

Willa Jana serockiego (fot,9-10), ul, lnżynierska 111, Projekl budynku sporządzony został w 1936 r pżez Nalcyza
obryckiego, Dom o modernistyczne] architekturze icharakterystycznej, fakturalnej Wyplawie elewacyjnej z płytek
ceram icznych, jest przykładem funkcjonalizmu ofomach kubicznych,



KAMlENNA GORA
Budowę nowego, eleganckiego i nowoczesnego ką)ieliska w Gdyni rozpoczęto w marcu 1920 l, Wówczas to ż inicjatylvy
Ryszarda Gałczyńskiego, bankiem z Warszawy, dokonano zakupu terenu pod budowę letniska, przekażUjąc go Utwozonej
Wtym celu społce akcyjnej "PieMsze Polskie Toważystwo Kąpielil\rorskich", Wykupiony od gdańskiego kupca, Franciszka
Basnera, majątek steinberg, położony był na dwóch wzniesieniach (dziś Kamienna Góra iWzgóże Św Maksymiliana),

Plany letniska, nazwanego WóWczas Kamieńcem Pomorskim, sporządzone zóslaly plzez dwóch żnanych i cenionych
alchitektóW-urbanistóW z Warszawy: Tadeusza zielińskiego i Tadeusza Tolwińskiego, Zainspilowani modną ideą "miast
ogrodóW" zaploponowali oni dla nowego założenia zabudowę Willową W olocżeniu ogrodowym, BUdowa letniska
poslępowała bardzo szybko, W chwiligdy "PieMsze Polskie Toważystwo Kąpieli Morskich" lozpoczynało sWąinwestycję,
jedynymi istniejącymi tu zabudowaniami byly budynkidawnego folwaftu (pżyobecnejul, Kożeniowskiego 12). zaledwie
10 lat później stało tu już około 100 Willi i pens]onatóW, nowoczesny Dom zdrojowy, zapraszały hotele, kawialnie
ilestaUracje,

Pęełom lat dwudziestych itrzydzjestych pżyniósł d|a terenu KamiennejGóry istotne zmiany, Wokoł tMalWzmożony ruch
budowlany gwałtownie rczwijającego się miasta ipońu. stopniowo zaczęlo traktować dawne letnisko jako Willową dzielnicę
mieszkaniową Gdyni, Nadaljednak na terenie Kamiennej Góry obowiązywała niska zabudowa Wolnostojąca W ogrodach,
tak ażeby zachowana została niewielka skala i krajobrazowy charakterzałożenia,

ś-

./ \ - 
plaza

*" !- \
? 

,Pg:nanianka\

'a_ \ zatoka cdań§ka

.,./_ _\ ą--- -T''.:-\ "*z9sienka Ż\ -""

', /,/ ':\.1ż,_\ "*.i rę-
ii qgoalĘ \ 79o_

3l oo. r.,uo, ę".rł\l%ż
l . __,,,]^jP 

oby*"E|'k "9o wil6 i h_('*-,' - *_:":*TĘ ]ł**j-Ą;,
""',,* d ,}"1o"*,"" ,,

\:.
,"'.r ']r 

-\
.ł:::.''\

^. ,' Q^ u l"-*irt}
-'Mł,ż^L _ \ Plo,, .lpoo \--c PĄud§ł,Aoó 

iu;z" --.-o"--Sarai"ta

Willa "sokola" (fot,1), ul, sieroszewskiego 7. Była Własnością Ryszarda Gałczyńskiego, inicjatora budowy letniska
na Kamiennej Górze, założyciela "PieMszego Polskiego Towarzysiwa Ką)ieli Morskich", Projekl willi Wykonany został
w 192'l l- plzez Tadeusza Zielińsklego, warszawskiego archilekta, Wspołautora planu urbanistycznego Kamiennei Góry
autora Wielu jej na]piękniejszych domóW, Willa "sokola" otżymała reprezentacyjne formy klasycyslyczne, inspirowane
alchitekturąwarszawskiego PałacU Łazienkowskiego,

