


Glass, metal, detail. 

Gdynia’s architecture close up



spis tresci
Table 
of contents

Słowo wstępne / Introduction
Wojciech Szczurek

Słowo wstępne / Introduction
Marek Stępa

Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach /  
Glass, metal, detail. Gdynia’s architecture close up
Anna Śliwa

Woda, siła, światło. Urządzenia elektryczne i gazowe oraz armatura 
sanitarna w mieszkaniach międzywojennej Gdyni /  
Water, power, light. Electrical and gas equipment and sanitary  
fittings in apartments in interwar Gdynia
Weronika Szerle

Miasto, port, architektura / City, port, architecture
Anna Orchowska-Smolińska

Ochrona i konserwacja modernistycznej architektury Gdyni /  
Protection and conservation of Gdynia’s modernist architecture
Robert Hirsch

Podróż do modernistycznego wnętrza /A Journey into a modernist interior
Martyna Groth

Ulice Gdyni / Streets of Gdynia

Ulice Gdyni / Streets of Gdynia
Anna Orchowska-Smolińska

Okładziny i wykończenia, materiały elewacyjne /  
Cladding and finishing, elevation materials

Wewnętrzne materiały wykończeniowe / Interior finishing materials

Podłoga w gorsecie. Płytki posadzkowe w międzywojennej Gdyni /  
Floors in corsets. Floor tiles in interwar Gdynia
Anna Śliwa

Stolarka otworowa i inne elementy stolarskie wykończenia /  
Woodwork and other carpentry elements

Instalacje wewnętrzne / Interior installations 

Kuchnia i jej wyposażenie / Kitchens and their fittings

Łazienka i jej wyposażenie / Bathrooms and their fittings

Informator – firmy działające w międzywojennej Gdyni /  
Directory of companies operating in interwar Gdynia

4

5

10

22

38

52

62

69

70

77

101

114

143

185

221

227

242



4 5

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura 

Gdyni w szczegółach” jest kolejnym wyda-

rzeniem, które popularyzuje architekturę 

modernistyczną Gdyni. Od wielu lat władze 

Gdyni przykładają dużą wagę do ochrony, 

badania i popularyzacji historycznej archi-

tektury miasta. Specyficzny czas powstania 

portu i miasta sprawił, że to właśnie mo-

dernistyczne budowle stanowią najbardziej 

liczny i wyrazisty zespół zabudowy w mie-

ście. Dlatego dbałość o pamięć o heroicznym 

okresie budowy oraz o ludziach w nią zaan-

gażowanych wyraża się między innymi tak 

troskliwym podejściem do tych relatywnie 

młodych zabytków.

 Służą temu liczne działania: remon-

ty i modernizacje obiektów własnych, dota-

cje na remonty obiektów prywatnych oraz 

będących własnością innych niż gmina osób 

prawnych, liczne wydawnictwa i publika-

cje, wakacyjne spacery szlakiem najwybit-

niejszych dzieł gdyńskiego modernizmu dla 

mieszkańców i turystów, prowadzone przez 

specjalnie przeszkolonych przewodników 

turystycznych. Wydarzeniami o najszer-

szym kręgu oddziaływania są cyklicznie or-

ganizowane we współpracy z Wydziałem 

Architektury Politechniki Gdańskiej kon-

ferencje pod nazwą „Modernizm w Euro-

pie – modernizm w Gdyni”. W ciągu 10 lat, 

Szanowni Państwo!

Polacy mogą z dumą uznawać Gdynię 

za  wspólne dzieło myśli najzdolniejszych 

rodaków – inżynierów, architektów, przed-

siębiorczych i odważnych inwestorów, bu-

downiczych, których tu – ab urbe condita 

– czyli od chwili podjęcia przez polityków 

szczęsnych decyzji o powstaniu portu i mia-

sta, przyciągnął ten wielki narodowy projekt.

Gdynia, niespełna 100 lat temu, stała się swo-

istym laboratorium, w którym zrealizowano 

najnowocześniejsze, najśmielsze rozwiąza-

nia inżynierskie. Tak śmiałe i funkcjonalne, 

że fascynują do dziś, zwłaszcza znawców 

przedmiotu.

Wystawą „Szkło, metal detal. Architektura 

Gdyni w szczegółach” i bogatym w informa-

cje katalogiem, towarzyszącym tej ekspozy-

cji pragniemy o tym przekonać także szeroką 

publiczność.

I zachwycić Państwa Gdynią – od strony 

nie dość znanej, a zasługującej z pewnością 

na  poznanie.

Wojciech Szczurek

Prezydent Gdyni

The exhibition “Glass, metal, detail. Gdynia’s 

architecture close up” is the latest event popu-

larising Gdynia’s modernist architecture. For 

many years now Gdynia’s authorities have been 

striving to protect, study and promote the city’s 

architecture. The period when the port and the 

city were built means that it is modernism which 

has made the most indelible mark on the city’s 

style. As such, remembering the heroic efforts 

made by the people involved in creating Gdynia 

is expressed by the great care taken to protect 

historical artefacts in spite of their relatively 

young age.

 We conduct many activities: we reno-

vate and modernise our own buildings, provide 

grants for private buildings or those owned by le-

gal entities other than cooperatives, issue nume-

rous publications, and hold guided walks for locals 

and tourists following the trail of Gdynia’s finest 

modernist monuments led by trained tourist 

guides. Far-reaching events are organised regu-

larly alongside the Faculty of Architecture at the 

Gdańsk University of Technology; the flagship 

event is the cycle of conferences held under the 

banner “Modernism in Europe – Modernism in 

Gdynia”. During the decade since the first confe-

Ladies and Gentlemen,

The people of Poland are right to be proud of 

Gdynia as a collective achievement of their most 

talented compatriots – engineers, architects, enter-

prising and daring investors, builders – all brought 

here, ab urbe condita, to this mighty national pro-

ject, from the very moment of the auspicious deci-

sion to create this great port and city.

Almost a century ago, Gdynia became a veri-

table laboratory for implementing the boldest, 

most modern engineering solutions – so bold and 

functional, in fact, that they continue to fascinate 

experts until today.

We hope that the exhibition “Glass, metal, detail. 

Gdynia’s architecture close up” and the exten-

sive catalogue accompanying it bring the city’s 

wonders to wider audiences.

We hope to enchant you all with Gdynia and its 

secrets which surely deserve to be discovered.

Wojciech Szczurek

Mayor of Gdynia

słowo

wstepne

IntroductionIntroduction
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które minęły od pierwszej konferencji, zdo-

były one status jednego z najważniejszych 

wydarzeń w zakresie badań i ochrony ar-

chitektury modernistycznej. Wspierają ba-

dania nad tą architekturą także poza naszym 

ośrodkiem. Systematycznie opracowywane 

i wydawane są książki pokonferencyjne, cie-

szące się dużym zainteresowaniem nie tyl-

ko specjalistów. Także konferencyjne sesje 

są otwarte dla szerokiej publiczności i wielu 

gdynian spoza fachowych kręgów korzysta 

z tej możliwości.

 W czasie pięciu edycji konferencji 

Gdynia gościła znakomitych specjalistów 

z ponad dwudziestu krajów. Jednym z go-

ści ostatniej konferencji była pani profesor 

Ana Tostoes – Przewodnicząca DOCOMO-

MO – światowej organizacji dokumentującej 

i zabiegającej o ochronę architektury mo-

dernistycznej. Uczestnicy piątej konferencji 

w 2016 roku, wraz z panią Przewodniczącą, 

zaszczycili otwarcie wystawy „Szkło, metal, 

detal”, będąc jej pierwszymi, dodajmy, entu-

zjastycznymi recenzentami.

 Niezwykle ważnym wydarzeniem 

było uznanie w 2015 roku przez Prezyden-

ta RP śródmieścia Gdyni za Pomnik Historii. 

Tytuł ten śródmieście uzyskało jako sześć-

dziesiąty zabytek w Polsce, stając w szeregu 

takich narodowych symboli, jak: klasztor 

na Jasnej Górze, zamek na Wawelu, katedra 

w Gnieźnie, pola bitew pod Grunwaldem 

i Racławicami czy historyczne miasta takie 

jak Kraków, Warszawa i Zamość. Gdynia 

jako wybitne osiągnięcie z czasów II RP uzu-

pełniła tę prestiżową listę.

 Ale na wystawie nie zobaczycie 

Państwo tych dzieł i tych zespołów zabudo-

rence, it has come to be regarded as one of the 

most important events aiming to study and pro-

tect modernist architecture. The cycle supports 

research extending beyond our own city. The 

conferences are followed by the publication of 

books, which are as well-received by the public 

as they are by experts. Conference sessions are 

open to all, and many Gdynia residents outside 

specialist circles make the most of the opportuni-

ty to attend.

 During the five previous conferences, 

Gdynia has hosted eminent experts from over 

twenty counties. One of the important guests 

at the most recent conference was Prof. Ana To-

stoes, Chair of the International Committee for 

Documentation and Conservation of Buildings, 

Sites and Neighbourhoods of the Modern Mo-

vement DOCOMOMO. Last year, participants in 

the fifth conference joined Prof. Tostoes for the 

opening of the exhibition “Glass, metal, detail” 

and were its first – and rather enthusiastic – visi-

tors and critics.

 In 2015, the President of the Republic 

of Poland declared Gdynia to be a Historical 

Monument. The Śródmieście district in the city 

centre is the sixtieth site in Poland to be gran-

ted the honour, joining national symbols such 

as the Jasna Góra monastery in Częstochowa, 

Wawel Castle, Gniezno Cathedral, sites of the 

battles of Grunwald and Racławice and histo-

rical cities of Kraków, Warsaw and Zamość. 

Gdynia’s unique achievements during the days 

of the Second Polish Republic have rightly ear-

ned it a place on this prestigious list.

wy, które na tak wysokie uznanie zapraco-

wały. Nie jest to bowiem typowa wystawa 

architektoniczna. Nie oglądamy wyretuszo-

wanych wizerunków wybitnych dzieł ani 

autorskich szkiców ich twórców. Mamy tu 

za to do czynienia z fragmentami, okrucha-

mi, detalami, które na gdyńską architekturę 

międzywojnia się składały i które uważnemu 

oku mówią wiele o ówczesnym rozumieniu 

estetyki, poziomie technologii, pojmowaniu 

nowoczesności i standardach jakości. Mówią 

nam także o wrażliwości ludzi, często bar-

dzo zwykłych mieszkańców Gdyni, którzy 

postanowili te okruchy ocalić i zachować dla 

przyszłych pokoleń.

Marek Stępa

Wiceprezydent Gdyni

 However, the exhibition doesn’t pre-

sent the works and architectural complexes 

which have contributed to the designation. 

This is not a usual architectural exhibition; we 

don’t look at retouched images of outstanding 

artworks or sketches by their authors. Instead, 

we experience fragments, pieces, details which 

comprised Gdynia’s interwar architecture and 

which, to a watchful eye, reveal plenty about 

how aesthetics, modernity and quality stan-

dards were perceived at the time, and the level 

of technological advancement. They also tell us 

about the sensitivities of the people, frequently 

ordinary residents of Gdynia, who chose to save 

these fragments and preserve them for future 

generations.

Marek Stępa

Deputy Mayor of Gdynia
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„Więcej światła, słońca, powietrza”

Wacław Weker, O otworach świetlnych 

w mieszkaniu

„Gdzież są twoje szklane domy?”

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Gdy Stefan Żeromski wydawał Przedwio-

śnie1, Gdynia była jeszcze wsią, w której letni-

cy – w tym sam pisarz – chętnie odpoczywali 

nad brzegiem morza. Zresztą spędzanie 

urlopu na odzyskanym po wojnie wybrzeżu 

i „kąpiel w polskim morzu” urastały do rangi 

dobrze spełnionego patriotycznego obowiąz-

ku2. Nic dziwnego, że przyjeżdżali tu także 

artyści, szukając odpoczynku i inspiracji. Czy 

piasek do budowy szklanych domów, o któ-

rych w Przedwiośniu z takim entuzjazmem 

1 Pierwsze wydanie Przedwiośnia ukazało się w 1924 r. z datą 
1925 r. w Warszawie w Wydawnictwie Jakuba Mortkowicza.

2 A. Wójcicki, Gdynia i wybrzeże nieprzemijającą atrakcją 
turystyczną, w: Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni: z okazji 
20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, Toruń-Lwów 1939, 
s. 99.

“More light, sun, air”

Wacław Weker, On light apertures in apartments

“Where on earth are your glass houses?”

Stefan Żeromski, The Coming Spring

When Stefan Żeromski published his novel The 

Coming Spring,1 Gdynia was still just a small 

seaside town, popular with holidaymakers in-

cluding the author himself. In fact, vacationing 

on the coast reclaimed after the First World 

War and “bathing in the Polish sea” was some-

thing of a patriotic duty2 at the time, so it’s no 

wonder that Gdynia was frequented by artists 

seeking recuperation and inspiration. In The 

Coming Spring, the young Cezary Baryka’s father 

Seweryn enthuses about glass houses  – could the 

sand used to build them have come from Gdy-

nia’s beaches? We’re unlikely to ever find out. In 

1 The first edition of The Coming Spring was published in 1924 
dated 1925 in Warsaw by the Jakub Mortkowicz Publishing 
House.

2 A. Wójcicki, Gdynia i wybrzeże nieprzemijającą atrakcją 
turystyczną, in: Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni: z okazji 
20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, Toruń-Lwów 1939, 
p. 99.

Anna Śliwa

Szkło, 

metal, 

detal.
Architektura Gdyni 
w szczegółach

Glass, 

metal, 

detail.
Gdynia’s architecture 
close up

opowiada młodemu Cezaremu Baryce jego 

ojciec Seweryn, pochodzić miał z gdyńskich 

plaż? Tego się pewnie nie dowiemy. Znacz-

nie istotniejsze w tym kontekście jest to, że 

formułując marzenie o „szklanych domach”, 

Żeromski dobrze wyraża powszechną fascy-

nację materiałem, któremu nowe żelbetowe 

konstrukcje umożliwiły szersze pole zastoso-

wania – szkłem.

W międzywojennej prasie szkłu po-

święca się wiele uwagi. „Szkło jest materia-

łem pięknym, materiałem lśniącym, dającym 

wrażenie czystości”3 – czytamy w jednym 

z artykułów miesięcznika „Dom, Osiedle, 

Mieszkanie”. „Szkło daje nam przejrzystość 

i przepuszczalność promieni świetlanych”4 – 

podkreślano w „Przeglądzie Budowlanym”. 

Piękno, przejrzystość i higieniczność szkła na 

3 „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1931, nr 12, s. 18.

4 Ducret, Użycie szkła w nowoczesnych budynkach, „Przegląd 
Budowlany” 1931, nr 4, s. 138.

any case, it’s far more significant that by express-

ing the dream of “glass houses”, Żeromski encap-

sulated the far-reaching fascination with glass 

– a material which entered widespread use with 

the development of reinforced concrete.

During the interwar years, the Polish 

press wrote extensively on the subject of glass. 

“Glass is a beautiful material, a gleaming materi-

al, giving the impression of cleanliness,”3 accord-

ing to an article in the monthly “Dom, Osiedle, 

Mieszkanie” [“Home, Estate, Apartment” – trans.]. 

“Glass gives us lucidity and permeability to light 

rays,”4 stressed “Przegląd Budowlany” [“Con-

struction Review” – trans.]. The beauty, transpar-

ency and hygiene of glass all contributed to its 

popularity. For modernists, windows were un-

doubtedly a perfect medium introducing plenty 

3 “Dom, Osiedle, Mieszkanie”, 1931, no. 12, p. 18.

4 Ducret, Użycie szkła w nowoczesnych budynkach, “Przegląd 
Budowlany” 1931, no. 4, p. 138.

Gdynia jako uzdrowisko, 1928, MMG

Gdynia as a spa town, 1928, MMG

Karta pocztowa „Pamiątka z Gdyni / Piasek z Polskiego Morza 
i Portów”, 1939, MMG

Postcard “Pamiątka z Gdyni / Piasek z Polskiego Morza i Portów” 
[“Souvenir from Gdynia / Sand from the Polish Sea and Ports” – 
trans.], 1939, MMG

Karta pocztowa „Pozdrowienie z nad polskiego morza”, MMG

Postcard “Pozdrowienie z nad polskiego morza” [“Greetings from 
the Polish seaside” – trans.], MMG
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pewno zaważyły na jego chętnym zastoso-

waniu. Dla modernistów było ono bez wąt-

pienia doskonałym środkiem pozwalającym 

wprowadzić do wnętrz dużo światła bez ko-

nieczności podziałów czy uwypuklania kon-

strukcji.

 Nowoczesne okna miały mieć mniej 

podziałów i horyzontalny układ. Wprowa-

dzenie poziomo biegnących, wstęgowych 

pasów okien było jednym z punktów nowo-

czesnej architektury Le Corbusiera. Stanowi-

ło wyraźną opozycję względem tradycyjnych 

okien pionowych. Pozwalało też uzyskać 

zdecentralizowaną i wolną kompozycję fa-

sady budynku. Uważano, że tego typu okna 

lepiej doświetlą pomieszczenie. W miesięcz-

niku „Dom, Osiedle, Mieszkanie” podawano, 

że „naświetlenie pokoju, gdy okno jest szero-

kie, a niskie, jest właściwsze niż, gdy jest wy-

sokie i wąskie”5. Wspominano też o zmianie 

w przepisach budowlanych, które nakazy-

wało zwiększenie powierzchni okna w sto-

sunku do powierzchni pokoju. Przywołajmy 

cytat z wspomnianego artykułu:

„Bardzo wyraźnie w budownictwie miesz-

kaniowem naszych czasów jest dążenie, aby 

dać dostęp do wnętrza mieszkania możli-

wie największej ilości światła, powietrza 

i słońca. Dążenie to znalazło wyraz nawet 

w przepisach budowlanych: do niedawna 

obowiązywał stosunek powierzchni okna do 

powierzchni pokoju 1:10, obecnie 1:5 lub 1:6”6.

Nowoczesne okna miały też dobrze wpływać 

na zdrowie. W opiniotwórczych periody-

kach architektonicznych pisano o nowych, 

wprowadzanych za granicą, szybach prze-

5 W. Weker, O otworach świetlnych w mieszkaniu, „Dom, Osiedle, 
Mieszkanie” 1932, nr 1, s. 7.

6 Tamże.

puszczających promienie ultrafioletowe 

i ich wpływowi na zdrowie. Zgodnie z prze-

prowadzonymi badaniami, dzieci uczące się 

w klasach, w których okna oszklone były 

nowym typem szkła, urosły średnio o 33% 

więcej, miały też lepsze wyniki badań krwi7.

 Na terenie Gdyni doskonałym przy-

kładem nowoczesnych rozwiązań okien-

nych mogą być horyzontalne pasma okien 

w budynku biurowym ZUS-u przy ul.  10 

Lutego 24, czy przeszklenia dachowe Miej-

skich Hal Targowych i Dworca Morskiego. 

Z inwestycji prywatnych należy wymie-

nić przeszklony narożnik ogrodów zimo-

wych w kamienicy Ogończyka-Blocha przy 

ul.  Świętojańskiej 122. Okna produkowano 

w lokalnych warsztatach stolarskich, wśród 

których warto zwrócić uwagę na Gdyńską 

Spółkę Stolarską8 mieszczącą się w Gdyni 

Chylonii. Założona w 1930 roku spółka sku-

7 „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1929, nr 4, s. 21.

8 Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni (dalej 
APG OG), zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/505.

of light into homes without the need to divide or 

bulge the construction.

 Modern windows had fewer divisions 

and they were arranged horizontally. The in-

troduction of horizontal windows cutting the 

façade along its entire length was one Le Cor-

busier’s Five Points of Architecture. The concept 

was believed to provide more light, and it went 

against the more traditional vertical windows, 

as well as achieving a decentralised, free compo-

sition of the façade. “Dom, Osiedle, Mieszkanie” 

reported that “the illumination of a room from 

a low and wide window is more appropriate than 

from a tall and narrow one.”5 There was also talk 

of changing building regulations to increase the 

ratio of the window area to the total room space. 

Let’s recall an excerpt from the article:

“In home construction of the present day, there 

is a major trend to introduce as much light, air 

and sunlight into the interiors. This is even ex-

pressed in building regulations: until recently 

the standard ratio of the window area to the to-

tal room area was 1:10, which is being adjusted 

to 1:5 or 1:6.”6

 Contemporary windows were also 

said to have a positive impact on health. Opin-

ion-forming architectural journals wrote about 

new glass panes being developed abroad which 

5 W. Weker, O otworach świetlnych w mieszkaniu, “Dom, Osiedle, 
Mieszkanie” 1932, no. 1, p. 7.

6 Ibid.

let through ultraviolet rays and their effect on 

health. According to research, children studying 

in classrooms fitted with the new type of glass 

were on average 33% taller and had better blood 

test results.7

 In Gdynia, an excellent example of con-

temporary windows are the horizontal bands of 

panes in the office building of the Social Insur-

ance Institution at 24 10 Lutego Street, or the 

roof glazing at the Municipal Market Hall and 

the Maritime Station. Private buildings include 

the glazed corner of the winter gardens at the 

Ogończyk-Bloch tenement house at 122 Świę-

tojańska Street. Windows were manufactured 

at local carpentry workshops such as the Gdy-

nia Joinery Company8 in the Chylonia district. 

Founded in 1930, the company employed local 

master carpenters Józef Kaźmierczak and Józef 

Badtke, and the joiners Leon Grotkowski, Fran-

ciszek Kempa and Jan Frąckowiak. The firm’s 

well-preserved records include accounts from 

the 1930s, revealing the annual costs of materi-

als and labour and listing suppliers of materials 

and customers of finished products. The annual 

reports show that the company retained around 

ten carpentry apprentices and three novices. Un-

fortunately the firm only kept financial accounts 

and didn’t maintain manufacturing records, so 

it’s difficult to estimate how many windows or 

doors were made annually. The company’s cred-

itors included the timber suppliers the Zimand 

7 “Dom, Osiedle, Mieszkanie”, 1929, no. 4, p. 21.

8 National Archive in Gdańsk, Gdynia Branch (NAG GB below), 
Municipal Court complex in Gdynia 149/505.

„Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1932, nr 1

“Dom, Osiedle, Mieszkanie”, 1932, no. 1

Zespół budynków biurowo-mieszkalnych ZUS przy ul. 10 Lutego 
24 i 3 Maja 22/24 ujęcie od ul. 10 Lutego, fot. nieznany, 1939, MMG

The Social Insurance Institution office and residential complex at 
24 10 Lutego Street and 22/24 3 Maja Street, photograph from 10 
Lutego Street, photographer unknown, 1939, MMG
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piała gdyńskich mistrzów stolarskich: Józefa 

Kaźmierczaka i Józefa Badtkego oraz trzech 

stolarzy: Leona Grotkowskiego, Franciszka 

Kempę, Jana Frąckowiaka. Wśród dobrze 

zachowanych akt firmy odnaleźć można 

między innymi bilanse spółki z lat 30. XX 

w., które pozwalają ustalić nie tylko rocz-

ny koszt materiałów i robocizny, ale także 

wskazać dostawców materiałów i odbior-

ców gotowych produktów. Z  zachowanych 

sprawozdań rocznych wiadomo, że oprócz 

wspólników w  zakładzie pracowało około 

dziesięciu czeladników stolarskich i  trzech 

uczniów. Niestety firma prowadziła wyłącz-

nie księgowość finansową a  nie fabryczną, 

trudno więc ustalić ile okien czy drzwi rocz-

nie produkowała. Wśród wierzycieli spółki 

wymieniani są między innymi dostawcy 

drewna Bracia Zimand, zapewne to właśnie 

od nich kupowano materiał. Obok Braci Zi-

mand9 przemysłem drzewnym i handlem 

drzewem na terenie Gdyni zajmowały się też 

firmy: Bracia Schwarz10, Bracia Jurkiewicz11, 

9 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/392.

10 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/78.

11 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/203.

I. Barczewski i spółka12 czy reklamująca się 

w ogólnopolskich branżowych pismach 

Omnia13.

 Szkło wykorzystywano nie tylko 

do wypełnienia okien. Kształtki szklane za-

tapiano w żelbetowym ruszcie, by uzyskać 

bardzo popularny i powszechnie stosowany, 

także w Gdyni, szkłożelbet14. Takie rozwiąza-

nie umożliwiało doświetlenie m. in. garaży 

podziemnych – jak w gdyńskim Bankowcu 

czy przechowalni bagażu – jak w powojen-

nym już budynku dworca kolejowego Gdy-

nia Główna15. Jedną z firm, która zajmowała 

się produkcją szkłobetonu był zakład Ryszar-

da Zielińskiego ERZET16, który znajdował 

się w Gdyni przy ul.  Pułaskiego 9. Firma 

miała także swój warszawski oddział przy 

ul.  Nowy Świat 60. Obok opatentowanych 

okien betonowych i szkłobetonu firma spe-

cjalizowała się w oprawie obrazów, produk-

cji luster i szyb wystawowych.

 Mark Miodownik, brytyjski mate-

riałoznawca, nazwał szkło niewidzialnym. 

Faktycznie, szkło to materiał dyskretny, nie 

skupiający na sobie szczególnej uwagi, a jed-

nocześnie funkcjonalny i prosty. „Okno nie 

jest celem, lecz środkiem”17 – pisano w mię-

dzywojennych periodykach poświęconych 

architekturze. Taki też był modernistyczny 

detal: gładkie proste klamki, pozbawione 

nadmiaru dekoracji wykończenia wnętrz, 

skromne elewacje. Urok modernistycznych 

budynków jest bowiem dyskretny, ich detal 

12 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/322.

13 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/109.

14 W. Prochaska, R. Połujan, Szkło w budownictwie, Warszawa 
1960, s. 90.

15 R. Hirsch, Ochrona i konserwacja historycznej architektury 
modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki, Gdańsk 2016, s. 263.

16 APG OG, zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/103, 149/321.

17 W. Weker, O otworach świetlnych…, dz. cyt., s. 9.

Brothers9 who supplied raw materials. Other 

timber and trading firms in Gdynia included the 

Schwartz Brothers10, the Jurkiewicz Brothers,11 

I.  Barczewski and co.,12 and Omnia13 which ad-

vertised in national trade press.

 Glass was used for more than just man-

ufacturing windows. Glass moulds were em-

bedded in reinforced concrete grating to obtain 

a popular and widely used material.14 This made 

it possible to let light into underground garages, 

such as at one of Gdynia’s banks, or the left lug-

gage office at the post-war Gdynia Główna rail-

9 NAG GB, Municipal Court complex in Gdynia 149/392.

10 NAG GB, Municipal Court complex in Gdynia 149/78.

11 NAG GB, Municipal Court complex in Gdynia 149/203.

12 NAG GB, Municipal Court complex in Gdynia 149/322.

13 NAG GB, Municipal Court complex in Gdynia 149/109.

14 W. Prochaska, R. Połujan, Szkło w budownictwie, Warsaw 
1960, p. 90.

way station.15 One of the companies producing 

glass concrete was ERZET16 owned by Ryszard 

Zieliński and located at 9 Pułaskiego Street 

in Gdynia; the company also had a branch in 

Warsaw at 60 Nowy Świat. As well as patented 

concrete windows and glass concrete, the firm 

specialised in making picture frames, mirrors 

and display glass. Mark Miodownik, the British 

materials scientist, has written about glass re-

ferring to it as invisible. And it’s certainly true 

that glass is a discreet material which doesn’t at-

tract particular attention while being simple and 

functional. “Windows aren’t the purpose but the 

means,”17 according to interwar architectural 

15 R. Hirsch, Ochrona i konserwacja historycznej architektury 
modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki, Gdańsk 2016, p. 263.

16 National Archive in Gdańsk, Gdynia Branch, Municipal Court 
in Gdynia 149/103, 149/321.

17 W. Weker, O otworach świetlnych…, op. cit., p. 9.

Ogłoszenie firmy Gdyńska Spółka Stolarska, „Dzień Pomorski” 
1930, nr 132

Notice from the Gdynia Joinery Company, “Dzień Pomorski” 1930, 
no. 132

Reklamy firm Omnia i Zjednoczone Zakłady Stolarskie, „Dom, 
Osiedle, Mieszkanie” 1931, nr 8

Advertisement for Omnia and the Zjednoczone Zakłady Stolarskie 
carpentry company, “Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1931, no. 8

Reklama firmy ERZET, „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1931, nr 8

Advertisement for ERZET, “Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1931, no. 8

Papier firmowy ERZET z kopertą, MMG

ERZET’s headed paper with envelope, MMG

Reklama firmy Bracia Lubert, „Architektura i Budownictwo” 
1936, nr 5

Advertisement for the Lubert Brothers, “Architektura 
i Budownictwo” 1936, no. 5
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oszczędny. I choć opisana przez Żeromskiego 

idea „szklanych domów” wydawała się mu 

współczesnym mocno futurystyczna, szkło 

musiało fascynować, a dziś nie sposób wy-

obrazić sobie nowoczesnego miasta bez tego 

gładkiego, przezroczystego, chłodnego ma-

teriału. Mark Miodownik zauważa jeszcze 

jedną ważną zaletę szkła – pozwala nam ono 

oglądać samych siebie i poznawać otaczający 

świat, a nawet przekraczać granice naszych 

zmysłów. Zacytujmy dwa fragmenty z jego 

książki, w której odkrywa sekrety nieco-

dziennych bohaterów – stali, betonu, plasti-

ku, szkła:

„Szklane gmachy, które codziennie powstają 

w nowoczesnym mieście, stanowią archi-

tektoniczne spełnienie naszych sprzecznych 

pragnień, by być chronionym przed wia-

trem, zimnem, deszczem (…), a jednocześnie 

nie mieszkać w ciemnościach. Wnętrza, 

w których wielu z nas spędza większość ży-

cia, są rozświetlone i przyjemne dzięki szkłu. 

Szklane witryny głoszą: mamy otwarte 

drzwi i prowadzimy otwarty, uczciwy biz-

nes. Sklep bez witryn to żaden sklep.

Szkło jest także nieodzowne, byśmy mogli 

oglądać samych siebie”18.

Kontynuując swój pean na cześć szkła Mio-

downik zauważa: „Nie ma nic wyjątkowego 

w skali, w jakiej toczy się nasze życie, w na-

szych miastach i naszej cywilizacji. Mamy 

jednak wyjątkowy materiał, który pozwala 

nam naszą skalę przekraczać – tym materia-

łem jest szkło”19.

 Wystawa Szkło, metal, detal. Archi-

tektura Gdyni w szczegółach to oczywiście 

wystawa nie tylko o szkle, choć szkło i metal 

– jako synonimy nowoczesnej architektury, 

synonimy modernizmu – akcentujemy w jej 

tytule. To próba niekonwencjonalnego spoj-

rzenia na architekturę Gdyni. Spojrzenia, 

które ma odwagę widzieć więcej, dostrzegać 

to, co na co dzień niedostępne, zaglądać do 

wnętrza domu. Zapraszamy więc, by udać 

się wraz z nami w tę nietypową podróż do 

wnętrza modernistycznych gdyńskich bu-

dynków szlakiem materiałów budowlanych, 

detali architektonicznych, wreszcie firm – 

producentów i wytwórców. Na wystawie 

prezentujemy ponad 150 obiektów: detali ar-

chitektonicznych, elementów wyposażenia, 

okładzin podłogowych i ściennych, stolarki 

okiennej i drzwiowej. Większość z nich po-

chodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni, 

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

i Mini Muzeum. Zanim jednak trafiły do 

każdej z kolekcji, miały swoją, często bar-

dzo burzliwą, historię. Ocalone z kontenera 

z gruzem, znalezione na wystawce, zacho-

18 M. Miodownik, W rzeczy samej. Osobliwe historie 
wspaniałych materiałów, które nadają kształt naszemu światu, 
przeł. D. Żukowski, Kraków 2016, s. 202.

19 Tamże, s. 203.

journals. And this was the modernist standard of 

the time: plain and simple door handles, interi-

ors stripped of excessive decorations, and mod-

est elevations. The charm of modernist buildings 

is their subtlety and sparse detailing. Although 

Żeromski’s idea of “glass houses” seemed rather 

futuristic to his contemporaries, glass was cer-

tainly fascinating – and today it’s impossible to 

imagine a contemporary city without this cool, 

smooth, transparent material. Mark Miodownik 

notes another important quality of glass: it al-

lows us to observe ourselves, discover the world 

around us and even step beyond the boundaries 

of our senses. Let us quote a couple of excerpts 

from his books revealing the secrets of unsung 

heroes, such as steel, concrete, plastic and glass:

“The glass buildings that rise up every day in 

a modern city are the engineering answer to 

these conflicting desires: to be at once sheltered 

from the wind, the cold and the rain (…) but not 

to live in darkness. The life we lead inside build-

ings, which for many of us is the vast majority 

of our time, is made light and delightful by glass. 

Glass windows have come to signify that we are 

open for business, and that the business will be 

honest and open – a shop without a shop win-

dow is practically not a shop at all.18

Continuing his ode to glass, Miodownik notes:

There is nothing special about our scale, about 

our cities, about our civilisation, except that we 

have a material that allows us to transcend our 

scale – that material is glass.”19

18 M. Miodownik, Stuff Matters: Exploring the Marvellous 
Materials That Shape Our Man-Made World, 2013, p. 179–180.

19 Ibid, p. 180.

Of course the exhibition “Glass, metal, detail. 

Gdynia’s architecture close up” isn’t just about 

glass, even though glass and metal are stressed 

in the title as being synonymous with contem-

porary architecture and modernism. The exhi-

bition takes an unconventional look at Gdynia’s 

architecture; a look which is bold enough to see 

more, perceive things which are usually un-

seen, take a peek inside homes. Join us, then, 

on an extraordinary journey to the interiors of 

modernist buildings in Gdynia, following a trail 

of building materials, architectural details and 

manufacturing companies. The exhibition pre-

sents over 150 items: architectural details, fur-

nishing elements, floor and wall cladding, and 

doorway and window woodwork. The majority 

originate from the collections of the Gdynia City 

Museum, the Municipal Conservation Office and 

the Mini Museum. Before they found their way 

to each collection, many had experienced rather 

dramatic histories. Rescued from skips filled with 

rubble, found at small displays, preserved during 

renovation work, or brought in by members of 

the public passionate about architecture, the sur-

vivors provide a fascinating insight into their 

time. The exhibition brings the visitors close to 

the details and draws their attention to the prop-

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” 
w Muzeum Miasta Gdyni, fot. B. Kociumbas, 2016, MMG

Exhibition “Glass, metal, detail. Aspects of architecture in Gdynia” 
at the MMG, photo: B. Kociumbas, 2016, MMG

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” 
w Muzeum Miasta Gdyni, fot. B. Kociumbas, 2016, MMG

Exhibition “Glass, metal, detail. Aspects of architecture in Gdynia” 
at the MMG, photo: B. Kociumbas, 2016, MMG
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wane podczas prac remontowych, wreszcie 

– przyniesione przez pasjonatów, przetrwały 

i są ciekawym świadectwem swoich czasów. 

Wystawa daje możliwość obejrzenia detali 

z bliska, zwrócenia uwagi na właściwości 

materiałów, z których są wykonane: chłód 

szkła, połysk metali, chropowatość tynków, 

gładkość matowych gorsecików. Prezen-

tując te nietypowe eksponaty, pragniemy 

wskazać, że są one godne nie tylko uwagi, ale 

szczególnej dbałości i ochrony.

 „Symbol II Rzeczypospolitej”, „wy-

bitne osiągnięcie polskiego modernizmu”, 

„pomnik historii”, to tylko kilka z określeń 

Gdyni, które pojawiały się w kontekście 

ostatnich działań, mających na celu ochronę 

modernistycznej architektury i urbanistyki 

miasta. W 2007 roku modernistyczny układ 

śródmieścia został wpisany do rejestru za-

bytków. W 2015 roku decyzję tę dopełniło 

Rozporządzenie Prezydenta RP, w którym 

śródmieście Gdyni uznano za pomnik histo-

rii. Gdynia – „tradycyjnie nowoczesna”, jak 

głosi hasło promocyjne miasta, to zabytek 

nietypowy, to wciąż młody pomnik historii. 

Ochronie podlega tu kulturowe dziedzic-

two, które wiekowo nie przekroczyło jeszcze 

stu lat. Co więcej, tym szczególnym dzie-

dzictwem Gdyni jest, leżący u jej narodzin, 

zachwyt nad nowoczesnością. Taki wła-

śnie – najnowocześniejszy – miał być port 

wznoszony nad odzyskanym po I wojnie 

światowej Bałtykiem. Takie też miało być 

budowane obok portu miasto – strategiczna 

inwestycja gospodarcza międzywojennej 

Polski. Nic więc dziwnego, że młodzi, przy-

jeżdżający między innymi z Warszawy, ar-

chitekci, projektując to miasto, postawili na 

modernizm, który to, co nowe, doskonale re-

prezentował.

Modernizm wyrastał z silnej potrze-

by społecznej misji, z poczucia społecznej 

sprawiedliwości. Wszystkim mieszkańcom 

chciano zapewnić godziwe warunki życia, 

równy dostęp do światła, widoku i powie-

trza. Z kolei fascynacja techniką i jej moż-

liwościami zaowocowała wprowadzeniem 

funkcjonalności i racjonalności przygoto-

wywanych projektów. Programowo forma 

miała podążać za funkcją, nigdy na odwrót. 

Dążono do prostoty. Idee takie jak: „mniej 

znaczy więcej”, czy „ornament to zbrodnia” 

przeformułowały modernistyczną estetykę, 

zmieniły sposób myślenia o detalu. Kierując 

uwagę z ornamentu na obiekt20, stworzo-

no podstawy współczesnego wzornictwa 

przemysłowego. Bez wątpienia nowoczesne 

myślenie, które doprowadziło do istotnych 

zmian blisko wiek temu, w dalszym ciągu 

znacząco wpływa również na naszą współ-

czesność.

Gdynia jest dzieckiem tej zmiany, 

jest dzieckiem nowoczesności. Dlatego my-

śląc o niej, zamiast zamykać ją w spiżowej 

formie pomnika, warto zobaczyć w niej 

„dzieło otwarte”, którego podstawową zasa-

dą rozwoju – jak to trafnie określił Andrzej 

Szczerski – jest nie tyle trwanie, co „stała 

i dynamiczna zmiana”21. Otwartość, w tym 

otwarcie dzielnicy reprezentacyjnej na mo-

rze, zakładały też pierwsze plany urbani-

styczne Gdyni. Wiązało się to zwłaszcza, co 

podkreślała w swoich badaniach Maria Jo-

20 A. Payne, From Ornament to Object. Genealogies of 
Architectural Modernism, New Haven; London: Yale University 
Press, cop. 2012.

21 A. Szczerski, Narodziny miasta, w: Narodziny miasta. Gdyński 
modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog wystawy, 
Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2014, s. 6.

erties of the materials they are made of: the cool-

ness of glass, the shine of metal, the roughness of 

cement, the smoothness of matte stays. By dis-

playing these unusual exhibits we want to show 

that they are worthy of our attention and they 

deserve to be protected.

“Symbol of the 2nd Republic”, “great 

achievement of Polish modernism” and “monu-

ment to history” are just some of the descriptions 

used in Gdynia which appear in the context of 

recent activities safeguarding the city’s modern-

ist architecture and urbanism. The modernist 

layout of the city centre was entered in the reg-

ister of historical monuments in 2007. The deci-

sion was validated in 2015 by the Ordinance of 

the President of Poland, declaring Gdynia’s city 

centre a historical monument. Gdynia – “tradi-

tionally modern”, according to the city’s promo-

tional motto – is an unusual, young monument 

to history. The local cultural heritage is protected 

despite being less than a century old. This special 

heritage of Gdynia is underpinned by a delight in 

modernity, going back to the city’s earliest days. 

The port erected on the Baltic, the sea reclaimed 

by Poland after the First World War, was to 

be the most modern ever, as was the city built 

alongside it as a strategic economic investment 

of interwar Poland. It’s no wonder that young 

architects who flocked to the city from Warsaw 

and further afield focused on modernism, since 

it was the perfect representation of everything 

that was new. Modernism was rooted in a pow-

erful need for a social mission and a sense of so-

cial justice. The aim was to provide all residents 

with good living conditions and equal access to 

light, views and air. The fascination with tech-

nology and its scope resulted in the introduction 

of functionality and rationality of projects under 

development. The aim was always for form to 

follow function and never the other way round. 

The designers strove for simplicity. Concepts 

such as “less is more” and “ornament is crime” re-

formulated the modernist aesthetic and shifted 

the way of thinking about detailing. Diverting 

attention from ornamentation to objects20 laid 

the foundations of contemporary industrial de-

sign. Without a shadow of a doubt the modern 

thinking which brought significant changes al-

most a century ago continues to make a major 

impact on the present-day reality.

Gdynia is a child of these changes, this 

modernity. When we think about the city, in-

stead of immobilising it as a bronze statue, we 

should see it as an “open work” whose key prin-

20 A. Payne, From Ornament to Object. Genealogies of 
Architectural Modernism, New Haven; London: Yale University 
Press, cop. 2012.

Okładka tygodnika „Świat” 1931, nr 19

Cover of the weekly “Świat” 1931, no. 19
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lanta Sołtysik, ze szczególną rolę symbolu 

Polski Morskiej, jaką przypisano młodemu 

miastu22. Nie wszystkie założenia udało się 

co prawda zrealizować, ale koncepcja otwar-

tości pozostała aktualna. Podobnie rozwo-

jowi młodego miasta stale towarzyszyły 

zmienność i dynamika. Tempo zmian było 

tak duże, że ówczesnym obserwatorom 

trudno było jednoznacznie podsumować 

wysiłki architektów. O Gdyni chętnie więc 

dyskutowano na łamach prasy. Poświęcały 

jej uwagę m.in. „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, 

„Architektura i Budownictwo”. Wysuwa-

no postulaty, by nowe miasto, które buduje 

się od podstaw, było „pomnikiem nie tylko 

przedsiębiorczości, ale i kultury wielkiego 

narodu”23. Tymczasem rzeczywistość, wraz 

z dynamicznie rosnącą liczbą mieszkańców, 

przynosiła stałe problemy mieszkaniowe, 

rozwój dzielnic biedy. Gdynię porównywano 

do ubrania w czasie pierwszej krawieckiej 

przymiarki24, mgławicy25, a więc do czegoś, 

co dopiero kształtu nabiera, co dopiero wy-

łania się z chaosu. A skoro tak, to ma przed 

sobą zarówno ryzyko złych wyborów, co po-

tencjał dobrze wykorzystanych szans.