Willa Wyszomirskich (fot.2), ul. Tetmajera 1, Willa zbudowana została na początku lat dwudziestych dla Tadeusza
Wyszomirskiego. Powstała w południowej części dawnego lelniska Kamieniec Pomorski _ dziś W obrębie dzielnjcy
Wzgólze ŚW. Maksymiliana. Nadano jej formę bardzo oryginalną i niespotykaną w innych rejonach Kamiennej Góry
i Gdyni, naWiążującą do romantyczno-narodowej alchitektu ry kaszubskiego dworku,

Willa "Poznanianke" (fot,3), Ul Sędzickiego 16. Zbudowana żostała w 1922 l. Według projektu Kazińie,za
Kżyżanowskiego dla slefana iWładysławy Wilskich, Głównym akcentem pańelowego budynkujest Umieszczony osiowo,
dwukondygnacyjny ryzalit, ozdobiony z obu stron podwójnymi pilastrami i zwieńczony tlójkątnym frontonem, Dom jest
przykładern stylu dworkowego, któryWlatach dwudziestych cieszyłsię na KamiennejGóże największą popu larnością
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Willa "otok", ul. sędzickiego 24, Wzniesiona została dla hrabiego Franciszka otockiego W 1923 r, tuż przy HotelU
Kaszubskim, W jednym z najbaldziej prestiżowych miejsc letniska, Elewacja frontowa budynku ozdobiona została
kolumnowym iarasem, nad którym Widnieje facjatka z trojkąlnym frontonem i herbem otockiego, Realizacja ta W sposób
baldzo sUgestywny nawiązuje do form dworku polskiego izawańego W nim narodowo-romantycznego przesłania.
Dom zoslał W latach dżiewięćdziesiątych zrekonstruowany, leczjego forma zewnętrzna nie została jeszcze doprowadzona
do pierwolnego stanu,

Willa "zosieńka", ul, sędzickiego 22, Dom zbudowany zostałw 1923 r, dla Jana izofii Sierakowskich z Warszawy,
oś budynku podkreślono galerią z Werandąw pżyziemiu, czterofilarowym tarasem i balkonem, Nad nim, W kondygnacji
dachu Widnieje facjatka, ze szczytem zarysowanym Ńnną lin ą pod któląwidnie]e data budowy i nazwa wal|i, szata sty-
lowa całości stanowi połączenie stylu dworkowego z konwencjąAń Dćco, będącą zmodernizowanym i geometryzującym
pżekształceniem form secesji.

Willa "szumka" (foi,4), ul, sienkiewicza 37, Pierwszą Właścicielką domu była Janina szumlańska (później Weysenhoff)
z Warszawy, został on zaprojektowany i zbudowany W latach 1922-1923 pżez Rofiana Wojkiewicza i Maliana Bara-
nowskiego ze żnanej gdyńskiej firmy budowlanej, Willinadano harmonijne formydworkowe, z czlerokolumnowym gankiem
oraz facjatkąumieszczoną na osj Wysokiego dachU łamanego,

2, Willa Wyszom]rskch
3, Willa "Poznan anka"
4, Willa "Szumka"
5, Willa'Sadyba"
6, Willa "orla"

Wille "sedybe" (fot,5), Ul, s ieroszewskiego 8, Powstała W 1923 t na zamóWienie Jerżego iAnny LothóWzWarczawy,
Jejpro]ektantem byl Tadeusz Zieliński, Bryła budynku zweńczona zostaławysokim "dachem polskim łamanym", Na osiach
elewac]i Umieszczono facjatki o formach swojskiego baroku i klasycyzmu, a całość odżnacza się szczególnie Wdzięczną
architekiurą W stylu dworkowym,

Willa "orla" (fot,6), ul, Kasprowicza 2, Zbudowana została W 1927 f, dla inż. Franciszka Drobniaka, przemysłowca
z Krakowa, Jest to budynek o ścianach dlewnianych szkieletowych, stojących na Wysokiej, ceglanej podmuróWce.
Ten bardzooryginalny budynek wzniesiono w stylu zakopiańskim i]est to najlepszy przykład tej konwencji stylowej W Gdyni,