Dla ówczesnych mieszkańców czy 

przyjezdnych Gdynia musiała być odpo-

wiednikiem realizacji amerykańskiego snu. 

Maria Dąbrowska w jednym z listów do Je-

rzego Stempowskiego, porównując Gdynię 

do amerykańskiego Klondike, pisała:

„W istocie nic nie może iść w porównanie ze 

zdumieniem na widok nie oglądanej przez 

22 M. J. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia 
międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warszawa 1993, s. 
294–307.

23 Z Gdyni, „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1930, nr 8, s. 26.

24 S. K. Dąbrowski, Architektura Gdyni, „Architektura 
i Budownictwo” 1936, nr 5, s. 146.

25 Tamże.

ciple of development – as described accurate-

ly by Andrzej Szczerski – is not as much about 

endurance as it is about “constant and dynamic 

change.”21 Openness, including that of the repre-

sentative district to the sea, also formed a part of 

the original urban designs. As stressed by Maria 

Jolanta Sołtysik’s research, this was largely due 

to the symbolism of Maritime Poland assigned to 

the young city.22 Although not all plans could be 

implemented, the concept of openness remained 

current, and the development of the young city 

was similarly dynamic and diverse. The rate of 

change was so rapid it was impossible for con-

temporary observers to meaningfully sum up 

the architectural efforts. Gdynia was frequent-

ly discussed by journals such as “Dom, Osiedle, 

Mieszkanie” and “Architektura i Budownictwo” 

[“Architecture and Construction” – trans.]. They 

featured postulates for the brand-new city to 

become a “monument to the entrepreneurship 

and culture of a great nation.”23 Meanwhile, the 

harsh reality and the rapidly growing number 

of inhabitants kept bringing problems with ac-

commodation and increasing numbers of impov-

21 A. Szczerski, Narodziny miasta, in: Narodziny miasta. Gdyński 
modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym. Exhibition 
catalogue, Gdynia City Museum, Gdynia 2014, p. 6.

22 M. J. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia 
międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warsaw 1993, p. 
294–307.

23 Z Gdyni, “Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1930, no. 8, p. 26.

pięć lat Gdyni. Takie przeobrażenia mogą 

się dziać chyba rzeczywiście na brzegu Ka-

lifornii. (…) Uliczka, którą osiem lat temu 

szłam tu po raz pierwszy po piachu śród 

rzędów chat krytych słomą – znikła, na jej 

miejscu jest teraz szeroka ulica pełna ban-

ków, hoteli, kamienic, a naokoło całe miasto 

dzisiejsze czy jutrzejsze – teren wszelakich 

eksperymentów, wielkie bloki kubistycz-

nych gmachów (…) Nad tym wszystkim 

huczy olbrzymi wiatr”26.

Faktycznie, do wybuchu II wojny światowej, 

w ciągu zaledwie trzynastu lat od otrzyma-

nia praw miejskich, śródmieście Gdyni wy-

pełniły nowoczesne gmachy użyteczności 

publicznej, w tym gmach Sądu Okręgowego 

(obecnie Rejonowego) przy pl. Konstytucji 5 

czy wspomniany już biurowiec ZUS-u przy 

ul.  10 Lutego 24, prywatne kamienice przy 

ul. Świętojańskiej, wreszcie luksusowy Ban-

kowiec, czyli budynek mieszkalny Funduszu 

Emerytalnego Banku Gospodarstwa Kra-

jowego przy ul.  3 Maja 27–31. O ile jednak 

Klondike, gdy gorączka złota minęła, zmie-

niło się w miasto-widmo, Gdynia zachowała 

do dziś swój dynamizm i energię, a tradycja 

modernizmu pozostała silnie wpisana w jej 

tożsamość.

26 M. Dąbrowska, List do Jerzego Stempowskiego z 26 IV 1929, 
Muzeum Literatury, Dział Rękopisów, nr inw. 1998, 3576, 4917, t. 
II, k. 5–6.

erished districts. Gdynia was being compared 

to a dressmaking fitting24 or a nebula25 – some-

thing which is only starting to gain shape while 

emerging from chaos. And this clearly meant 

there were as many risks of bad decisions as op-

portunities provided by the right choices.

For residents and visitors of the day, 

Gdynia must have seemed like an equivalent of 

the American Dream. In a letter to Jerzy Stem-

powski, Maria Dąbrowska likened Gdynia to 

Klondike:

“Nothing can compare to the astonishment 

of seeing Gdynia after five years. Surely such 

a transformation can only happen on the bound-

aries of California. (…) The alleyway I walked 

along eight years ago, treading on sand among 

rows of thatched cottages, is no more – it has 

been replaced by a broad avenue filled with 

banks, hotels and tenement houses, surrounded 

by an entire city of today or tomorrow, a space 

for all kinds of experiments, giant blocks of cub-

ist buildings (…) And there is a vast wind howling 

above it all.”26

And the fact is that before the outbreak of the 

Second World War, in just thirteen years since 

Gdynia was granted city rights, the city cen-

tre was filled with contemporary public build-

ings such as the District Court at 5 Konstytucji 

Square and the Social Insurance Institution at 

24 10 Lutego Street, private tenement houses at 

Świętojańska Street, and the luxury residential 

home of the Bank Gospodarstwa Krajowego Re-

tirement Fund at 27/31 3 Maja Street. However, 

while Klondike became a ghost city after the 

gold rush had passed, Gdynia is as dynamic as 

energetic as ever and the modernist traditions 

are an indelible part of its identity.

24 S. K. Dąbrowski, Architektura Gdyni, “Architektura 
i Budownictwo” 1936, no. 5, p. 146.

25 Ibid.

26 M. Dąbrowska, List do Jerzego Stempowskiego z 26 IV 1929, 
Museum of Literature, inv. no. 1998, 3576, 4917, v. II, p. 5–6.

Pocztówka-kolaż „Architektura Gdyni”, lata 30. XX wieku, MMG

Postcard-collage “Architektura Gdyni” [“Gdynia Architecture” – 
trans.], 1930s, MMG
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1

„Życie nowoczesnego człowieka nie było-

by do pomyślenia bez korzystania z energii 

elektrycznej, która w ostatnich latach zna-

lazła zastosowanie w najróżniejszych funk-

cjach gospodarczych i społecznych. Jasnym 

jest, że w najmłodszym i najnowocześniej-

szym mieście Polski elektryczność musi mieć 

1 „Woda – Siła – Światło” to nazwa przedsiębiorstwa 
wykonującego roboty instalacyjne wszelkiego rodzaju założona 
przez inż. Zuske i inż. Berenta. Firma została zarejestrowana 
w Sądzie Grodzkim w Gdyni 15 października 1932 roku i istniała 
do 1933 r., Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni 
(dalej APG OG), zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/145, s. 1. W latach 
30. XX w. w Gdyni funkcjonowało kilka firm zajmujących 
się instalacjami elektrycznymi, m.in. Zakłady Przemysłowo-
Handlowe inż. Tadeusza Rusina przy ul. Świętojańskiej czy 
Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne J. Piełowskiego przy 
ul. Starowiejskiej; podaję za: Księga Adresowa Gdynia, (Port), 
Chylonja, Grabówko, Kamienna Góra, Oksywie, Witomino 
i graniczącymi kąpieliskami Kack Mały, Kolibki-Orłowo, Redłowo, 
Lipiec 1931, s. 10 oraz: Fabryka Wyrobów Metalowych i Aparatów 
Elektrycznych Bracia Schuster Inżynierowie przy ul. 11 Listopada, 
APG OG zespół Sąd Grodzki w Gdyni 149/243.

1

“Modern life is unimaginable without electrical 

energy, which has been finding uses in myriad 

economic and social applications in recent years. 

It’s clear that in Poland’s youngest and most mo-

dern city electricity must have widespread appli-

cations, being as it is synonymous with the latest 

in progress.”2

1 “Water – Power – Light” was the name of a company 
conducting all kinds of installation works, founded by the 
engineers Zuske and Berent. The company was registered at the 
Municipal Court in Gdynia on 15 October 1932 and operated 
until 1933; National Archive in Gdańsk, Gdynia Branch (NAG 
GB below), Municipal Court complex in Gdynia 149/145, p. 
1. In the 1930s, there were several companies working in 
electrical installation in Gdynia, including Tadeusz Rusin’s 
Zakłady Przemysłowo-Handlowe at Świętojańska Street and J. 
Piełkowski’s Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne at Starowiejska 
Street; from Address Book Gdynia (Port), Chylonia, Grabówko, 
Kamienna Góra, Oksywie, Witomino and adjacent holiday towns 
Kack Mały, Kolibki-Orłowo, Redłowo, July 1931, p. 10 and: the 
Schuster Brothers Fabryka Wyrobów Metalowych i Aparatów 
Elektrycznych at 11 Listopada Street, NAG GB Municipal Court 
complex in Gdynia 149/243.

2 Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 
“Architektura i Budownictwo” 1936, no. 4, p. 161.

Weronika Szerle
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Light.1

Electrical and gas 
equipment and sanitary 
fittings in apartments in 
interwar Gdynia

wszechstronne zastosowanie, sama będąc 

synonimem ostatniego słowa postępu”2.

 Te słowa, pochodzące z artykułu 

w propagandowym tonie opisującego prace 

Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdy-

ni, jednoznacznie podkreślają bezpośredni 

związek między nowoczesnością miasta 

a stopniem jego zelektryfikowania.

 Elektryfikacja w Gdyni została prze-

prowadzona w latach 1924–1925, a więc 

jeszcze przed oficjalnym nadaniem praw 

miejskich. Obsługującą niewielki obszar sieć 

uruchomiono 19 lutego 1925 roku3. Począt-

kowo zrezygnowano z własnego zakładu 

wytwórczego, korzystając z sieci wysokiego 

napięcia wodnej elektrowni okręgowej po-

wiatu kartuskiego Rutki, położonej w odle-

głości 11 km od Gdyni. Kiedy nowo powstałe 

miasto zaczęło się rozrastać w szybkim tem-

pie, możliwości elektrowni Rutki okazały 

się niewystarczające, w 1929 roku zawarto 

więc umowę z Pomorską Elektrownią Kra-

jową Gródek S.A. z siedzibą w Toruniu, jako 

drugim dostawcą prądu4. Do czasu wybu-

dowania własnej elektrowni w 1937 roku, 

powołane w 1929 roku Miejskie Zakłady 

Elektryczne w Gdyni otrzymywały ener-

gię elektryczną z Gródka linią przesyłową 

o najdłuższej trasie i najwyższym wówczas 

w kraju napięciu 60 kV5. Wyjątkowo nowa-

torskim i niezwykle ekonomicznym rozwią-

zaniem dla odbiorców okazało się również 

2 Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 
„Architektura i Budownictwo” 1936, nr 4, s. 161.

3 M. Szerle, Stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni w okresie 
międzywojennym, maszynopis pracy doktorskiej, Gdańsk 2012, s. 
164.

4 Por. K. Bieliński, Elektryfikacja wielkiej Gdyni, „Przegląd 
Elektrotechniczny” 1931, nr 12, s. 370–374.

5 A. Wawrzyński, Kazimierz Bieliński. Gdynianin z wyboru, w: 
Z historii Oddziału Gdańskiego SEP, http://www.redinpe.com/
attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf, s. 5, dostęp 
4.02.2017 r.

 The words from the article – with a cer-

tain propaganda slant – describing the operation of 

the Municipal Electricity Works in Gdynia make 

an unequivocal connection between the moderni-

ty of a city and the degree of its electrification.

 Gdynia was electrified in 1924 and 1925, 

before being officially granted city rights. The 

first network, covering a small area, was put into 

use on 19 February 1925.3 The original idea was 

to abandon plans to create a dedicated electrici-

ty works, using instead the electrical grid provi-

ded by the Rutki regional hydroelectric power 

plant in the Kartuzy commune, 11 kilometres 

from Gdynia. When the new city started its ra-

pid expansion and the capacity of Rutki turned 

out to be insufficient, an agreement was signed 

with the Pomeranian Power Plant Gródek S.A. in 

Toruń as a secondary provider.4 Until a dedica-

ted power plant was built in 1937, the Municipal 

3 M. Szerle, Stan sanitarny i ochrona zdrowia w Gdyni w okresie 
międzywojennym, typescript of doctoral thesis, Gdańsk 2012, p. 
164.

4 Cf. K. Bieliński, Elektryfikacja wielkiej Gdyni, “Przegląd 
Elektrotechniczny” 1931, no. 12, s. 370–374.

Ulotka Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek, lata 30. XX 
wieku, MMG

Flyer of the Pomeranian Power Plant Gródek, 1930s, MMG

http://www.redinpe.com/attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf
http://www.redinpe.com/attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf
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wprowadzenie 1 czerwca 1932 roku tak 

zwanej taryfy blokowej, jako pierwszej tego 

rodzaju w Polsce6. Jak głosił na łamach „Prze-

glądu Elektrotechnicznego”, czyli najbardziej 

prestiżowego czasopisma elektrotechniczne-

go okresu międzywojennego, inż. Kazimierz 

Bieliński, dyrektor Miejskich Zakładów Elek-

trycznych w Gdyni: „Blokowy system tary-

fikacji – rozpowszechniający się dziś coraz 

bardziej na Zachodzie może słusznie ucho-

dzić za najwięcej nowoczesny. Zastosowanie 

ma on wyłącznie do mieszkań, gdzie dzięki 

swemu wysoce liberalnemu i przejrzystemu 

układowi jest czynnikiem wybitnie prote-

gującym użytkowanie energii elektrycznej 

do wszelkich celów w gospodarstwie domo-

wym”7. Taryfa blokowa opierała się na po-

dziale na trzy bloki – opłaty zmniejszały się 

w miarę wzrostu zużycia energii elektrycz-

nej. Pierwszy blok taryfy odpowiadał staw-

ce dla celów oświetleniowych, drugi blok 

– odpowiadał zużyciu energii przez drobne 

urządzenia, takie jak: odkurzacze, żelazka, 

froterki oraz radioaparaty itd., czyli „odbior-

niki opłacające się nawet przy wyższej ce-

nie energii”8. Trzeci blok w najniższej cenie 

stanowił zachętę do używania grzejników. 

W jaki sposób określano wielkość pierwsze-

go bloku dla danego mieszkania? Brano pod 

uwagę liczbę pokoi, nie wliczając korytarzy, 

kuchni, łazienek, pokoików dla służby do-

mowej, strychów i piwnic gospodarczych9. 

Jak wyraźnie zaznaczono, z tej taryfy mogli 

korzystać odbiorcy, zajmujący mieszkania 

tylko do celów mieszkalnych, przy czym 

6 K. Bieliński, Taryfa blokowa w Gdyni, „Przegląd 
Elektrotechniczny” 1932, nr 13, s. 353.

7 Tamże, s. 353.

8 Tamże.

9 Tamże, s. 356.

w każdym pokoju i kuchni powinno znajdo-

wać się co najmniej jedno gniazdko wtyczko-

we. Osobom, które wykonywały swój zawód 

w mieszkaniu prywatnym, doliczano dodat-

kowo jeden pokój10.

 Taryfa blokowa, jak twierdzili jej 

liczni propagatorzy, stanowiła szansę dla 

rozwoju grzejnictwa elektrycznego i mimo 

kryzysu gospodarczego miała przyczynić się 

do rozwoju przemysłu elektrotechnicznego 

w Polsce oraz do coraz szerszego zastosowa-

nia elektryczności w budownictwie miesz-

kaniowym. Do tej pory elektryczność była 

bowiem używana wyłącznie do oświetlenia, 

w tym także ulicznego, któremu przy budo-

wie Gdyni poświęcano wiele uwagi11, a tak-

że do sygnalizacji, odkurzania i poruszania 

wind12. „Obecnie chcemy zelektryfikować 

kuchnię i łazienkę” głosił periodyk „Ar-

chitektura i Budownictwo” w 1937 roku13. 

Dowód na optymistyczne prognozy rozsze-

rzania zastosowania elektryczności w bu-

downictwie mieszkaniowym stanowił fakt, 

że Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek 

„przystąpiła do produkcji tanich, a stojących 

na najwyższym stopniu technicznej dosko-

nałości grzejników elektrycznych, jak pie-

10 Tamże, s. 365.

11 Jak opisywał prace nad budową oświetlenia ulicznego 
Franciszek Sokół: „Ze względu na możność nadania słupom 
oświetleniowym kształtów harmonizujących z nowoczesną 
architekturą, zdecydowano się na ustawienie słupów żelbetowych, 
ozdobionych po kamieniarsku. Wysokość słupów, na głównych 
i szerokich ulicach oraz placach, wynosi 12 m, na pozostałych 10 
m. Słupy te są prawdziwą ozdobą miasta, a armatury zawieszone 
na nich oświetlają wieczorem jezdnie ulic z bardzo wielką 
równomiernością i intensywnością tak, że Gdynia pod tym 
względem nie ustępuje wielkim miastom zagranicznym”. Patrz: F. 
Sokół, Miasto Gdynia, w: XV lat polskiej pracy na morzu, pod red. A. 
Majewskiego, Gdynia 1935, s. 261.

12 inż. H. Urbanowicz, Aparatura do dźwigów (wind) towarowo-
osobowych, komunikat zgłoszony na VIII Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w imieniu Fabr. Apar. Elektr. 
K.SZPOTAŃSKI i S-KA S.A., „Przegląd Elektrotechniczny” 1936, 
nr 11, s. 468, Por: E. Raabe, Dźwigi osobowe i towarowe, Warszawa 
1939.

13 J. Łowiński, Elektryczność w budownictwie mieszkaniowym, 
„Architektura i Budownictwo” 1937, nr 11–12, s. 448.

Electricity Works in Gdynia received electrical 

power from Gródek via a transmission line with 

the country’s longest span and highest voltage of 

60 kV.5 The introduction of a block tariff for the 

first time in Poland on 1 June 19326 also proved to 

be an innovative and cost-effective solution for 

customers. Writing in “Przegląd Elektrotechnicz-

ny” [“Electrotechnical Review” – trans.], the most 

prestigious trade journal at the time, Kazimierz 

Bieliński, director of the Municipal Electricity 

Works in Gdynia, stated, “The block tariff system 

– increasingly popular in the West – can rightly 

be regarded as the most modern. It’s only used 

for private households, and the highly liberal and 

transparent system strongly supports using elec-

tricity for all domestic purposes.”7 The tariff was 

based on three blocks, with rates decreasing as 

the electricity usage increased. The first block set 

rates for lighting; the second was for small elec-

trical appliances such as vacuum cleaners, irons, 

floor polishers and radios etc. – “appliances which 

were economical even at higher energy costs.”8 

The third block, priced lowest, aimed to encourage 

the use of electric heaters. The rate of the first 

block for a given apartment was set on the basis 

of the number of rooms, excluding corridors, kit-

chens, bathrooms, rooms for domestic help and 

utility attics and cellars.9 As clearly stated, the 

5 A. Wawrzyński, Kazimierz Bieliński. Gdynianin z wyboru [in:] 
Z historii Oddziału Gdańskiego SEP, http://www.redinpe.com/
attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf, p. 5, accessed 
04/02/2017.

6 K. Bieliński, Taryfa blokowa w Gdyni, “Przegląd 
Elektrotechniczny”1932, no. 13, p. 353.

7 Ibid., p. 353.

8 Ibid.

9 Ibid., p. 356.

tariff only applied to private households, where 

each room and kitchen was fitted with at least 

one power socket. People who worked from home 

were charged for an additional room.10

 Proponents of the block tariff hoped it 

would promote the use of electric heating, which 

– in spite of the economic crisis – would contri-

bute to the development of the electrical indu-

stry in Poland and the expansion of the electrical 

grid in new housing. Until then, electricity was 

used exclusively for lighting, including street 

lights which were given considerable attention 

in Gdynia,11 as well as signalling, vacuuming and 

powering lifts.12 “We are hoping to bring electri-

city to kitchens and bathrooms next,” declared 

the “Architektura i Budownictwo” [“Architecture 

and Construction” – trans.] journal in 193713. The 

optimism was justified: the Gródek Pomeranian 

Power Plant “started manufacturing cheap yet 

state-of-the-art electrical heaters, stoves, cookers 

and boilers.”14 Electric cookers were said to revo-

10 Ibid., p. 365.

11 Franciszek Sokół described the construction of street lighting 
thus: “Since the light poles could be given shapes harmonious 
with modern architecture, it was decided to erect reinforced 
concrete poles decorated with masonry. On the main and broad 
streets and in city squares, the poles are 12 metres tall, and 10 
metres elsewhere. The poles are a true decoration of the city, 
and the armature suspended from them illuminate streets in the 
evenings with a great uniformity and intensity, putting Gdynia on 
par with great cities abroad.” See: F. Sokół, Miasto Gdynia, [in:] XV 
lat polskiej pracy na morzu, ed. A. Majewski, Gdynia 1935, p. 261.

12 Heliodor Urbanowicz, Aparatura do dźwigów (wind) 
towarowo-osobowych, komunikat zgłoszony na VIII Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w imieniu 
Fabr. Apar. Elektr. K.SZPOTAŃSKI i S-KA S.A., “Przegląd 
Elektrotechniczny” 1936, no. 11, p. 468, cf.: E. Raabe, Dźwigi 
osobowe i towarowe, Warsaw 1939.

13 J. Łowiński, Elektryczność w budownictwie mieszkaniowym, 
“Architektura i Budownictwo” 1937, no. 11–12, p. 448.

14 K. Bieliński, Taryfa blokowa w Gdyni, “Przegląd 
Elektrotechniczny” 1932, no. 13, p. 358.

http://www.redinpe.com/attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf
http://www.redinpe.com/attachments/article/172/kazimierz_bielinski.pdf
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cyków, kuchenek i bojlerów”14. Kuchenki 

elektryczne miały zrewolucjonizować życie 

ich użytkowników a właściwie użytkow-

niczek. W Anglii zyskały dla swej wielkiej 

praktyczności i użyteczności nazwę „Maid 

of-allwork” – „dziewczyna do wszystkiego”, 

o czym z niekłamanym zachwytem donosiła 

polska prasa15.

 Kampania reklamowa kuche-

nek elektrycznych produkowanych przez 

Pomorską Elektrownię Krajową Gródek 

w latach 30. XX wieku była zakrojona na 

dużą skalę. Dyrektor przedsiębiorstwa Al-

fons Hoffmann, wybitny polski inżynier

-elektryk, pionier i współtwórca polskiej 

14 K. Bieliński, Taryfa blokowa w Gdyni, „Przegląd 
Elektrotechniczny” 1932, nr 13, s. 358.

15 Nowoczesne kuchenki elektryczne, „AS” 1935, nr 23, s. 30.

elektroenergetyki w bardzo przemyślany 

sposób prowadził akcję promocyjną swo-

ich wyrobów. Obejmowała ona urządzanie 

salonów pokazowych sprzętu grzejnego m. 

in. w Toruniu, Warszawie i w Gdyni oraz 

organizację kursów tzw. „gotowania elek-

trycznością”16. Jak donosiło czasopismo „Ar-

chitektura i Budownictwo” w 1936 roku: 

„Corocznie około 1000 pań przechodzi wy-

szkolenie w gotowaniu elektrycznością na 

bezpłatnych kursach prowadzenia przez 

instruktorkę M.Z.E. Nie ma domu, gdzie by 

nie prasowano żelazkiem elektrycznym. 

Mieszkańcy Gdyni umieli ocenić ułatwie-

nie płynące z szerokiego stosowania elek-

tryczności i umiejętnie z nich korzystają”17. 

Nie całkiem odpowiadało to rzeczywistości, 

gdyż dostęp do prądu miało wówczas mniej 

niż 20% mieszkańców Gdyni18.

 Zalety elektrycznego żelazka pod-

noszono na łamach prasy kobiecej lat 30., 

zwracając uwagę na to, iż „w domu, czy pod-

czas podróży w pokoju hotelowym, [żelazko] 

jest wiernym towarzyszem kobiety, dbającej 

o wygląd swój i otoczenia. Dzięki potanieniu 

i coraz większemu udoskonaleniu bielizny 

jedwabnej panie nasze prawie ogólnie zarzu-

ciły kłopotliwą bieliznę osobistą bawełnianą 

lub lnianą, wymagającą tyle zachodu i pracy, 

upranie bowiem lekkiej jedwabnej koszulki 

lub kombinezki i uprasowanie tejże elek-

trycznym żelazkiem jest po prostu zabawką, 

która nie niszczy najpiękniej utrzymanej 

rączki”19.

16 M. Hering, Alfons Hoffmann – wybitny pionier polskiej 
elektrotermii, http://www.redinpe.com/attachments/
article/211/184-185_aktualia2.pdf, s. 8, dostęp: 4.02.2017 r.

17 Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 
„Architektura i Budownictwo” 1936, nr 4, s. 161.

18 M. Szerle, dz. cyt., s. 170.

19 Elektrotechnika na usługach gosp. domowego, „Przegląd Mody” 

lutionise the lives of their users; in England their 

versatility earned them the name “maid-of-all

-work”, as reported jubilantly by the Polish press.15

 The advertising campaign for electric 

cookers made by Gródek in the 1930s was far

-reaching. Alfons Hoffmann, the company’s 

director and acclaimed Polish electrical engineer 

and pioneer and originator of Poland’s power in-

dustry, painstakingly devised an innovative way 

of promoting his products. He set up showrooms 

of electric heating equipment in Toruń, Warsaw 

and Gdynia, and organised courses teaching 

“cooking with electricity.”16 “Architektura i Bu-

downictwo” wrote in 1936: “Every year, around 

1000 ladies are trained in cooking with electrici-

ty during free courses ran by an instructor from 

the Municipal Electricity Works. There is now no 

household without an electric iron. Gdynia resi-

dents appreciate the benefits of the widespread 

use of electricity and they are making the most 

of them.”17 However, this wasn’t strictly true – in 

fact fewer than 20% of households had access to 

electricity.18

 The benefits of electric irons were extol-

led in women’s magazines during the 1930s, 

noting that “Whether at home or while travelling 

in hotel rooms, [the iron] is a faithful companion 

of any lady who takes care of her appearance 

and surroundings. The lowered prices and im-

15 Nowoczesne kuchenki elektryczne, “AS” 1935, no. 23, p. 30.

16 M. Hering, Alfons Hoffmann – wybitny pionier polskiej 
elektrotermii, http://www.redinpe.com/attachments/
article/211/184-185_aktualia2.pdf, p. 8, accessed 04/02/2017.

17 Prace Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 
“Architektura i Budownictwo” 1936, no. 4, p. 161.

18 M. Szerle, op. cit., p. 170.

provements made to silk underwear mean ladies 

have almost entirely given up on cotton and linen 

garments, requiring great work and effort, since 

washing light silk slips or singlets and pressing 

them with an electric iron is child’s play in com-

parison and will not damage even the most im-

maculately kept hands.”19

 During the days of “electricity propa-

ganda”, Alfons Hoffmann also published the 

monthly “Kuchnia Elektryczna” [“Electric Co-

oker” – trans.] – Poland’s first periodical dedica-

ted to applications of electrical heating.20 The 

subtitle declared it to be a “monthly magazine 

dedicated to rational home economics”. The con-

tents included recipes for preparing dishes which, 

until then, had been an arduous, time-consuming 

process; the authors also asserted that “cooking 

with electricity” was simple, clean and almost 

effortless. The cover text of the 1937 edition 

suggestively juxtaposed the benefits of electric 

cookers against the onerous traditional cooking 

processes. “Take a peek into the kitchen, the labo-

ratory giving strength to the entire family, while 

the Christmas Eve feast is being prepared. Heat is 

blasting from the kitchen stove. The air is heavy 

with the smell of burnt fat and often clouds of 

smoke, because the stove just had to break down 

during the festive season. The Lady of the House 

and her helper, exhausted, short of breath, busy 

themselves by the red-hot plate. Don’t be surpri-

sed that when everything is ready and the family 

gathers at the table, she is drained and low on 

19 Elektrotechnika na usługach gosp. domowego, “Przegląd Mody” 
1931, no. 1, p. 39.

20 M. Hering, op. cit., p. 8, accessed 04/02/2017.

Reklama sklepu Miejskich Zakładów Elektrycznych w Gdyni, 
Księga Adresowa Ziem Zachodniej Polski Gdynia-Wybrzeże 
Wojew. Pomorskie z informatorami Warszawa – Gdańsk– Poznań 
– Śląsk – Kraków, 1937–1938, MMG

Advertisement for the Municipal Electricity Works showroom in 
Gdynia, Directory of Western Poland Gdynia-Coast, Pomeranian 
Voivodeship with directories Warsaw – Gdańsk – Poznań – Silesia 
– Kraków, 1937–1938, MMG

http://www.redinpe.com/attachments/article/211/184-185_aktualia2.pdf
http://www.redinpe.com/attachments/article/211/184-185_aktualia2.pdf
http://www.redinpe.com/attachments/article/211/184-185_aktualia2.pdf
http://www.redinpe.com/attachments/article/211/184-185_aktualia2.pdf
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 Alfons Hoffmann w ramach „elek-

trycznej propagandy” wydawał również 

miesięcznik „Kuchnia Elektryczna”, pierw-

szy w czasopiśmiennictwie polskim perio-

dyk poświęcony zastosowaniom grzejnictwa 

elektrycznego20. Jego podtytuł informował, 

że jest to „miesięcznik poświęcony racjonal-

nej gospodarce domowej”. Zawartość sta-

nowiły w całości przepisy przyrządzania 

potraw, które wcześniej były dla pani domu 

żmudnym i pracochłonnym procesem, pod-

czas gdy – jak wskazywano – obecnie goto-

wanie „na elektryczności” jest proste, czyste 

i nie wymaga dużo wysiłku. W numerze 

z grudnia 1937 roku na okładce pojawił się 

tekst w sugestywny sposób przeciwstawia-

jący walory kuchni elektrycznej uciążliwo-

ściom związanym z tradycyjną kuchnią. 

„Zajdźcie do kuchni – pisano – tego labora-

torium dającego siły całej rodzinie, w której 

przygotowuje się wieczerzę wigilijną. Żar 

bucha od rozpalonego pieca kuchennego. 

W powietrzu woń spalonych tłuszczów, 

a nieraz kłęby dymu, gdyż akurat na świę-

ta piec musiał się zepsuć. Pani Domu ze swą 

pomocnicą zmęczone, zziajane, uwijają się 

przy rozpalonej do czerwoności blasze. Nie 

dziwcie się, gdy wszystko jest gotowe, gdy 

rodzina zasiądzie do wigilii, Pani Domu 

jest zmęczona i brak jej sił. Na szczęście ten 

okres już minął i w tym roku będzie inaczej, 

gdyż Pani przygotowuje całą wieczerzę na 

kuchni elektrycznej. Nie będzie ani upału, 

ani czadu, ani woni spalonych tłuszczów. 

Wprost z kuchni może Pani przejść do salo-

nu i przyjmować gości, gdyż jest w eleganc-

kiej sukience, włosy ma uczesane, manicure 

1931, nr 1, s. 39.

20 M. Hering, dz. cyt., s. 8, dostęp: 4.02.2017 r.

zrobiony. Wprost od pracy przy kuchni może 

Pani zasiąść do stołu wigilijnego. I nie będzie 

Pani zmęczona, wywołując swym świeżym 

wyglądem pogodny i beztroski nastrój przy 

stole wigilijnym”21.

 W ówczesnej prasie podkreślano 

liczne zalety kuchenki na prąd, w tym mię-

dzy innymi krótki czas przygotowania po-

traw oraz możliwość gotowania bez tłuszczu, 

a nawet sugerowano, że może ona „zastąpić 

stałą służącą”22. Zachwalano również zalety 

piekarnika umieszczonego w kuchenkach 

elektrycznych Gródka, przy którego uży-

ciu przyrządzano rozmaite suflety, pieczono 

ryby i ciasteczka a nawet gotowano… kom-

pot. Tak w racjonalny sposób można było 

wykorzystać ciepło piekarnika po lub w trak-

cie pieczenia23.

 W „Kuchni Elektrycznej” ukazywa-

ły się również krótkie informacje techniczne 

o nowościach Gródka, w „Przeglądzie Elek-

trotechnicznym” zaś regularnie publikowano 

ogłoszenia reklamowe produktów Gródka, 

umieszczane zwykle obok reklam najwięk-

szego konkurenta na rynku, jakim był Zakład 

Elektryczny Bracia Borkowscy24. Ich firma 

Brabork na Powszechnej Wystawie Krajowej 

w Poznaniu w 1929 roku zdobyła uznanie, 

otrzymując srebrny medal za wprowadzenie 

do produkcji i ciągłe udoskonalanie grzejni-

ków elektrycznych25. Był to zatem groźny ry-

wal na młodym, elektrycznym rynku.

Kuchenki elektryczne Gródka o niewielkich 

rozmiarach i zgrabnych, opływowych kształ-

21 „Kuchnia Elektryczna” 1937, nr 4, b .p.

22 Uwięzione olbrzymy i usłużne krasnoludki, „Kobieta w świecie 
i w domu” 1938 , nr 4, s. 29–30.

23 „Kuchnia Elektryczna” 1937, nr 3, b.p.

24 „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, zeszyt 10, b. p.

25 Elektrotechnika na usługach gosp. domowego, „Przegląd Mody” 
1931, nr 1, s. 39.

energy. Fortunately, those days are over and this 

year will be different – she will prepare the en-

tire feast on her electric cooker. There will be no 

excessive heat, no soot, no smell of burnt fat. The 

Lady of the House can go straight from the kitchen 

to the dining room to welcome guests, since she’s 

already wearing her best frock and her hair and 

nails are done. She can go straight from her work 

in the kitchen to the feast table. She will not be 

tired, and her fresh look is bound to install a jolly 

and carefree atmosphere on Christmas Eve.”21

 The press stressed the many benefits 

of electric cookers – meals took less time to cook 

and required less fat – going as far as suggesting 

that they could “replace regular maids.”22 They 

also extolled the virtues of the ovens in Gródek 

electric cookers, which could be used to make 

soufflés, bake fish and biscuits, and even prepare 

fruit preserves. It was an efficient way of using 

the oven’s heat during and after baking.23

21 “Kuchnia Elektryczna” 1937, no. 4, n.p.

22 Uwięzione olbrzymy i usłużne krasnoludki, “Kobieta w świecie 
i w domu” 1938 , no. 4, p. 29–30.

23 “Kuchnia Elektryczna” 1937, no. 3, n.p.

 “Kuchnia Elektryczna” also published 

short technical bulletins on the latest from Gró-

dek, while “Przegląd Elektrotechniczny” regular-

ly featured advertisements for Gródek products 

placed alongside ads from the company’s most 

significant competitor: the Borkowski Brothers 

Electrical Company.24 In 1929, their company 

Brabork was awarded the silver medal at the Po-

lish General Exhibition in Poznań for the intro-

duction of and ongoing improvements to electric 

heaters;25 they were a formidable rival on the 

young electric goods market.

 The Gródek electrical cookers’ small sizes 

and sleek outlines followed the standards of global 

design of the 1930s.26 Available in black or whi-

te, with enamelled surfaces and metal grips, the 

three- or four-burner cookers were popularly 

bought and installed in Gdynia’s apartments. 

Electric cookers were said to be safer to use than 

coal or even gas stoves, they didn’t generate ex-

cessive smoke or moisture and they didn’t smell. 

When installed in a kitchen, which “lost nothing 

of its aesthetics or health,”27 they didn’t damage 

24 “Przegląd Elektrotechniczny” 1939, vol. 10, n.p.

25 Elektrotechnika na usługach gosp. domowego, “Przegląd Mody” 
1931, no. 1, p. 39.

26 During the 1930s, streamlined forms and aerodynamic 
shapes were associated with modernity and speed. The majority 
of designers of industrial forms used streamlined curves not as 
much for their functionality as to make household items into 
visually-attractive objects desired by consumers. As noted by 
Harold van Doren: “Streamlined shapes have taken the world by 
storm. We live in a whirlwind of streamlined trains, refrigerators, 
stoves (…) Manufacturers who want to make their washing 
machines, typewriters or stoves streamlined really ask for them 
to be modernised, to find a way of replacing angular forms with 
curves.” Cit. from: Ch. and P. Fiell, Design. Historia projektowania, 
Warsaw 2015, p. 315. Cf. O. Arndt, The Law of Line Production [in:] 
Bauhaus, ed. J. Fiedler, P. Feierabend, Potsdam 2013, p. 436–437.

27 J. Sawicki, Elektryczność w mieszkaniu, “Dom Osiedle 
Mieszkanie” 1932, no. 3, p. 32.

Okładka „Kuchni Elektrycznej” 1939, nr 2

Cover of “Kuchnia Elektryczna” 1939, no. 2
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tach nawiązywały do światowego wzornic-

twa lat 30. XX wieku26. Dostępne w dwóch 

wersjach: białej lub czarnej, z emaliowaną 

powierzchnią i metalowymi uchwytami, 

trzy lub czteropalnikowe kuchenki Gród-

ka były chętnie kupowane i umieszczane 

w przestrzeniach kuchennych gdyńskich 

mieszkań. Wskazywano, iż kuchenki elek-

tryczne są bezpieczne w użytkowaniu, 

w przeciwieństwie do węglowych a nawet 

gazowych. Nie kopciły, nie wydzielały swą-

du, ani wilgoci. Umieszczone we wnętrzu 

kuchennym, które „nie traci nic na estetyce, 

ani zdrowotności”27 nie szkodziły ścianom 

ani meblom. Były łatwe do przenoszenia 

z miejsca na miejsce, dając możliwość wie-

lu rozwiązań aranżacyjnych28. Potrzebna 

była do tego jedynie należycie wykonana 

instalacja elektryczna, a więc zaopatrzenie 

mieszkania w kilka dobrze rozmieszczonych 

gniazd wtyczkowych. Jak czytamy w fa-

chowym przedwojennym poradniku dla 

budujących Urządzenia elektryczne w domu 

autorstwa inż. Władysława Kasprzyckiego: 

„Miejsce na umieszczenie gniazdka grzejne-

go powinno być tak przewidziane, aby po-

zwalało na łatwe zainstalowanie i wygodne 

używanie kompletnej kuchni elektrycznej. 

Prócz gniazdka grzejnego należy w kuchni 

26 Opływowe formy i aerodynamiczne kształty w latach 30. 
XX w. kojarzyły się z nowoczesnością i szybkością. Większość 
projektantów form przemysłowych w tej dekadzie stosowała 
opływowe linie krzywe nie tyle ze względów funkcjonalnych, 
ile raczej po to, aby artykuły gospodarstwa domowego uczynić 
atrakcyjnymi wizualnie obiektami pożądania dla konsumentów. 
Jak zauważył Harold van Doren: „Opływowe kształty szturmem 
zdobyły świat. Żyjemy w wirze opływowych pociągów, lodówek, 
pieców (…) Wytwórca, który chce nadania opływowego kształtu 
swoim pralkom, maszynom do pisania czy piecom, tak naprawdę 
prosi o ich zmodernizowanie, o znalezienie sposobu na zastąpienie 
form prostokątnych krzywoliniowymi”. Cyt. za: Ch. i P. Fiell, 
Design. Historia projektowania, Warszawa 2015, s. 315. Por. O. 
Arndt, The Law of Line Production, w: Bauhaus, red. J. Fiedler, P. 
Feierabend, Potsdam 2013, s. 436–437.

27 J. Sawicki, Elektryczność w mieszkaniu, „Dom Osiedle 
Mieszkanie” 1932, nr 3, s. 32.

28 Tamże, s. 31–33.

zainstalować również normalne gniazdko 

wtykowe (najlepiej w pobliżu okna) dla że-

lazka, imbryka itp.”29.

 Takie gniazdka w latach 30. naj-

częściej były wykonane z białej porcelany, 

fachowo nazywanej porcelaną elektrotech-

niczną. Produkowała je między innymi Fa-

bryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych 

Ćmielów30. Popularnym materiałem, z któ-

rego wytwarzano włączniki przyciskowe 

do światła, dzwonki i brzęczyki pod tynk 

był bakelit – termoutwardzalne tworzywo, 

doskonale nadające się do formowania opły-

wowych kształtów31. Takie produkty wy-

twarzała warszawska firma Brabork Braci 

Borkowskich a ich reklama głosiła, że „ma-

sywne, konstrukcyjne, dobrze opracowane 

i wykonane z pierwszorzędnych surowców 

sprostają i bardzo trudnym warunkom”32. Jak 

donosiła ówczesna prasa, wiele elektrowni, 

w ramach rozszerzania zakresu stosowania 

prądu elektrycznego w gospodarstwach do-

mowych, dostarczało prąd do siły po zani-

żonych cenach. Sprzedawało nawet swoim 

konsumentom grzejniki elektryczne na raty 

– zgodnie z treścią reklamy w prasie kobie-

cej – już od 4 zł miesięcznie, przy całkowitym 

koszcie kuchenki – 300 zł33.

 Lata 30. XX wieku obfitowały w licz-

ne wynalazki. Prasa w tym czasie opisywała 

29 Władysław Kasprzycki, Urządzenia elektryczne w domu: 
poradnik dla budujących, Warszawa 1939, s. 15–17.

30 Reklama w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” 1939, zeszyt 
10, b. p.

31 Leo Baekeland, chemik pochodzenia belgijskiego, 
opatentował bakelit, tworzywo sztuczne oparte na żywicy fenylo-
formaldehydowej, już w 1907 roku, ale nie było ono tak szeroko 
wykorzystywane komercyjnie aż do lat 30. XX w. Za: Ch. i P. Fiell, 
Design. Historia projektowania, Warszawa 2015, s. 315.