Dom Klubu obywatekkiego, ul, 1 Armii Wojska Polskiego 28, zbudowany został ok, 1930 r, według prqektu Kazimieza
Krzyżanowskiego, Jest to dom, któlego alchitekt!la - podobnie jak w plzypadkU Willi "orlej" - wyrasta z tradycji
budownictwa góralskiego, Ściany pańeru i użytkowego poddasza Wykonano z drewnianych bali o konstrukcji Wieńcowej,

a całość ustawiona została na Wysokiej podmuróWce ipżekryta dachem czlerospadowym, Na osie|ewacji frontowej
Umieszczono drewnianą facjatkę, zWieńczonąWysokim lrójkątnym szczytem,



IENNA GÓRA
Willa "szczęść Boźe" (fot,1), ul, 1 ArmiiWojska Polskiego 6, Wzniesiona została w 1928 r, dla Teodora Górśkiego,
jednego z bogatszych gdyńskich gospodalzy. Dom ma niewielki ganek wejściowy z kolUmnami i charakteryslyczne,
Wykonane W tynkU dekoracyjne opaski i girlandy, Archileklura willi jest przykładem hisloryzmu o klasycystycznych
odniesieniach,

Dom "opolanka" (fot,2), ul, Piotra skargi 9. Jeden z pierwszych na Kamiennej Górże domóW W nowej, modernistycznej
konwencji estetycznej, zbudowany dla Wiklora iAnny DutkiewicżóW, Autorami pochodzącego z 1930 r, plojektu byli
Włodzimież Prcchaska iTadeusz Jędrzejewski, Dynamicznie ukształlowana bryła, z zaokrąglonymi narożnikamijest
pżykładem stylistyki Wczesnego funkcjonalizmu o formach opłylvowych.

Budynek firmy "Polskarob" (fot,3), Ul, Kozeniowskiego 8-10, Wzniesiony został W
biuroWy dla Polsko-skandynaWskiego TowalzystWa Transportowego "Polskarob",
architekl stanisłaW Płoski, któly nadał calości cechy §tylowe fUnkc]onalizmu
Wyeksponowano elementy nawiązujace do architeklury okręlowej - zaokrąglony
wejściowej i szkla ną nad budóWkę prżywołującą formę mostkU kapitańskiego,

1, W la "Szczęść Boże"
2, Dom "opolanka"
3, Budynek firmy "Po skarob'

5, W la przy Korzeniowskiego 25l25a
6, W la przy S eroszewskiego 1a

1935 l, jako budynek mieszkalno_
Autorem projeklu był warszawski
o formach opływowych, W bryle
narożnik, opływowe formy częŚci

Wille hr Magdaleny Łosiowej (fot.4), ul, Kożeniowskiego 7, Ta luksusowa Willa zaplo]eklowana została przez spókę
a rchilektoniczną zbig n iew Kupiec - Tadeusz Kossak izbudowana W 1936 t oom o mocno rozczłonkowanej bryle z ogro-
dzeniem użupełniającym kompozycję całości, jestjednąz najładniejszych willi modern]stycznych w Gdyni, replezentującą
bardzo ekspresyjne fomy fUnkcjonalizmu ku bicznego,

Willa czesława Antkowiaka i Jerzego Prokulśkiego (fot,5), ul, KorżenioWskiego 25l25a, Auiorami projektU
zrealizowanego W 1937 r bylizbigniew Kupiec iTadeusz Kossak, Architekci nadali domowi bardzo sugestylvnąplastycznie
formę funkcjonalistyczną Rozrzeżbiona Uskokami i podcieniami bryła połączona została W iedną harmonijną całość
z pawilonami galażowymi oraz ogrodzeniem, Elewacje obłożono chara kteryslycznym i żóttymi płytkami ceramicznymi.