32 Reklama w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” 1939, zeszyt 
10,, b.p.

33 Reklama „Marzeniem pani domu kuchnia elektryczna”, 
„Kobieta w świecie i domu” 1938, nr 10, s. 28, także Uwięzione 
olbrzymy i usłużne krasnoludki, „Kobieta w świecie i w domu” 
1938, nr 4., s. 29–31.

the walls or other furniture. They were also easy 

to move, which gave the owners greater flexibi-

lity.28 All that was needed was reliable electrical 

installation – supplying the apartment with se-

veral well-spaced sockets. Władysław Kasprzyc-

ki wrote in a specialist pre-war builder’s guide 

“Urządzenia elektryczne w domu” [“Electrical 

appliances in the home” – trans.]: “The location 

for a heating socket should be chosen such that it 

allows for easy installation and convenient use of 

a complete electrical cooker. As well as the heating 

socket, the kitchen must also be fitted with a stan-

dard electrical socket (ideally near the window) 

for an iron, kettle etc.”29

 During the 1930s, such sockets were 

usually made of white china which was an 

electrical insulator. One of the companies ma-

28 Ibid., p. 31–33.

29 Władysław Kasprzycki, Urządzenia elektryczne w domu, 
Warsaw 1939, p. 15–17.

nufacturing the matetrial was Fabryka Porce-

lany i Wyrobów Ceramicznych Ćmielów (the 

Ćmielów China and Ceramics Factory).30 Bake-

lite – a thermosetting resin perfect for forming 

streamlined shapes – was a popular material used 

to make light switches, bells and buzzers.31 The 

Warsaw-based Brabork factory specialised in 

making such products; their ads described them 

as “massive, structural, well-designed and made 

from the finest materials to withstand even the 

most challenging conditions.”32 According to 

press reports, many power plants supplied elec-

tricity at a reduced cost in order to expand the 

use of electricity in private households. They 

went as far as offering electric heaters on in-

stalment to their customers; an ad in a women’s 

magazine declared the cost to be just 4 zlotys per 

month at a total price of a cooker of 300 zlotys.33

 The 1930s abounded in new inventions. 

The press enthused about technological innova-

tions such as home chillers made by Electrolux, 

electric vacuum cleaners, electric devices for 

mincing meat and chopping vegetables, machi-

nes for drying hair in just a few minutes, electric 

shavers, alarm clocks, typewriters and calcula-

tors. They stressed that new gadgets appeared 

30 Advertisement in “Przegląd Elektrotechniczny” 1939, vol. 10, 
n.p.

31 Leo Baekeland, the Belgian-American chemist, patented 
Bakelite – an early plastic based on a phenol formaldehyde resin 
– in 1907, although it didn’t enter into widespread commercial 
use until the 1930s. From: Ch. and P. Fiell, Design. Historia 
projektowania, Warsaw 2015, p. 315.

32 Advertisement in “Przegląd Elektrotechniczny” 1939, vol. 10, 
n.p.

33 Advertisement “Marzeniem pani domu kuchnia elektryczna”, 
“Kobieta w świecie i domu” 1938, no. 10 p. 28; also Uwięzione 
olbrzymy i usłużne krasnoludki, “Kobieta w świecie i w domu” 
1938, no. 4, p. 29–31.

Reklama materiałów instalacyjnych firmy Brabork Braci 
Borkowskich, „Przegląd Elektrotechniczny” 1939, zeszyt 1

Advertisement for installations made by the Borkowski Brothers 
Brabork Electrical Company, “Przegląd Elektrotechniczny” 1939, 
vol. 1
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wprowadzane na rynek nowinki technicz-

ne, takie jak chłodnie domowe Electrolux, 

odkurzacze na prąd, elektryczne maszyn-

ki do mielenia mięsa i do krojenia warzyw, 

maszyny suszące włosy w ciągu niewielu 

minut (tzw. suszki), elektryczne maszynki 

do golenia, budziki, zapalniczki, maszyny do 

pisania i do liczenia. Podkreślano, że z każ-

dym dniem przybywa coś nowego, a Polska 

posiada sporo wynalazców. Świadczyć miał 

o tym duży ruch w biurze patentowym34. 

Kuchnie wyposażone w te rozmaite nowo-

czesne urządzenia elektryczne występo-

wały w luksusowych kamienicach, takich 

jak dom mieszkalny Funduszu Emerytal-

nego Pracowników Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Gdyni zaprojektowany przez 

Stanisława Ziołowskiego35. Wobec braku 

zachowanej dokumentacji fotograficznej 

gdyńskich wnętrz mieszkalnych okresu mię-

dzywojennego, opis przykładowej przestrze-

ni kuchennej z XX wieku powstał w oparciu 

o oryginalnie zachowane elementy wypo-

sażenia wnętrz pochodzących z budynku 

mieszkalnego BGK, które zostały zgroma-

dzone i wyeksponowane w Mini Muzeum 

istniejącym w tymże budynku36.

 Standardowa kuchnia zaprojekto-

wana była w jasnej tonacji, z nowoczesnym 

systemem półek wiszących bądź wbudowa-

34 Wynalazki, „Kobieta w świecie i w domu” 1937, nr 20, s. 30.

35 Poszczególne części budynku ukończono w następujących 
latach: 1935–1936 część pierwszą, 1937–1938 część drugą i 1938–
1939 część trzecią; por. akta budynku w Archiwum Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni.

36 Ekspozycja w Mini Muzeum powstała z inicjatywy 
mieszkanki budynku, Marii Piradoff-Link, która przy wsparciu 
innych mieszkańców Bankowca od 2009 roku gromadzi 
oryginalne elementy wykończenia i wyposażenia budynku, m.in. 
pochodzące z kuchni i łazienki.
Materiał porównawczy pochodzi z międzywojennych czasopism 
poświęconych urządzaniu wnętrz, takich jak m.in. „Wnętrze”, 
„Arkady”, „Praesens”, „Dom Osiedle Mieszkanie”, „Architektura 
i Budownictwo”, „Przegląd Budowlany”. Por. R. Hirsch, Ochrona 
i konserwacja historycznej architektury modernistycznej Gdyni. 
Zarys problematyki, Gdańsk 2016, s. 99–101 i 308.

nych w ściany. Zaopatrzona była w kuchnię 

węglową murowaną lub przestawną, coraz 

częściej pojawiały się również kuchenki elek-

tryczne37. W pomieszczeniach kuchennych 

w tym budynku znajdowały się specjalne 

szafki chłodnicze (lodówki) z agregatem 

zbiorczym w piwnicy, często również wia-

dro do odpadków z automatycznie opadają-

cą pokrywą otwierającą się za naciśnięciem 

pedału38. Ściany wykładane były do połowy 

jasną, przeważnie białą glazurą produkowa-

ną przez Zakłady Ceramiczne Dziewulski 

i Lange39 oraz Zakłady Ceramiczne Józefów 

w Czeladzi. Pozostałą część ściany lakiero-

wano lub malowano na jasny, pastelowy 

kolor. Podłoga zawsze jednolita – praktycz-

na i higieniczna40, często była wyłożona li-

noleum. Kuchnia taka była jasna, sterylna 

i przypominała małe domowe laboratorium, 

co było w tym czasie ogólnoeuropejską ten-

dencją w projektowaniu41.

 Łazienka w latach 30. XX wieku sta-

je się pokojem kąpielowym, jest utylitarna 

w każdym calu42. Wyposażano ją najczęściej 

w obudowaną glazurą, emaliowaną, kwaso-

odporną wannę (o standardowych wymia-

rach ok. 75 x 180 cm) pochodzącą z odlewni 

37 R. Hirsch, dz. cyt., s. 308.

38 Kuchnia wzorowa, „Przegląd Mody” 1931, nr 11, b.p., Wiadro 
na odpadki, „Organizacja Gospodarstwa Domowego” 1931, nr 12, 
s. 166.

39 Płytki fabryki Dziewulski i Lange oznaczone od spodu 
charakterystycznym symbolem gwiazdy na środku oraz literami 
D z lewej strony i L z prawej strony. Siedziba Tow. Akcyjnego 
Zakładów Ceramicznych w latach 30. XX wieku mieściła 
się w Warszawie na ul. Rysiej 1, natomiast produkcja płytek 
odbywała się w fabryce w Opocznie.

40 J. Ginett-Wojnarowiczowa, W nowoczesnej kuchni, „Wnętrze” 
1933, nr 3, s. 35.

41 Por. „Wnętrze” 1933, nr 3, s. 35–41; P. Overy, Light, air and 
openness. Modern Architecture between the wars, London 2007, 
s. 89–97; A. Massey, Interior design since 1900, London 2008, s. 
73; M. Leśniakowska, Modernistka w kuchni. Barbara Brukalska, 
Grete Schütte-Lihotzky i „polityka kuchenna” (wstęp do architektury 
modernizmu), http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5006/32_
lesniakowska.pdf, dostęp 4.02.2017 r.

42 L., Łazienka, „Arkady” 1935, nr 4, s. 237.

every day, and Poland was full of inventors – 

as shown by the high numbers of applications 

processed by the patent office.34 Kitchens fitted 

with the latest electrical equipment were usu-

ally found in luxury tenement houses, such as 

the residential home of the Bank Gospodarstwa 

Krajowego (BGK) Retirement Fund, designed by 

Stanisław Ziołowski.35 Since we have no photo-

graphs of Gdynia interiors from the interwar pe-

riod, descriptions of standard kitchens from the 

1930s are based on preserved elements of inte-

rior decoration from the BGK building, collected 

and exhibited by the Mini Museum at the same 

site.36

 Standard kitchens were decorated in 

light colours and featured contemporary sys-

tems of hanging or built-in shelving. They were 

fitted with coal or combination stoves, with 

electric cookers appearing with an increasing 

frequency.37 Kitchens in the BGK building had 

chilled cupboards with an aggregate in the ba-

sement; there were also often rubbish bins with 

automatically dropping lids which were opera-

34 Wynalazki, “Kobieta w świecie i w domu” 1937, no. 20, p. 30.

35 Individual sections of the building were finished as follows: 
section one in 1935–1936, section two in 1937–1938, and section 
three in 1938–1939; cf. building records at the Archive of the 
Architectural and Construction Department of the Gdynia 
Municipal Office.

36 The exhibition at the Mini Museum was created on the 
initiative of the building’s resident Maria Piradoff-Link, who has 
been collecting original fixtures and fittings (e.g. from kitchens 
and bathrooms) from the Bank Gospodarstwa Krajowego building 
since 2009.
Comparative material originates from interwar journals on 
interior design, inc. “Wnętrze”, “Arkady”, “Praesens”, “Dom 
Osiedle Mieszkanie”, “Architektura i Budownictwo” and “Przegląd 
Budowlany”. Cf. R. Hirsch, Ochrona i konserwacja historycznej 
architektury modernistycznej Gdyni. Zarys problematyki, Gdańsk 
2016, p. 99–101 and 308.

37 R. Hirsch, op. cit., p. 308

ted by pressing a pedal.38 Walls were half-clad 

with light, usually white glazing produced at 

the Dziewulski and Lange39 Ceramics Factory or 

the Józefów Ceramics Factory in Czeladź. The 

remaining parts of the walls were varnished or 

painted a pale pastel colour. Floors were always 

uniform, practical and hygienic,40 frequently 

lined with linoleum. Such kitchens were light, 

sterile and looked like small home laboratories, 

following the European design trends of the ti-

me.41

 In the 1930s, bathrooms were utilita-

rian throughout.42 They were usually fitted with 

a glazed, enamelled, acid-proof bath (with stan-

dard dimensions of approx. 75x180 cm) made at 

Jan Witwicki’s foundry and enamel factory Ka-

38 Kuchnia wzorowa, “Przegląd Mody” 1931, no. 11, n.p., Wiadro 
na odpadki, “Organizacja Gospodarstwa Domowego” 1931, no. 12, 
p. 166.

39 Tiles made by Dziewulski and Lange, marked on the 
underside with the distinctive star symbol in the centre and the 
letters “D” on the left and “L” on the right. The Ceramics Factory 
was headquartered in Warsaw at 1 Rysia Street, while the tiles 
were manufactured at the company’s factory in Opoczno.

40 J. Ginett-Wojnarowiczowa, W nowoczesnej kuchni, 
“Wnętrze” 1933, no. 3, p. 35.

41 Cf. “Wnętrze” 1933, no. 3, p. 35–41; P. Overy, Light, air and 
openness. Modern Architecture between the wars, London 
2007, p. 89–97; A. Massey, Interior design since 1900, London 
2008, p. 73; M. Leśniakowska, Modernistka w kuchni. Barbara 
Brukalska, Grete Schütte-Lihotzky i „polityka kuchenna” (wstęp 
do architektury modernizmu), http://cyfrowaetnografia.pl/
Content/5006/32_lesniakowska.pdf, accessed 04/02/2017.

42 L., Łazienka, “Arkady” 1935, no. 4, p. 237.

Pokój kąpielowy w willi Jadwigi Smosarskiej według projektu 
inwestorki i arch. Edwarda Seydenbeutla, „Arkady” 1935, nr 4

Bathing room at Jadwiga Smolarska’s villa, designed by herself 
and the architect Edward Seydenbeutel, “Arkady” 1935, no. 4

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5006/32_lesniakowska.pdf
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5006/32_lesniakowska.pdf
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5006/32_lesniakowska.pdf
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5006/32_lesniakowska.pdf
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i emalierni Kamienna Jana Witwickiego; 

w umywalkę na postumencie albo w jej 

luksusową wersję – podwójną, ze spluwacz-

ką i z armaturą do mycia włosów, wiszącą 

lub na nogach43; w bidet, klozet oraz grzej-

niki do suszenia ręczników. Producentem 

opisywanych wyrobów ceramiczno-sani-

tarnych były Zakłady Ceramiczne Józefów 

w Czeladzi, których charakterystyczny znak 

fabryczny przedstawiał niedźwiedzia polar-

nego stojącego na postumencie w kwadra-

towym obramowaniu, sugerującym kształt 

pojedynczej fajansowej płytki44. Również 

glazura ścienna pochodziła z Józefowa, 

ponadto zaś z Zakładów Ceramicznych 

Dziewulski i Lange. Posadzka ze ściekiem 

wykonana była najczęściej z terakotowych 

płytek, tak zwanych gorsecików45 bądź drob-

nych płytek w formie kwadratów o boku 

2 cm, zwanych popularnie „iryskami”, pro-

dukowanych przez warszawskie Zakłady 

Ceramiczne Dziewulski i Lange46. Armatura 

wannowa i akcesoria, takie jak mydelniczki, 

wieszaki na ręczniki czy pochwyty wykona-

ne były z chromoniklu.

 Łazienki w Bankowcu wyposażone 

były w gazowe piecyki kąpielowe MARS Fa-

bryki Urządzeń Zdrowotnych A. Radłowski 

i M. Sztos z Warszawy47. Metalowy piecyk 

MARS o eleganckim, aerodynamicznym 

kształcie z zaokrąglonymi bokami i smukłą 

linią szerokiej deszczownicy był praktycz-

43 Tamże, s. 232. Por. Kultura i życie domowe: dzieło 
encyklopedyczne do użytku codziennego: podręcznik wszelkich 
praktycznych wiadomości: doradca w czasach zdrowia i choroby, 
T. I, Katowice 1935, s. 56–58, Por. A. Dybczyńska-Bułyszko, Od 
kamienicy do wieżowca 1918–1939, Warszawa 2005, s.161.

44 Por. P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 
1919–1949, Kraków 2011, s. 122–131.

45 Por. H. Faryna-Paszkiewicz, Z. Fruba, Warszawskie gorseciki 
zanikające, Warszawa 2013, R. Hirsch, dz. cyt, s. 281.

46 Por. R. Hirsch, dz. cyt., s. 279.

47 Por. „Dom Osiedle Mieszkanie” 1930, nr 4, s. 37.

nym urządzeniem, umożliwiającym wzięcie 

kąpieli bądź prysznica, zwanego z francuska 

tuszem, w gorącej wodzie. O popularności 

tego rozwiązania dla podgrzewania wody 

w łazienkach gdyńskich mieszkań w latach 

30. świadczy fakt, że firma założona przez 

inżynierów Radłowskiego i Sztosa była w la-

tach 1934–1935 wierzycielem Zakładu Gazo-

wego w Gdyni48.

 Ważnym elementem wyposaże-

nia nowoczesnej łazienki były armatury 

oświetleniowe. Oprawy kinkietowe z klo-

szami ze szkła opalowego (mlecznego)49 do 

wnętrz łazienkowych gdyńskiego Ban-

kowca produkowały Zakłady Elektrotech-

niczne Bracia Borkowscy z Warszawy. 

W Gdyni asortyment firmy Brabork był 

dostępny dla klientów m.in. w salonie Wiel-

kopolskiego Towarzystwa Elektrycznego 

w domu Skwiercza przy ul.  10 Lutego50. Te 

nowoczesne, doskonałe pod względem tech-

nicznym armatury, obsadzone tylko jedną 

żarówką, przy stosunkowo małym zużyciu 

prądu, dawały światło równomierne, mięk-

kie i dostatecznie silne. Zewnętrzne szkło 

opalowe było uważane za higieniczne, gdyż 

osiadanie kurzu było tu ograniczone do mi-

nimum.

 Elektryczność, będąca jednym 

z synonimów nowoczesności, stanowiła 

prawdziwą rewolucję cywilizacyjną lat mię-

dzywojennych w Polsce, w równym stopniu 

48 Zakład Gazowy w Gdyni został założony 15 września 1930 
roku. Jego działalność opierała się na dzierżawie, budowie 
i eksploatacji gazowni, wykonywaniu instalacji gazowych oraz 
na wytwarzaniu i handlu aparatami gazowymi w tym piecykami 
gazowymi MARS produkowanymi przez Fabrykę Urządzeń 
Zdrowotnych A. Radłowskiego i M. Sztosa z Warszawy. Por. akta 
Zakładu Gazowego w Gdyni w APG OG, 149/539, s. 92 i 158.

49 W. Kasprzycki, dz. cyt., Warszawa 1939, s. 24.

50 Księga Adresowa Gdynia (Port), Chylonja, Grabówko, 
Kamienna-Góra, Oksywie, Witomino i graniczącymi kąpieliskami 
Kack Mały, Kolibki-Orłowo, Redłowo, Lipiec 1931, s. 11.

mienna, a basin on a pedestal or a luxury double 

version with a spittoon and fittings for washing 

hair, either standing or hanging,43 a bidet, a to-

ilet, and heaters for drying towels. The ceramic 

sanitary equipment was made at the Józefów 

Ceramics Factory in Czeladź, whose distinctive 

trademark featured a polar bear standing on 

a pedestal in a square frame, suggesting the sha-

pe of a single faience tile.44 The wall tiles were 

also made at Józefów or at Dziewulski and Lan-

ge. The floors and drains were usually made of 

terracotta tiles known as “gorseciki”45 or small, 

square 2x2 cm tiles made at Dziewulski and Lan-

43 Ibid., p. 232. Cf. Kultura i życie domowe: dzieło encyklopedyczne 
do użytku codziennego: podręcznik wszelkich praktycznych 
wiadomości: doradca w czasach zdrowia i choroby, T. I, Katowice 
1935, p. 56–58, cf. A. Dybczyńska-Bułyszko, Od kamienicy do 
wieżowca 1918–1939, Warsaw 2005, p.161.

44 Cf. P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 
1919–1949, Kraków 2011, p. 122–131.

45 Cf. H. Faryna-Paszkiewicz, Z. Fruba, Warszawskie gorseciki 
zanikające, Warsaw 2013, R. Hirsch, op. cit., p. 281.

ge in Warsaw.46 Bath armature and accessories 

such as soap dishes, towel hooks and handrails 

were made of nichrome.

 The bathrooms were fitted with MARS 

gas boilers made at the Sanitary Fittings Factory 

A. Radłowski & M. Sztos in Warsaw.47 The metal 

boilers, with their smart, aerodynamic shape, cu-

rved sides and slim line of the wide showerhead, 

were perfect for hot baths or showers. This way 

of heating water in Gdynia’s bathrooms during 

the 1930s was so popular that the company foun-

ded by the engineers Radłowski and Sztos was 

a creditor of the Gdynia Gasworks in 1934 and 

193548.

 Lighting was another important ele-

ment of modern bathrooms. Sconce fittings with 

shades made of opal glass49 used in the bathro-

oms of the BGK building were made by the Bor-

kowski Brothers Electrical Company in Warsaw. 

A full assortment of Brabork products was ava-

ilable at the showroom of the Wielkopolska Elec-

trical Society at the Skwiercza tenement house 

at 10 Lutego Street.50 The modern, technically 

46 Cf. R. Hirsch, op. cit., p. 279

47 Cf. “Dom Osiedle Mieszkanie” 1930, no. 4, p. 37.

48 The Gdynia Gasworks was founded on 15 September 1930. 
The company leased, built and operated the gasworks plant, 
installed gas infrastructure and made and sold gas equipment 
such as MARS bathroom boilers made by the Sanitary Fittings 
Factory A. Radłowski & M. Sztos in Warsaw. Cf. records of the 
Gdynia Gasworks at the NAG GB, 149/539, p. 92 and 158.

49 W. Kasprzycki, op. cit., Warsaw 1939, p. 24.

50 Księga Adresowa Gdynia (Port), Chylonja, Grabówko, 
Kamienna-Góra, Oksywie, Witomino i graniczącymi kąpieliskami 

„Dom Osiedle Mieszkanie”, 1930, nr 4

“Dom, Osiedle, Mieszkanie”, 1930, no. 4

Reklama opraw oświetleniowych firmy Braci Borkowskich, 
„Przegląd Budowlany” 1930, nr 9

Advertisement for light fittings made by the Borkowski Brothers 
Brabork Electrical Company, “Przegląd Budowlany” 1930, no. 9

Reklama Zakładu Gazowego w Gdyni, Księga Adresowa Ziem 
Zachodniej Polski Gdynia-Wybrzeże Wojew. Pomorskie z 
informatorami Warszawa – Gdańsk– Poznań – Śląsk – Kraków, 
1937–1938, MMG

Advertisement for the Gdynia Gasworks, Directory of Western 
Poland Gdynia-Coast, Pomeranian Voivodeship with directories 
Warsaw – Gdańsk – Poznań – Silesia – Kraków, 1937–1938, MMG
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techniczną jak wzorniczą. Kuchenki elek-

tryczne Gródka, bakelitowe dzwonki i cera-

miczne elementy oświetleniowe, np. firmy 

Brabork – każde z tych urządzeń było efek-

tem przemyślanego procesu projektowego. 

To dzięki niemu nowe technologie oparte na 

wiedzy, inwencji i racjonalizatorskiej my-

śli inżynieryjnej i konstruktorskiej zostały 

przyobleczone w nowoczesną i atrakcyjną 

dla odbiorców w okresie międzywojennym, 

a w gruncie rzeczy ponadczasową i doskona-

łą formę. Formę, której elegancja i właściwe 

proporcje, ale także szlachetność surow-

ców i jakość wykonania, wciąż zachwycają 

współczesnych. Zwiększa to szanse na oca-

lenie i zachowanie tych przedmiotów, tak 

w miejscach do których zostały zaprojekto-

wane, jak i w przestrzeniach muzealnych. 

Piecyk gazowy MARS, armatura ceramicz-

no-sanitarna Józefów z Czeladzi czy gorse-

ciki produkowane przez firmę Dziewulski 

i Lange – każdy z tych produktów stanowi 

dziś zabytek nowoczesnego wzornictwa 

przemysłowego w Polsce, stanowiąc rów-

nocześnie namacalne świadectwo historii 

wielu fabryk, zakładów produkcyjnych i ro-

dzinnych firm wytwarzających przedmioty 

kształtujące „ikonosferę codzienności” Polski 

lat 20. i 30. XX wieku.

advanced armatures, fitted with a single light-

bulb, emitted a uniform, soft and sufficiently 

powerful light while using little electricity. The 

external opal glass was regarded as hygienic, 

since the surface was resistant to settling dust.

 Electricity, synonymous with moder-

nity, was a major advancement in interwar Po-

land in both technological and design terms. The 

Gródek electric cookers, bakelite bells, ceramic 

light elements such as those made by Brabork – 

they were all made following carefully thought 

through design processes. It was these processes 

which meant that new technologies, rooted in 

knowledge, invention and rational engineering 

and construction, were made attractive to users 

during the interwar period and remain modern 

and timeless today. The form’s sophistication and 

elegant proportions, precious materials and qu-

ality of finish continue to enchant to the present 

day. This makes artefacts form the period more 

likely to be preserved, both in the spaces for 

which they were intended and in museums. The 

MARS bathroom gas boiler, the Józefów sanitary 

armature from Czeladź, the tiles made by Dzie-

wulski and Lange – each of these products is now 

a historical object of industrial design in Poland 

and a tangible piece of history of many factories, 

production plants and family companies shaping 

the “iconography of the everyday” in 1920s and 

1930s Poland.

Kack Mały, Kolibki-Orłowo, Redłowo, July 1931, p.11.
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 Gdy Polska po latach niewoli od-

rodziła się i powróciła na mapę Europy, 

z początkiem lat 20. XX w. otrzymała też 

fragment wybrzeża morskiego, gdzie mogła 

rozpocząć tworzenie swoich tradycji mor-

skich. Wybór miejsca pod budowę1, nieza-

leżnej od wpływów gdańskich2, polskiej bazy 

portowej padł na nizinę pomiędzy małą wio-

ską rybacką Gdynią a Oksywiem3.

 W chwili przejęcia jej przez władze 

polskie, na terenie gminy gdyńskiej wciąż 

przeważała architektura o charakterze 

wiejskim z główną drogą siedliska wsi Gdy-

nia ul.  Wiejską4. Wyjątkami były budynki 

1 Lokalizacja wskazana jako najodpowiedniejsza dla realizacji 
bazy polskiej morskiej przez inż. Tadeusza Wendę, późniejszego 
głównego projektanta i kierownika budowy portu do 1937 roku.

2 Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig), 1920–1939, 
autonomiczne niemieckie miasto-państwo pod ochroną Linii 
Narodów.

3 Polska linia brzegowa liczyła ówcześnie zaledwie około 147 km 
długości, z czego 24 km to odcinek tzw. otwartego morza (obecnie 
pomiędzy Żarnowcem a Władysławowem), 74 km brzegów 
Półwyspu Helskiego i 49 km odcinek wzdłuż Zatoki Gdańskiej (do 
dzisiejszej granicy z Sopotem).
Więcej na temat gdyńskiego portu i jego architektury można 
przeczytać w rozprawie doktorskiej autorki eseju: A. Orchowska-
Smolińska, Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat 
międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe, praca doktorska 
pod kier. M. J. Sołtysik na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2013.

4 Jej przebieg częściowo pokrywa się z obecną ul. Starowiejską.

 When Poland was reborn after decades 

of partitions and returned to its rightful place on 

the map of Europe in the early 1920s, it had been 

given a fragment of the Baltic coast so it could 

start building a maritime tradition. Regardless 

of the influence of Gdańsk1, the site2 for the con-

struction of a brand-new port was chosen to be 

a stretch of lowlands between the small fishing 

village of Gdynia and Oksywie3.

 When the new Polish authorities took 

charge, the main road leading through the set-

tlement was Wiejska Street4 and the majority 

of architecture was rural. The exception were 

a few holiday homes built in the early 20th 

century, such as the now-gone Dom Kuracyjny 

(1904) and the villa “Elle” (1913) at 17 10 Lutego 

1 The Free City of Danzig (Freie Stadt Danzig), 1920–1939, 
semi-autonomous city state under the protection of the League of 
Nations.

2 The most suitable location for the construction of Poland’s 
maritime base was selected by Tadeusz Wenda, who went on to 
become the leading designer and director of port construction 
until 1937.

3 At the time, Poland’s coastline was just 147 km long, with 24 
km of open sea (now between Żarnowiec and Władysławowo), 74 
km of the Hel Peninsula and 49 km along the Bay of Gdańsk (as 
far as today’s Sopot).
More about the Gdynia port and its architecture in the author’s 
PhD dissertation: A. Orchowska-Smolińska, Architektura 
i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako 
dziedzictwo kulturowe, under the supervision of M.J. Sołtysik at 
the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, 
Gdańsk 2013.

4 Its course partly overlaps with the present day Starowiejska 
Street.

Anna Orchowska-Smolińska

miasto,

port,

architektura

city,

port,

architecture

wzniesione na początku XX w., pełniące 

funkcję wypoczynkową, takie jak nieist-

niejące już dziś: Dom Kuracyjny (1904), czy 

willa „Elle” (1913) przy ul.  10 Lutego 17. Za-

nim budowa portu wkroczyła w decydujące 

stadium, a Gdynia uzyskała prawa miejskie, 

czyli przed rokiem 1926, jedynie nowopow-

stające obiekty o funkcjach letniskowych 

i pierwsze obiekty użyteczności publicznej 

zyskiwały cechy architektury o podłożu in-

nym niż zakorzeniony w tradycji lokalnej. 

Powstawały w tym czasie budynki o zacho-

wawczych bryłach i formach estetycznych. 

„Swoją konwencją stylową reprezentowały 

one – podobnie jak przeważająca część pol-

skiej twórczości architektonicznej w tym 

czasie – nurt dwudziestowiecznego history-

zmu, bądź w wydaniu akademickim, bądź też 

w nawiązaniu do rodzimych form stylu na-

rodowego” – zwraca uwagę badaczka archi-

tektury i urbanistyki Gdyni, Profesor Maria 

Street. Before the port construction reached its 

crucial stage and Gdynia was granted city rights 

in 1926, the only buildings constructed in an ar-

chitectural style distinct from local traditions 

were holiday resorts and municipal buildings. 

Architecture of the time was largely conserva-

tive. “Their style convention represented – simi-

larly to the majority of Polish architecture of the 

day – a trend of 20th-century historicism both in 

academic terms and in its ties to native forms of 

national style,” notes Prof. Maria Jolanta Sołty-

sik5, scholar of Gdynia’s architecture and urba-

nism. Examples of architecture of the period 

include the Polska Riwiera6 hotel (1922–1923) at 

1 Zawiszy Czarnego Street, the now-demolished 

complex of baths, restaurant building and the la-

ter Morskie Oko cinema (1925), the Church of the 

Blessed Virgin Mary (Roman Wojkiewicz and 

Marian Baranowski, 1922–1924) and Gdynia’s 

first railway station (Romuald Miller, 1923–1926).

 The region near Kamienna Góra, tra-

ditionally known as Kamieniec Pomorski, was 

5 M. J. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego. 
Urbanistyka i architektura, Warsaw 1993, p. 81.

6 Currently the “Riwiera” Navy Club. The building is next to the 
Gdynia City Museum and the Polish Navy Museum.

Fotografia lotnicza Gdyni, 1925, MMG

Aerial photograph of Gdynia, 1925, MMG
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Jolanta Sołtysik5. Doskonałymi przykładami 

architektury tamtego okresu są: hotel Polska 

Riwiera6 (1922–1923) przy ul.  Zawiszy Czar-

nego 1, nieistniejący zespół łazienek, budy-

nek restauracji Casino i późniejszego kina 

Morskie Oko (1925) oraz kościół Najświętszej 

Marii Panny (proj. Roman Wojkiewicz i Ma-

rian Baranowski, 1922–1924) czy pierwszy 

gdyński dworzec kolejowy (proj. Romuald 

Miller, 1923–1926).

 W rejonie Kamiennej Góry, zwa-

nej tradycyjnie Kamieńcem Pomorskim, 

spółka o warszawskich korzeniach Pierw-

sze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich, 

w 1920  r. postanowiła założyć rodzaj eli-

tarnego osiedla domów o charakterze let-

niskowym dla osób z kręgów finansów 

i  inteligencji7. Na terenie letniska, dla któ-

rego plany wykonali warszawscy plani-

ści Tadeusz Zieliński i Tadeusz Tołwiński, 

powstawały początkowo eleganckie wille 

reprezentujące architekturę historyzmu 

o jednoznacznie klasycznych odniesieniach, 

jak: willa Sokola (1921) przy ul.  Sieroszew-

skiego 7, willa Sadyba (1923) przy ul.  Sie-

roszewskiego 8, obie projektu Tadeusza 

Zielińskiego8, a także willa Otok (1923) przy 

ul. Sędzickiego 24, czy zaprojektowana przez 

Wiktora Lorenza dla jednego z bogatszych 

gdyńskich gospodarzy Teodora Górskiego 

u podnóża Kamiennej Góry willa Szczęść 

Boże9 (1928) przy ul. 1 Armii Wojska Polskie-

5 M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia międzywojennego. 
Urbanistyka i architektura, Warszawa 1993, s. 81.

6 Obecnie Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. Obiekt sąsiaduje 
z dwiema gdyńskimi placówkami muzealnymi – Muzeum Miasta 
Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej.

7 Tamże, s. 69.

8 Tamże, s. 73–75; Gdynia miasto nowoczesne, miasto zabytkowe. 
Informator o gdyńskich zabytkach, tekst i oprac. M. J. Sołtysik, R. 
Hirsch, Gdynia 2005.

9 Willa Szczęść Boże w Gdyni. Badania historyczno-
architektoniczne, oprac. A. Orchowska-Smolińska, mps, 2011 r.

go 6. Architektonicznie większość budyn-

ków tego okresu utrzymana była w formach 

dworkowych, które – jak pisze Profesor Ma-

ria Sołtysik – były próbą poszukiwań „stylu 

narodowego”10, zarówno w odmianach na-

wiązujących do klasycyzmu akademickiego, 

jak i stylu zakopiańskiego, co do końca lat 20. 

XX w. miało miejsce także na terenie Gdyni.

 W posiadającym wielowiekowy, się-

gający średniowiecza, rodowód majątku Ko-

libki, malowniczo położonym nad wodami 

Zatoki Gdańskiej, jego nowy właściciel Wi-

told Kukowski11 przeprowadził komplekso-

wą rozbudowę dworu, nadając mu dzisiejszy, 

reprezentacyjny układ12. Część pomieszczeń 

uzyskała w tym czasie wybitnie reprezen-

tacyjny charakter, jak na przykład główny 

salon z dekoracją w postaci kasetonowego 

sufitu z mosiężnymi guzami, pełniącymi rolę 

opraw oświetleniowych. Z uwagi na bezpo-

średnią bliskość plaży i malowniczego klifu 

redłowskiego, w budynku tradycyjnie mie-

ściły się też pokoje wynajmowane letnikom. 

10 M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia…, dz. cyt., s. 73.

11 Witold Kukowski, pełnił obowiązki honorowego konsula 
Republiki Estonii w Wolnym Mieście Gdańsku.

12 M. J. Sołtysik, B. Lipińska, A. Orchowska-Smolińska, Projekt 
rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu przestrzennego 
Kolibki w Gdyni, mps, Gdynia 2008 r.

chosen by the First Polish Sea Bathing Associa-

tion in 1920 as the site for an exclusive estate of 

holiday homes for financiers and members of the 

intelligentsia7. The estate was designed by War-

saw-based urban planners Tadeusz Zieliński and 

Tadeusz Tołwiński, starting with elegant villas 

in the historicism style with classicist elements, 

including the Sokola villa (1921) at 7 Sieroszew-

skiego Street, the Sadyba villa (1923) at 8 Siero-

szewskiego Street – both designed by Tadeusz 

Zieliński8 – and the Otok villa (1923) at 24 Sędzic-

kiego Street and the Szczęść Boże9 villa (1928) at 

6 1 Armii Wojska Polskiego Street designed by 

Wiktor Lorenz for Teodor Górski, one of the most 

affluent local residents. In architectural terms, 

the majority of buildings from the period were 

designed to resemble manor houses; according to 

Prof. Sołtysik, this was an attempt to find a “na-

tional style”10 in terms of academic classicism 

and the emerging Zakopane style, and the ten-

dency persisted in Gdynia until the late 1920s.

 The Kolibki estate, dating back to the 

middle ages and with stunning views over the 

Bay of Gdańsk, was expanded by its new owner 

Witold Kukowski11 to give it its current layout12. 

Some of the rooms were given a splendid new 

7 Ibid., p. 69.

8 Ibid., p. 73–75; Gdynia miasto nowoczesne, miasto zabytkowe. 
Informator o gdyńskich zabytkach, text and ed. M. J. Sołtysik, R. 
Hirsch, Gdynia 2005.

9 Villa “Sczęść Boże” in Gdynia. Historical and architectural 
research, ed. A. Orchowska-Smolińska, typescript, 2011.

10 M. Sołtysik, Gdynia miasto dwudziestolecia…, op.cit., p. 73.

11 Witold Kukowski was the honorary consul of the Republic of 
Estonia in the Free City of Danzig.

12 M. J. Sołtysik, B. Lipińska, A. Orchowska-Smolińska, Projekt 
rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu przestrzennego 
Kolibki w Gdyni, typescript, Gdynia 2008 r.

look, such as the main salon embellished with 

a coffered ceiling with brass knobs serving as 

light fittings. Due to the beachside location near 

the picturesque Redłowski cliff, the building 

also had rooms let out to holidaymakers. Under-

standing the potential of this stunning location, 

lying slightly beyond Gdynia’s future centre, 

Kukowski parcelled off some of the land for ho-

lidaymaking. The residential district of Orłowo13 

was designed in 1924 by Ludwik Jurkiewicz and 

Rudolf Meier.14 The rapidly developing area was 

being filled with many architecturally fascina-

ting buildings, such as the two pensions erec-

ted at 9 and 10 Spacerowa Street around 1925. 

Their expansive, hipped roofs clad with tiles, 

distinctive verandas, porches and loggias and 

ubiquitous openwork wood decorations were 

clear nods to the Alpine lodge style popular in 

Europe since the 1873 World Fair.

 During his extended stay in Orłowo, 

Stefan Żeromski was fascinated by the early 

stages of the construction of the city and port of 

Gdynia, and recorded his thoughts in his novel 

The Wind from the Sea thus:

“…the audacious and brazen innovation has taken 

over this field. The pale yellow spans of the port 

levee have forced themselves into the autono-

13 Orłowo was formally included in Gdynia’s administrative 
boundaries in 1935.

14 J. Drozd, Powstanie Letniska w Orłowie Morskim, [in:] 
Wędrówki po dziejach Gdyni, Gdynia 2004.

Ulica Sienkiewicza na Kamiennej Górze w Gdyni, fot. H. Poddębski, 
1930, MMG 

Sienkiewicza Street in Kamienna Góra in Gdynia, phot. H. 
Poddębski, 1930, MMG
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Widząc potencjał tej doskonałej, położonej 

nieco poza przyszłym śródmieściem loka-

lizacji, Kukowski przeprowadził parcelację 

części dóbr ziemskich na potrzebę letniska. 

Plany przyszłej dzielnicy mieszkaniowej 

Orłowo13 wykonali w 1924  r. Ludwik Jur-

kiewicz i Rudolf Meier14. Na intensywnie 

rozwijającym się terenie powstawało w tym 

czasie wiele interesujących architektonicz-

nie obiektów, pośród których warto wymie-

nić dwa budynki pensjonatowe, wzniesione 

około 1925 r., przy ul. Spacerowej 9 i 10. Wie-

lospadowe, rozłożyste dachy kryte dachów-

ką, charakterystyczne werandy, ganki i loggie 

oraz wszechobecne zastosowanie ażurowych 

drewnianych zdobień w dekoracji elewacji, to 

wyraźne odniesienia do popularnych w Eu-

ropie od czasu wystawy światowej w 1873 r. 

form alpejskich schronisk, zaczerpniętych 

z architektury szwajcarskiej.

 Stefan Żeromski, podczas kilkumie-

sięcznego pobytu w Orłowie, z dużym za-

interesowaniem przyglądał się początkom 

budowy gdyńskiego portu i miasta, na pa-

miątkę czego, w powieści Wiatr od morza na-

stępującymi słowami zobrazował oglądane 

przez siebie dzieło inżynierii:

„…zuchwała i bezczelna nowość narzuciła się 

oto tej dziedzinie. Jasno-żółte przęsła grobli 

portowej werznęły się w samoistny, samo-

władny i jednobarwny przestwór morza 

na sześćset metrów od brzegu. Poprzeczne 

ramię na setkę metrów wpoprzek, a w kie-

runku Kępy Oxywia, zagrodziło zatokę. Mię-

dzy pale sosnowe łamacza fali, zabite w dno 

głębokiemi żelaznemi kafarami, wwaliły się 

13 Orłowo formalnie włączono w granice administracyjne 
Gdyni w 1935 r.

14 J. Drozd, Powstanie Letniska w Orłowie Morskim, w: Wędrówki 
po dziejach Gdyni, Gdynia 2004.

istne góry głazów. Tysiące beczek cemen-

tu skują kiedyś te głazy w jeden wał ostoi, 

niedostępny i  niezdobyty dla najszaleńszej 

burzy. Tak to wdziera się, wtłacza i zachodzi 

w niczyją, bezpańską zatokę pierwszy port 

Rzeczypospolitej”15.

 Zgodnie z zamysłem inż. Tadeusza 

Wendy w pierwszym etapie, w iście pionier-

skich warunkach, na terenie praktycznie 

odciętym od centralnej Polski i pozbawio-

nym podstawowych mediów, zbudowano 

tymczasową przystań dla kutrów rybackich 

i jednostek Marynarki Wojennej, przygoto-

waną do dalszej, docelowej rozbudowy16.

 Początkowe realizacje architek-

toniczne w porcie dostosowane były do 

skromnej wciąż skali przedsięwzięcia. 

W pierwszej kolejności zbudowano dwa 

budynki najpotrzebniejsze do zaspokojenia 

zapotrzebowania na media – prąd i wodę, 

czyli: elektrownię portową (1922–1923) i wie-

żę ciśnień (1923–1925)17. Ich architektura, 

operując czytelnymi cytatami z neobaroku, 

czy stylu neorenesansowego, pozostawała 

w sensie estetycznym w stylistyce histo-

ryzmu. Podobny wyraz architektoniczny 

ma Pierwszy Urząd Celny (proj. Kazimierz 

Milewski, 1925) przy ul.  Chrzanowskiego 8 

oraz zlokalizowany przy nabrzeżu Fińskim, 

przedwojenny Kapitanat Portu (proj. Jan 

Broda, 1927)18. Z perspektywy późniejszych, 

wielkoskalowych budowli, te historyzujące, 

skądinąd udane realizacje, musiały wyglądać 

dość już archaiczne.

15 S. Żeromski, Wiatr od morza, w: Pisma Stefana Żeromskiego, 
Kraków 1926, s. 289.

16 Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków 
uroczyście otwarto 29 kwietnia 1923 roku.

17 A. Orchowska-Smolińska, Architektura i układ przestrzenny…, 
dz. cyt., s. 37–41.

18 Tamże, s. 70–72.

mous, sovereign and monochrome expanse of 

the sea six hundred metres from the shore. The 

transverse harbour arm has closed off the bay 

a hundred metres across towards Kępa Oxywia. 

Veritable mountains of stones have been hur-

led among the pine stakes of the wave breaker, 

driven deep into the seafloor with iron pile dri-

vers. Thousands of barrels of cement will one 

day bind these stones into a single bank of the 

haven, impenetrable and unconquerable to even 

the wildest storm. This is how the first port of the 

new Polish Republic bursts, encroaches and seizes 

the empty, unowned bay.”15

 During the first stages of construction, 

following the concepts laid out by Tadeusz Wen-

da and carried out in exceptionally harsh con-

ditions, while practically cut-off from the rest of 

Poland and with only the most basic resources, 

the first temporary harbour for fishing boats and 

ships of the Polish navy was built with a view 

for expansion in the future16.