Willa Mariana Piotrowskiego (fot,6), ul, sieroszewskiego 1a. Jest to kolejna, bardzo udana rea|izacja znanej gdyńskiej
spółki projektowej zbigniew Kupiec - Tadeusz Kossak- W archilektuże tego domu do peńekcji doprowadzono efekty
plastyczne charakterystyczne dla slylistyki funkcjonalizmu kubicznego - uskokowo kszlałlowaną bryłę, Wyeksponowane
okna narożnikowe ikontrasty fakturalne, PodobniejakW innych willach modemistycżnych - ogrodzenie stało się integlalną
częścią układU plaslycznego całości
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Gdyńskie obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabylków,
Wo aktualnego podżiału na dzielnice

śródmieście
Dom Marynaża szwedzkiego, []l. Jana z Kolna 25
Budynek sądu Rejonowego, Plac Konstytucji 3 N,,laja 5
Dom miesżkalny Wójta Radtkego, ul, 10 Lutego 2
Budynek biurowy zakladu Ubezpieczeń społecżnych, ul, 10 Lutego 24
Budynek Banku Polskiego, ul, 3 N4aja 25l10 Lutego
Dom mieszkalny Funduszu Emerylalnego BGK, u|, 3 Nłaja 27,31/Batorego 26
E|ewator zbożowy, Nabrzeże lndyjskie
Dworzec Morski, ul, Polska
[/agazy^ długoterminowy "H", ul Polska 17
chłodnia pońowa, ul, Polska 20
Kamienica Pręczkowskich z kinem "Polonia", skwer Kościuszki 10/12
Kamienica A, Jurkowskiego, skwer Koś6iuszki 16
Hotel "Bristol", ul, starowiejska 1

K|asztor Zgromadzenia ss, [,4iłosierdzia śW Wincentego a Paulo, ul, starowiejska 2
Kamienica HundsdońóW, ul. starowiejska 7/ Abrahama 2
Dom mieszkalny, ul, starowiejska 10 a
Dom Antoniego Abrahama, ob, Muzeum [,4iasta Gdyni, ul, starowiejska 30
Kosciolparaflalny p,W' NMP KróIoWej Polski, ul. swęlojańska
Kamienica Krenskich, ul, Święlojańs\a ssŻwlrki l WgUry 4
Kamienica orłowsklch, Ul, swiętojańska 68
7espol HaliTargowej, ul, Wójta Radtkego 38
Dom zeglaża Polskiego, ob, Akademla Molska, Al. Zjednoczenia 3

kamienna Góra
Zespół urbanistyczny Kamiennej Góry

Willa "szczęść Boże", u| lArmii Woj§ka Polskiego 6
Wi|la "ońa", ul. Kasprowicza 2

Budynek firmy Polskarob, ul, Kożeniowskiego 8/10
Willa dWUrodzinna, ul, Korzeniowskiego 25l25a
Dom mie§żkalny "opolanka", ul, Piotra skargi 9

Willa "Poznanianka", u|. sędzickiego 16
Willa "Zosieńka", ul. sędzickiego 22
r, Willa "otok", ul_ sędzickiego 24

Wille "szumka", Ul. sienkiewicza 37
Willa modernistyczna, ul, sieroszewskigo 1 a

Willa "sokola", Ul, sieroszewskiego 7
Willa "sadyba", ul. sieroszewskiego 8

Hotel "Pol§ka Riwiera", u|. zawiszy Czanego 1

Wzgórze Św. Maksymiliana
Willa, ul. Tetmajera 1

oksywie
zespół ruralistyczny dawnej Wsi oksylvie
Kościoł parafialny p,W św. [,4ichała Archanioła, u|, Arciszewskich

chylonia
Dworek ze stajnią, ul, chylońska 112 a
Dawna szkoła elementarna, ob. szkoła Podstawowa nr 10, ul, Lubawska 4
Grabówek
zespoł budynkóW dawnej szkoły Morskiej, ob, Akademia Morska, ul, Morska 83

orłowo
Zespol ruralistycżno-kulacyjny olłowo
zespół pałacowo-parkowy N.4ały Kack

Zespół dworsko-parkowy Kolibki
osada rzemieślnicza /aly Kack

Willa modemislyczna, ul. Inżynierska 111
Dom Kulacyjny, ul, orlowska 2

za]azd Adlera, ob, Liceum sztuk Plastycznych, Ul, orłowska 8
Willa "Weneda", Ul, Przebendowskich 1

Pensjonal "GM', ul, Przemysława 6

wielki kack
Zespol rUralistyczny dawnej wsiWielki Kack
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