 Early architectural work at the port 

was adapted to the relatively small scale of the 

site. The most pressing concerns were addres-

sed first, with the construction of a power plant 

(1922–1923) and a water tower (1923–1925)17; 

their styles were rooted in historicism with nods 

to neo-Baroque and neo-Renaissance. The first 

customs office (designed by Kazimierz Milewski 

in 1925) at 8 Chrzanowskiego Street and the pre

15 S. Żeromski, Wind from the Sea, in: Pisma Stefana Żeromskiego, 
Kraków 1926, p. 289.

16 The Temporary Naval Base and Fishermen’s Shelter was 
officially opened on 29 April 1923.

17 A. Orchowska-Smolińska, Architektura i układ przestrzenny…, 
op. cit., p. 37–41.

-war harbourmaster’s office at the Fińskie em-

bankment (Jan Broda, 1927)18 were in a similar 

architectural style. Although functional, these 

buildings must have looked somewhat dated 

from the perspective of later, more expansive 

structures.

 Soon after, in the late 1920s, Gdynia was 

swept up in the wave of modernism19, and the 

port was the first location where it became ap-

parent. An early, moderate take on modernism 

can be seen at the maritime authority building 

(Jan Broda, 1927), comprising several blocks with 

a central tower and an octagonal lighthouse. 

The geometric, recessed corner pieces and other 

elements were inspired by art déco trends.

 The vision of a modern, universal port 

meant that trading, fishing, shipbuilding and the 

navy were integrated into a single complex. The 

external and internal systems were connected 

by aqueducts allowing even the largest ships 

18 Ibid., p. 70–72.

19 M. J. Sołtysik, Modernizm gdyński – modernizm europejski. 
Inspiracje i analogie, in: Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. 
Architektura lat międzywojennych i jej architektura, Gdynia 2009, 
p. 71.

Urząd Morski w Gdyni przy ul. Centralnej (ob. Chrzanowskiego), 
fot. H. Poddębski, 1933, MMG

Harbourmaster’s Office in Gdynia at Centralna Street (now 
Chrzanowskiego Street), phot. H. Poddębski, 1933, MMG
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 Niebawem, w końcu lat 20. XX w., 

do Gdyni dotarł duch modernizmu19 i to 

właśnie w porcie najszybciej znalazł podat-

ny grunt do rozwoju. Modernizm w swojej 

umiarkowanej, wczesnej odmianie zobaczyć 

możemy w gmachu pierwszego budynku 

użyteczności publicznej na terenie portu, 

w Urzędzie Morskim (proj. Jan Broda, 1927). 

Kompozycja składa się z kubicznie zestawio-

nych brył z centralnie umieszczoną wieżą 

i ośmiobocznym zwieńczeniem w formie 

latarni morskiej. Dodatkowo geometryczne, 

uskokowe narożniki i inne elementy inspi-

rowane są formą kryształu w nawiazaniu do 

art déco.

 Wizja nowoczesnego portu uni-

wersalnego przewidywała połączenie 

funkcji handlowej, rybackiej, stoczniowej 

i wojennej w jeden kompleks. Składający się 

z części zewnętrznej i wewnętrznej układ 

przestrzenny portu połączony był akwa-

torium, umożliwiającym manewrowanie 

największych wpływających na Bałtyk stat-

ków. Zarówno baseny portowe, oplatające 

je nabrzeża, jak i same pirsy, zwane też mo-

lami, charakteryzowały najnowocześniejsze 

w tym czasie na świecie rozwiązania tech-

niczne. Sama technologia hydrotechniczna 

budowy nabrzeży i falochronów opierała się 

o połączone ze sobą prefabrykowane skrzy-

nie żelbetowe, które wykonywano na lądzie, 

następnie spuszczano na wodę, holowano 

na miejsce i posadowiono, wypełniając ich 

wnętrze piaskiem20.

19 M. J. Sołtysik, Modernizm gdyński – modernizm europejski. 
Inspiracje i analogie, w: Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. 
Architektura lat międzywojennych i jej architektura, Gdynia 2009, 
s. 71.

20 Prace hydrotechniczne przeprowadziła uznana duńska 
spółka specjalizując się konstrukcjach z betonu - Højgaard & 
Schultz.

 Przełomowym w realizacji ambit-

nie nakreślonego dla portu planu był rok 

192621, co Bolesław Koselnik ujął tym słowa-

mi: „Rok ten przeszedł do historii portu jako 

data zdecydowanego wysiłku Polski nad 

ugruntowaniem swojego stanu posiadania 

nad morzem. Od tej porty rozbudowa portu 

jak i jednoczesna eksploatacja wykończo-

nych nabrzeży osięga z każdym rokiem nad-

zwyczajne rezultaty, stawiąc port gdyński 

z końcem r. 1933 na czele wszystkich, nawet 

o wiele starszych, portów na Bałtyku”22.

 Architektura budowli portowych 

równie śmiało podążała za sukcesem jego roz-

budowy, znajdując szczególne upodobanie 

w rozwiązaniach z kręgu awangardy moder-

nizmu. Portowe magazyny, kompleksy prze-

mysłowe i budynki użyteczności publicznej 

projektowano, stosując śmiałe konstrukcje, 

z wykorzystaniem głównie żelbetu, stali 

i szkła oraz na bazie prostych, funkcjona-

listycznych brył. Pierwszą, wyznaczającą 

wysoką jakość architektoniczną inwestycji 

w porcie, jest Łuszczarnia ryżu23 (proj. Kazi-

mierz Krzyżanowski, 1927–1928). Kompleks 

składał się z kilku pudełkowanych brył, za-

projektowanych przy zastosowaniu jedno-

rodnej koncepcji stylistycznej z poziomymi, 

szerokimi na wysokość okna pasami tynko-

wanymi, przedzielonymi równiej wysokości 

pasami fakturowanymi cegłą. Całość uzu-

21 W 1925 roku wygasły postanowienia konwencji górnośląskiej 
gwarantujące produktom przemysłu Górnego Ślaska zwolniony 
z opłat celnych eksport na rynek niemiecki w ilościach 
porównywalnych do tych przed I wojną światową. W dalszej 
kolejności nastąpiło zamknięcie granic Niemiec dla polskiego 
węgla, w wyniku czego Polska zmuszona była szukać nowych 
rynków zbytu produktów górnictwa i hutnictwa. Długotrwałe 
strajki górników angielskich dały możliwość eksportu węgla 
z Polski na chłonnych rynek skandynawski. Do tego celu 
postanowiono przystosować budujący się port w Gdyni.

22 Port w Gdyni i jego urządzenia. Zwiedzanie portu według 
motorówek „Delfin” i „Rekin”, oprac. B. Koselnik, Gdynia 1934, s. 1.

23 A. Orchowska-Smolińska, Architektura i układ przestrzenny…, 
dz. cyt., s. 74–77.

navigating the Baltic to enter. The port basins, 

surrounding embankments and piers were fit-

ted out with state-of-the-art technologies. The 

construction of the embankments and harbour 

arms was based on connected prefabricated re-

inforced concrete frames which were assembled 

on land, lowered into the water, dragged into 

position and filled with sand to anchor them in 

place20.

 192621 turned out to be a breakthrough 

year in the port’s ambitious plans, as described 

by Bolesław Koselnik: “The year has gone down 

in the port’s history as being marked by Poland’s 

significant efforts into establishing its position 

as a maritime nation. Since then, the expansion 

and exploitation of the finished port is achie-

ving terrific results, and by 1933 the Gdynia 

port stood on an equal footing with all other 

ports on the Baltic, even those far older and 

more established.” 22

 The architecture of port buildings 

boldly followed the successful expansion, be-

coming especially popular among avant-garde 

modernism circles. Port warehouses, industrial 

complexes and public and administration buil-

dings were daring constructions mainly using 

20 The hydraulic engineering work was carried out by the 
acclaimed Danish company Højgaard & Schultz.

21 The Upper Silesian Convention, guaranteeing products of the 
Upper Silesian industry exemption from customs fees for export 
to the German market at quantities comparable to those from 
before the First World War, expired in 1925. It was followed by 
Germany closing borders to Polish coal, forcing Poland to seek 
new markets for its coal and metallurgy industries. Long-lasting 
strikes of British coalminers provided an opportunity for Poland 
to export coal to the receptive Scandinavian market. The newly 
built port in Gdynia was adapted to cope with the demand.

22 Port w Gdyni i jego urządzenia. Zwiedzanie portu według 
motorówek “Delfin” i “Rekin”, ed. B. Koselnik, Gdynia 1934, p. 1.

reinforced concrete, steel and glass, following 

the lines of simple, functional blocks. The first 

major building marking the port’s leading archi-

tectural position was the rice mill23 (Kazimierz 

Krzyżanowski, 1927–1928). The complex com-

prised several box-shaped blocks, designed follo-

wing a uniform stylistic concept with horizontal 

plasterwork bands the width of windows, divi-

ded with textured brick bands of the same width. 

The whole was completed with brickwork and 

metalwork detailing inspired by art déco motifs. 

The rice mill was followed by more noteworthy 

designs using brickwork, including the port chil-

ler24 (Ateliers B. Lebrun, 1928–1930, 1933–1934), 

the fruit auction house (Wacław Tomaszewski, 

1933), and the Bananas ripening warehouse 

and offices (Eliza Unger and Bronisław Wondra-

uch, 1938–1939). Bricks were also used to fill re-

inforced concrete construction frames, providing 

fascinating constructivist structures such as the 

long-term warehouse no. 5 (K. Jaskulski and K. 

Brygiewicz, 1931 Engineering Office, 1931, 1934) 

and the herring chiller (TOR SA, 1935–1936 and 

1960–1965).

 The wide range of functions of the port 

buildings translated directly into a wide ran-

ge of designs. Simple geometric structures with 

smooth plasterwork were as popular as those 

clad with bricks; the former almost seemed to 

be designed to be viewed in daylight, following 

the architectural concepts laid out by Le Corbu-

sier. Examples included the oil terminal (Wayss 

23 A. Orchowska-Smolińska, Architektura i układ przestrzenny…, 
op. cit., p. 74–77.

24 Ibid., p. 78–83.
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pełniało szczególnie staranne rozwiązanie 

detalu ceglanego i metaloplastyki czerpiącej 

z motywów art déco. W krok za Łuszczarnią 

podążyły kolejne interesujące projekty z wy-

korzystaniem cegły: chłodnia portowa24 (proj. 

Ateliers B. Lebrun, 1928–1930, 1933–1934), 

magazyn Aukcji Owocowych i Warty (proj. 

Wacław Tomaszewski, 1933), dojrzewalnia, 

magazyn i biura Bananas (proj. Eliza Unger 

i Bronisław Wondrauch, 1938–1939). Cegłę 

stosowano też jako wypełnienie żelbetowej 

siatki konstrukcyjnej, co dawało interesują-

ce konstruktywistyczne w wyrazie rozwią-

zania, np. w: magazynie długoterminowym 

nr 5 (proj. Biuro Inżynierskie K. Jaskulski i K. 

Brygiewicz, 1931, 1934), czy Chłodni Śledzio-

wej (proj. TOR SA, 1935–1936, 1960–1965).

 Różnorodność funkcji budynków 

portowych przekładała się na zróżnicowa-

nie ich form. Równie często co po okładzinę 

ceglaną, sięgano w elewacji po gładkotyn-

kowane, proste bryły geometryczne, jakby 

stworzone do oglądania ich w świetle, co 

wpisywało się w pierwsze przypomnienie 

Le Corbusiera o roli bryły w projektowaniu 

architektonicznym. Przykładami takiego 

myślenia były: Olejarnia Gdyńska (proj. 

Wayss & Freytag, 1930–1931), Dworzec 

Morski i Magazyn tranzytowy (proj. Dyc-

kerhaoff & Widmann, 1932–1933), Gmach 

Urzędu Celnego (proj. Stanisław Odyniec

-Dobrowolski, 1936) oraz Elewator zbożo-

wy (proj. Michał Paszkowski i Bolesław 

Szmidt, 1935–1937). Sprawiając wrażenie 

niezwykle stabilnych i zrównoważonych, 

ich architektura szła w parze z duchem no-

woczesnej estetyki przemysłowej opartej 

24 Tamże, s. 78–83.

o konstrukcje żelbetowe i nowinki inżynie-

rii budowlanej.

 Z satysfakcją pisze wzięty, między-

wojenny gdyński architekt Jerzy Müller „(…) 

szczęśliwie udało się zestroić całość i wywo-

łać dodatni obraz i to chociażby z tego powo-

du, że obiekty budownictwa w porcie, należą 

w swym charakterze do tej samej epoki i to 

bardzo krótkiej, bo zaledwie kilkuletniej”25.

 W opraciu o opracowany przez ar-

chitektów Adama Kuncewicza i Romana 

Felińskiego w 1926 r. plan urbanistyczny dla 

miasta Gdyni, powstał pierwszy zręb śród-

mieścia z głównymi jego ulicami – Święto-

jańską, 10 Lutego, Portową, Abrahama, Bema 

i na nowo wytyczoną Starowiejską. Przy no-

wopowstałych ciągach ulic praktycznie od 

zera zaczął budować się jedyny w swoim ro-

dzaju kompleks kamienic okresu międzywo-

25 Tamże, s. 162.

& Freytag, 1930–1931), the maritime station and 

transit warehouse (Dyckerhaoff & Widmann, 

1932–1933), the customs office building (Stanisław 

Odyniec-Dobrowolski, 1936) and the grain eleva-

tor (Michał Paszkowski and Bolesław Szmidt, 

1935–1937). As well as looking extremely stable 

and well-balanced, their architecture went han-

d-in-hand with the spirit of modern industrial 

aesthetics, based on reinforced iron structures 

and the latest in construction engineering.

 The popular interwar local architect 

Jerzy Müller wrote with glee, “Fortunately we 

have been able to attune the whole and create 

a positive image, not least since all the port buil-

dings belong to the same architectural era – and, 

lasting just a few years, a short one at that.”25

 The urban plan for the city of Gdynia, 

designed by architects Adam Kuncewicz and 

Roman Feliński in 1926, was the first meshing 

between the centre with its main streets of Świę-

tojańska, 10 Lutego, Portowa, Abrahama, Bema 

and the new route of Starowiejska. A unique 

complex of tenement houses started rising from 

nothing along this brand new street network. 

The first was the Ludwik Grzenkowicz tenement 

house26, erected at the as yet unfinished 5 Abra-

hama Street (1926–1927). The modest construc-

tion, recalling historicism and still somewhat 

provincial in style, was nevertheless the forerun-

ner of the city centre’s frontages of the coming 

years. In formal terms, buildings erected before 

25 Ibid., p. 162.

26 M. J. Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich 
kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2003, p. 84. Prof. M.J. 
Sołtysik’s monograph on tenement house architecture in interwar 
Gdynia describes relevant research.

the end of the 1920s were steeped in historicism, 

as shown by the Jakub Scheibe tenement house 

at 2 Jana z Kolna Street and neighbouring the 

Kaszubski Square. The six-storey building was 

hailed as Gdynia’s first skyscraper. An interesting 

example of a public building from the period is 

the stately headquarters of Bank Polski (Stani-

sław Filasiewicz, 1927) at 20/22 10 Lutego Street, 

designed in the spirit of academic classicism and 

recalling “grand” European styles.27

 The late 1920s and early 1930s saw a re

-evaluation of architecture in favour of contem-

porary modernist ideas. To start with, Gdynia’s 

architecture evolved towards moderate moder-

nism characterised by simplicity of form and 

the surrender of excessive stylisation. Functio-

nalism, the avant-garde variant of modernism, 

introduced simple, geometric forms, flat roof 

coverings with structural ornaments, compo-

sitions of noble plaster, grooved cornices and 

portals. Tenement houses at corner plots were 

especially finely adorned, such as the cubic ele-

27 Gdynia miasto nowoczesne…,op. cit., p. 3.

Łuszczarnia Ryżu, widok od strony nabrzeża Rotterdamskiego,  
fot. L. Durczykiewicz, 1932, MMG

Rice Mill, view from the Rotterdam Embankment,  
phot. L. Durczykiewicz, 1932, MMG
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jennego. Pierwszym obiektem z tej kategorii 

była, wybudowana jeszcze przy nieukończo-

nej ulicy Abrahama 5, kamienica Ludwika 

Grzenkowicza26 (1926–1927). Ten historyzują-

cy w formie, skromny kubaturowo budynek 

typu małomiasteczkowego był zwiastunem 

przyszłej pierzejowej zabudowy śródmie-

ścia. Formalnie, projektowane do końca lat 

20. XX w. budynki utrzymane były w duchu 

historyzmu, czego przykładem jest sąsiadu-

jąca z placem Kaszubskim kamienica Jakuba 

Scheibego przy ul. Jana z Kolna 2 (proj. Wik-

tor Lorenz, 1928–1930). Ciekawostką jest, że 

ten sześciokondygnacyjny w narożniku bu-

dynek po zbudowaniu okrzyknięty został 

gdyńskim drapaczem chmur. Interesującym 

26 M. J. Sołtysik, Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich 
kamienic okresu międzywojennego, Gdynia 2003, s. 84. 
W monograficznym opracowaniu dotyczącym problematyki 
architektury gdyńskiej kamienicy okresu międzywojennego 
Profesor Maria Jolanta Sołtysik przedstawia szczegółowo wyniki 
badań w tym zakresie.

przykładem budynku użyteczności pu-

blicznej z tego okresu jest okazały gmach 

Banku Polskiego (proj. Stanisław Fila-

siewicz, 1927) przy ul.  10 Lutego 20/22, 

zaprojektowany w duchu klasycyzmu 

akademickiego, odwołującego się do 

„wielkich” stylów europejskich27.

 Ostatecznie przełom lat 20. i 30. 

XX w. przewartościował podejście do ar-

chitektury na rzecz nowoczesnych idei 

modernistycznych. Początkowo pojawił 

się w Gdyni umiarkowany modernizm, 

który charakteryzował się uproszczeniem 

formy i rezygnacją z kostiumu stylowe-

go. Z kolei funkcjonalizm, awangardo-

wa odmiana modernizmu, wprowadziła 

proste, geometryzujące zestawienia brył, 

płaskie przekrycia dachów, z akcentem 

postawionym na ornament strukturalny, 

kompozycje wykonane ze szlachetnych 

tynków, żłobkowanych gzymsów i por-

tali wejściowych. Szczególne rozwiązania 

plastyczne zyskiwały kamienice zlokali-

zowane na parcelach narożnych. Jedne 

z nich akcentowano formami kubiczny-

mi, jak np. podkreślona wertykalnym ry-

sunkiem lizen kamienica firmy PAGED28 

przy ul. Świętojańskiej 44 (proj. Jan Boch-

niak, 1934). W narożnej kamienicy Sta-

nisława Pręczkowskiego (proj. Tadeusza 

Jędrzejewskiego, 1930–1931, 1934–1935, 

1936–1937) przy Skwerze Kościuszki 

10/12, po raz pierwszy zostosowane zo-

stały formy opływowe, co w Gdyni z jej 

etosem morskim znajdowało szczególny 

wydźwięk29. Jedynym w swoim rodza-

27 Gdynia miasto nowoczesne…, dz. cyt., s. 3

28 M. J. Sołtysik, Na styku dwóch epok…, dz. cyt., s. 192.

29 Tamże, s. 145.

ments underlined with vertical pilaster strips 

on the PAGED28 house at 44 Świętojańska Street 

(Jan Bochniak, 1934). The Stanisław Pręczkowski 

tenement house (Tadeusz Jędrzejewski, 1930–

1931, 1934–1935, 1936–1937) at 10/12 Kościuszki 

Square was the first to be streamlined, which was 

apposite given Gdynia’s maritime aspirations29. 

The Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 

Fund residential home at 27/31 3 Maja and 26 Ba-

torego Streets was the only building of its type, 

scale and sheer opulence, combining streamli-

ned and cubic forms. Tenement houses behind 

frontages were generally far more modest, with 

simple accents such as banded outlines of the 

elevation, as seen at the Julian Maciejewski tene-

ment house at 9 Zygmunta Augusta Street, desi-

gned by Feliks Godlewski.

 The buildings constructed beyond the 

Gdynia city centre were no less fascinating, such 

as the two expressionist, asymmetric villas clad 

28 M. J. Sołtysik, Na styku dwóch epok…, op. cit., p. 192.

29 Ibid., p. 145.

with distinctive yellow tiles: the Jan Serocki villa 

(Narcyz Obrycki, 1938) at 111 Inżynierska Street 

in Orłowo, and the Cpts. Czesław Antkowiak 

and Jerzy Prokulski villa (Zbigniew Kupiec and 

Tadeusz Kossak, 1937) at 25/25A Korzeniowskie-

go Street in Kamienna Góra. Other noteworthy 

buildings are the Antoni and Bronisław Konop-

ka tenement house (Stanisław Ziołowski, 1937–

1938) at 9 Słupecka Street in the Działki Leśne 

district and the house at Młyńska Street in Lesz-

czynki.

 Gdynia’s interwar architecture was 

especially rich in public administration buildings, 

such as the district and municipal courts and the 

prosecutor’s office (Tadeusz Sieczkowski, Zbi-

gniew Karpiński, Roman Sołtyński, 1935–1936) 

at 5 Konstytucji Square, the Social Insurance In-

stitution offices (Roman Piotrowski, 1935–1936) 

at 24 10 Lutego Street, and the avant-garde, con-

structivist market hall (Jerzy Müller and Stefan 

Reychman, 1935) at Wójta Radtkego Street.

 Much of the architecture designed 

after the Second World War successfully con-

tinued Gdynia’s modernist traditions, as seen 

at the railway station (Wacław Tomaszewski, 

1950–1956) at 1 Konstytucji Square, the Polish 

YMCA headquarters (Stefan Koziński and Boh-

dan Damięcki, 1948–1952) and the port food 

warehouse “W” (1962).

 Let us close this essay, showcasing the 

vast diversity of Gdynia’s architecture, with the 

words of Stanisław K. Dąbrowski describing the 

subsequent stages of architectural development 

of interwar Gdynia: “The history of Gdynia’s 

Ulica Świętojańska. Na pierwszym planie skrzyżowanie  
z ul. Kwiatkowskiego (ob. Armii Krajowej), 1938, MMG

Świętojańska Street. In the foreground, crossroads with 
Kwiatkowskiego Street (now Armii Krajowej Street), 1938, MMG
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ju pod względem skali i jakości rozwiązań, 

łączącym formy opływowe i kubiczne, jest 

zespół mieszkaniowy Funduszu Emerytal-

nego Pracowników Banku Gospodarstwa 

Krajowego Bankowiec (proj. Stanisława 

Ziołowskiego, 1935–1939) przy ul.  3 Maja 

27–31 i Batorego 26. Kamienice sytuowa-

ne wewnątrz pierzei miały znacznie bar-

dziej powściągliwą plastykę, akcentowaną 

zazwyczaj jedynie pasmowym rysunkiem 

elewacji, czego przykładem jest kamienica 

Juliana Maciejewskiego przy ul.  Zygmun-

ta Augusta 9, zaprojektowana przez Feliksa 

Godlewskiego.

 Poza śródmieściem budowane były 

nie mniej interesujące realizacje, jak dwie 

ekspresyjne, asymetrycznie rozwiązane wil-

le, gdzie zastosowano charakterystyczną, na 

żółto wybarwioną płytkę elewacyjną: willa 

Jana Serockiego (proj. Narcyz Obrycki, 1938) 

przy ul.  Inżynierskiej 111 w Orłowie, oraz 

willa kapitanów Czesława Antkowiaka i Je-

rzego Prokulskiego (proj. Zbigniew Kupiec 

i Tadeusz Kossak, 1937) przy ul.  Korzeniow-

skiego 25/25A na Kamiennej Górze. Na uwa-

gę zasługują też dom czynszowy Antoniego 

i Bronisławy Konopków (proj. Stanisław 

Ziołowski, 1937–1938) przy ul.  Słupeckiej 9 

w dzielnicy Działki Leśne oraz dom miesz-

kalny przy ul. Młyńskiej w Leszczynkach.

 Miejsce szczególne w architekturze 

Gdyni okresu międzywojnia zajmują bu-

dynki użytecznosci publicznej: gmach Sądu 

Okręgowego, Grodzkiego i Prokuratury (proj. 

Tadeusz Sieczkowski, Zbigniew Karpiński, 

Roman Sołtyński, 1935–1936) przy placu 

Konstytucji 5, a także siedziba Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych (1935–1936) na ul.  10 

Lutego 24, proj. Romana Piotrowskiego, czy 

awangardowa, konskryktywistyczna w for-

mie hala targowa (proj. Jerzy Müller i Stefan 

Reychman, 1935) przy ul. Wójta Radkego.

 Architektura projektowana po II 

wojnie światowej kontynuowała w większo-

sci z dużym powodzeniem modernistyczne 

tradycje Gdyni, czego przykładami są dwo-

rzec kolejowy (proj. Wacław Tomaszewski, 

1950–1956) przy placu Konstytucji 1, siedziba 

Polskiej YMCA (proj. Stefan Koziński i Boh-

dan Damięcki 1948–1952) oraz portowy ma-

gazyn produktów spożywczych „W” (1962).

 Niech zakończeniem tego, przed-

stawiającego ogromną różnorodność gdyń-

skiej architektury, eseju będzie zestawienie 

następujących po sobie etapów rozwoju ar-

chitektury międzywojennej Gdyni zawarte 

w słowach Stanisława K. Dąbrowskiego: „Hi-

storię architektury gdyńskiej ilustrują: dom 

kaszubski parterowy z wysokim dachem, 

kamienica o wysokości 3–4 kondygnacji 

z oknami „stojącymi”, wieżyczkami, tympa-

nonami i balkonami oraz dom 5–7 kondygna-

cjowy o oknach „leżących”. Typy te nierzadko 

sąsiadują bezpośrednio ze sobą”30.

30 S. K. Dąbrowski, Architektura Gdyni, „Architektura 
i Budownictwo” 1936, nr 5, s. 148.

Panorama Gdyni z Działek Leśnych, 1938, MMG 

Panorama of Gdynia from Działki Leśne, 1938, MMG

Budynek poczty przy ul. 10 Lutego w Gdyni, fot. H. Poddębski, 
1934, MMG

Post Office at 10 Lutego Street in Gdynia, phot. H. Poddębski, 
1934, MMG

architecture is illustrated by a single-storey 

Kashubian house with a high roof, a three-four 

storey tenement house with vertical windows, 

turrets, tympana and balconies, and a five to se-

ven tenement house with horizontal windows. 

Such styles rarely neighbour one another so 

closely.”30

30 S. K. Dąbrowski, Architektura Gdyni, “Architektura 
i Budownictwo” 1936, no. 5, p. 148.
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Zachowanie dziedzictwa architektonicznego 

w Gdyni to przedsięwzięcie, które realizowa-

ne jest od wielu lat różnymi sposobami. Pod-

stawowym sposobem jest ochrona prawna, 

która w Gdyni ma już kilkudziesięcioletnią 

historię. Pierwszym zabytkiem dzisiejszej 

Gdyni, który wpisano do wojewódzkiego re-

jestru był pałac i park Mały Kack, włączony 

do tej grupy w 1946 r. Natomiast pierwszym 

budynkiem modernistycznym uznanym 

za zabytek był najbardziej rozpoznawal-

ny obiekt Gdyni – siedziba ZUS przy ul.  10 

Lutego 24. Ten zaprojektowany przez Ro-

mana Piotrowskiego biurowiec, ukończony 

w 1936  r., już przed wojną był synonimem 

nowoczesności i wysokiego standardu. 

Powojenne próby nadbudowy, a więc de-

formacji bryły budynku, doprowadziły do 

wpisania go do rejestru zabytków w 1972  r. 

Od tego czasu na listę zabytków rejestro-

Preserving Gdynia’s architectural heritage is 

a challenge which is being tackled in a variety 

of different ways. First and foremost, we need 

to rely on legal protection, which has been in 

place in Gdynia for a few decades. The Mały 

Kack palace and park complex was the first to 

Robert Hirsch

Ochrona

i konserwacja 

modernistycznej

architektury

Gdyni

Protection and 

conservation 

of Gdynia’s 

modernist 

architecture

wych trafiło wiele kolejnych budynków 

Gdyni, w tym aż cztery zbudowane już po II 

wojnie światowej, nawiązujące do przedwo-

jennych idei architektonicznych.

 Kluczowe działania konserwator-

skie koncentrują się w ostatnich latach na 

śródmieściu, które było i jest najbardziej re-

prezentacyjną częścią miasta. Wieloletnie 

badania historyczne zapoczątkowane przez 

prof. Marię Jolantę Sołtysik i prowadzone 

przez wielu specjalistów w kolejnych latach, 

były podstawą opracowania przez Urząd 

Miasta Gdyni szczegółowych wymogów 

przestrzennych dotyczących tego terenu, 

zapisanych w planach zagospodarowania 

przestrzennego. Programy wsparcia finan-

sowego, zainicjowane w Urzędzie Miasta 

Gdyni, doprowadziły też do pobudzenia prac 

konserwatorskich i remontów budynków 

nie tylko ze śródmieścia. Te wieloletnie, pla-

nowe działania doprowadziły w 2007  r. do 

wpisania układu urbanistycznego śródmie-

ścia Gdyni do rejestru zabytków. Wyjątkowe 

znaczenie Gdyni w historii Polski, zostało 

w 2015 r. podkreślone i docenione w sposób 

szczególny. Układ urbanistyczny śródmie-

ścia, wpisany uprzednio do rejestru zabyt-

ków, został uznany przez Prezydenta RP za 

pomnik historii. Pomnik historii to najwyż-

sza forma ochrony jaką może uzyskać zaby-

tek nieruchomy w Polsce.

 Dzisiaj wiele dzieł architektury mo-

dernistycznej chronionych jest różnymi 

formami ochrony prawnej, ale nadal naj-

ważniejsza pozostaje świadomość i dbałość 

właścicieli i użytkowników. To podstawa 

dobrego stanu wszystkich zabytków i żadne 

procedury administracyjne tego nie zastąpią. 

be listed in the voivodeship register of historical 

buildings in 1946. The first modernist building in 

the register is Gdynia’s most recognisable struc-

ture: the Social Insurance Institution office at 24 

10 Lutego Street. Designed by Roman Piotrowski 

and finished in 1936, it instantly became a sym-

bol of modernity and the highest standards of its 

day. During the post-war years, attempts to al-

ter the structure by adding new storeys led to its 

inclusion in the register of historical buildings in 

1972. Since then, the list has been expanded with 

several more structures, including four erected 

after the Second World War following pre-war 

architectural concepts.

 In recent years, key conservation efforts 

have focused on Śródmieście in central Gdynia – 

the city’s most representative district. Extensive 

research initiated by Prof. Maria Jolanta Sołtysik 

and conducted by teams of experts over many 

years has helped the Gdynia Municipal Office 

formulate detailed guidelines for best land use in 

the area. Financial support programmes, initia-

ted by the Gdynia Municipal Office, have also 

stimulated conservation and renovation work 

in other parts of the city. The ongoing long-

term activities have resulted in Gdynia’s entire 

Śródmieście district being listed as historical in 

2007. Gdynia’s significance in Poland’s history 

received further recognition in 2015, with the 

President of Poland granting it the highest level 

of protection by declaring it a historical monu-

ment.

 Today, many modernist structures are 

covered by various forms of legal protection, but 

Chromolitografia Klein Katz (Mały Kack), widok na pałac, II poł. 
XIX w., MMG

Chromolithograph of Klein Katz (Mały Kack), view over the 
palace, 2nd half of the 19th century, MMG
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Wielu miłośników historii i dziedzictwa Gdy-

ni odkryło w sobie lub rozwinęło pasję dzięki 

książkom o architekturze Gdyni, autorstwa 

wspomnianej M. J. Sołtysik i kultowemu już 

tomowi Gdynia. Miasto z morza i marzeń Sła-

womira Kitowskiego. Wiele jest dowodów 

ogromnego przywiązania mieszkańców do 

tradycji i ich szacunku do historii miasta. Bez 

aktywności dzisiejszych gdynian ochrona 

tego dziedzictwa nie byłaby możliwa.

 Zaangażowanie mieszkańców w za-

chowanie dziedzictwa przejawia się w bar-

dzo różny sposób. Od przechowywania 

pamięci o rodzinnych historiach do pieczo-

łowitego remontowania historycznych bu-

dynków i gromadzenia detali, które utraciły 

już użytkowe walory. To przede wszystkim 

dzięki mieszkańcom mogła powstać wysta-

wa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni 

w szczegółach” oparta o zbiory przekazane 

przez gdynian do Muzeum Miasta Gdyni, 

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

oraz Mini Muzuem w budynku przy ul.  3 

Maja 27–31.

 Architektura modernistyczna jest 

dość szczególnym przedmiotem ochrony 

i pod wieloma względami różni się od za-

bytków wcześniejszych nurtów stylowych. 

Nowoczesne rozwiązania techniczne po-

wszechnie już wówczas stosowane powo-

dują, że na ogół nie wiążą się z nią istotne 

problemy konstrukcyjne. Rozwiązania 

funkcjonalne są nowoczesne i w przypad-

ku wielu budynków sprawdzają się do dzi-

siaj. Natomiast problemem jest niska wciąż 

świadomość społeczna walorów architek-

tonicznych i historycznych budynków mo-

dernistycznych. Programowa prostota form 

utożsamiana jest często z brakiem warto-

ści zabytkowych. Tym większe znaczenie 

ma popularyzacja i podnoszenie społecznej 

świadomości walorów tej architektury. Temu 

celowi służą cykliczne imprezy odbywające 

się w Gdyni i coraz obszerniejsze i bardziej 

różnorodne wystawy.

 Opracowanie i zaprezentowanie 

wystawy pod nazwą „Szkło, metal, detal. 

Architektura Gdyni w szczegółach” jest kon-

sekwencją rosnącego od kilkunastu lat zain-

teresowania architekturą międzywojenną 

wśród specjalistów i miłośników, w tym wie-

lu mieszkańców Gdyni. Każdy z prezento-

wanych na wystawie detali mówi wiele nie 

tylko o architekturze, wystroju czy nawet 

wyposażeniu budynków z lat międzywo-

jennych, ale także wiąże się z jakimś zagad-

nieniem konserwatorskim współczesnej 

Gdyni. W większości niepozorne, historycz-

the awareness and care of their owners and users 

remains of the utmost importance. They ensure 

good condition of all buildings, and cannot be 

replaced by any level of administrative proce-

dures. Many people’s love of Gdynia’s history 

and heritage has been awoken through books on 

the city’s architecture written by M.J. Sołtysik, 

as well as the cult Gdynia. Miasto z morza i ma-

rzeń [Gdynia. City of Sea and Dreams – trans.] by 

Sławomir Kitowski. There is extensive evidence 

that local residents are dedicated and respectful 

of the city’s history, and without their ongoing 

efforts, protecting this heritage would be impos-

sible.

 The engagement of Gdynia residents 

is revealed in many different ways, from pre-

serving memories of family tales to taking great 

care in renovating historical buildings and col-

lecting details and fragments which no longer 

have practical applications. These efforts have 

culminated with the exhibition „Glass, metal, de-

tail. Gdynia’s architecture close up” based on col-

lections donated by local residents to the Gdynia 

City Museum, the Municipal Conservation Office 

and the Mini Museum at 27–31 3 Maja Street.

 Protection of modernist buildings is still 

relatively recent, and it differs in many ways 

from conserving architecture from earlier styli-

stic periods. Modern technologies used in their 

construction mean that they are generally struc-

turally sound and in many cases remain fully 

functional. However, the minimalist, simple de-

sign is often mistaken for being of no historical 

value, which means that the understanding of 

modernist architecture and its importance is still 

low. Gdynia’s regular events and increasingly 

expansive and diverse exhibitions form an im-

portant part in activities popularising moder-

nism and raising public awareness.

 The exhibition „Glass, metal, detail. 

Gdynia’s architecture close up” is the result of 

the growing interest in interwar architecture 

among experts and the public, including many 

local residents. Each detail speaks volumes of 

the architecture, décor and fixtures and fittings 

of buildings from the interwar period, as well 

as being evocative of conservation efforts in 

present-day Gdynia. Frequently inconspicuous, 

their meticulous design and arrangement mean 

the objects form effective structures telling sto-

ries about Gdynia’s architecture. The elements 

present external and internal décor and fixtures, 

and they are the most difficult element of histo-

rical architecture to preserve. It’s relatively easy 

to obtain regulation protecting urban layouts or 

individual buildings by applying existing legal 

Ulica 10 Lutego w Gdyni, ok. 1934, MMG

10 Lutego Street in Gdynia, ca. 1934, MMG
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ne przedmioty, dzięki znakomitej aranżacji 

i opracowaniu stały się efektowną układan-

ką opowiadającą o gdyńskiej architekturze. 

Elementy prezentowane na wystawie obra-

zują zewnętrzny oraz wewnętrzny wystrój 

budynków oraz ich wyposażenie, są także 

najtrudniejszą do ochrony częścią historycz-

nej architektury. Stosunkowo łatwo można 

zapisać regulacje chroniące układy urbani-

styczne czy nawet same budynki, stosując 

dostępne formy ochrony prawnej. Także wy-

kończenia elewacji można chronić i restau-

rować. Natomiast detale wewnętrzne są 

najczęściej zdane na łaskę użytkowników. 

Świadomość i wrażliwość dysponentów jest 

kluczowa i daje szansę na przetrwanie ta-

kich detali.

 Na wystawie zaprezentowano ele-

menty i fragmenty z budynków dokumen-

tujące zmiany w formach plastycznych 

i rozwiązaniach technicznych. Nawet na 

przestrzeni lat międzywojennych czytelne 

są zmiany w wyglądzie i konstrukcji drzwi 

i okien budynków, rodzajach dekoracji sto-

sowanych na elewacjach. W budynkach 

z lat 20. XX w. detale były ozdobne i wyra-

ziste. Okna i drzwi były często rozrzeźbione, 

a na elewacjach często występowały ozdob-

ne motywy dekoracyjne takie jak kolumny, 

pilastry, gzymsy, opaski, boniowanie. Inaczej 

było w programowo oszczędnej architek-

turze modernistycznej, która w Gdyni roz-

powszechniła się od początku lat 30. XX w. 

Detale architektoniczne wcale nie zanikły, 

ale stały się prostsze i bardziej dyskretne. Ich 

zauważenie wymaga większej uwagi i świa-

domości. Nawet niezbyt wnikliwe prześle-

dzenie form drzwi i okien budynków Gdyni 

pozwala stwierdzić, że plastyka detali archi-

tektonicznych była często powiązana styli-

stycznie z całościową formą budynku, nawet 

w prostej z pozoru architekturze moderni-

stycznej. Dotyczy to nie tylko formy ozdób na 

elewacjach, ale także wyglądu drzwi i okien, 

a nawet drobnych elementów uzupełniają-

cych, takich jak klamki, uchwyty, szyldziki, 

wizjery itp. Architekci z lat międzywojen-

nych doceniali znaczenie drobnych detali 

użytkowych. Warto przytoczyć stwierdze-

nie znakomitego architekta Stanisława 

Brukalskiego, zamieszczone w czasopiśmie 

„Dom, Osiedle, Mieszkanie” w 1930 r. na te-

mat klamek: „można zgodzić się z zasadą, że 

klamka w mieszkaniu, z którą żyje się ciągle 

w najbliższym kontakcie, jest ważniejszym 

elementem architektonicznym od tzw. 

gzymsu głównego, który mieszkańcy domu 

oglądają b. rzadko albo nigdy”.

 Wystawa „Szkło, metal, detal. Ar-

chitektura Gdyni w szczegółach” nie jest 

pierwszą ekspozycją historycznych detali 

architektonicznych Gdyni. 9 lutego 2009 

roku otwarte zostało w Gdyni tzw. Mini 

Muzeum budynku przy ul. 3 Maja 27–31. To 

niepowtarzalne miejsce założone i urządzo-

ne przez Wspólnotę Mieszkaniową „Banko-

wiec”, prowadzone jest nieprzerwanie aż do 

dzisiaj. Opiekuje się nim grupa mieszkańców 

i grono miłośników pod wodzą pani Marii 

Piradoff-Link. W Mini Muzeum zgroma-

dzono liczne detale i elementy wyposaże-

nia oraz przedmioty użytkowe i pamiątki 

związane z budynkiem i jego mieszkańcami. 

Społeczna ekspozycja, urządzona bez insty-

tucjonalnego wsparcia, ciesząca się ogrom-

ną popularnością wśród turystów, stała się 

measures. External detailing can also be protec-

ted and restored; however, internal details and 

fixtures are usually left at the mercy of residents. 

This means that awareness and sensitivity to hi-

storical significance is key.

 The exhibition presents elements and 

fragments of buildings and documents changes 

in formats and technological solutions. Even 

during the interwar period changes are clearly 

visible in the appearance and construction of 

doors and windows and decorations on building 

elevations. During the 1920s, detailing was de-

corative with expressive carvings to door and 

window frames and ornamental motifs such as 

columns, pilasters, cornices and rustication. By 

the early 1930s, minimalist architecture was be-

coming increasingly popular in Gdynia. Rather 

than disappearing, architectural details became 

simpler and more discreet, and they require 

a greater awareness and attention to notice. 

Even a superficial glance at doors and windows 

in Gdynia’s buildings reveals that the architec-

tural detailing is frequently stylistically linked 

with the overall construction format, even in 

seemingly plain modernist architecture. This 

includes ornamental forms on elevations as well 

as the overall appearance of doors, windows and 

small details such as door handles, grips, signs, 

peepholes etc. Architects working during the in-

terwar period understood the importance of mi-

nor practical details, as revealed in the statement 

by the acclaimed architect Stanisław Brukalski 

featured in the “Dom. Osiedle. Mieszkanie” jour-

nal in 1930: “(…) door handles, with which we 

live in much closer contact in our apartments, 

are a far more important architectural element 

that the main cornice, which the inhabitants 

look at rarely if at all.”

 The exhibition „Glass, metal, detail. Gdy-

nia’s architecture close up” isn’t the first to show-

case Gdynia’s historical architectural details. The 

Mini Museum opened its doors on 9 February 

2009 at 27–31 3 Maja Street. This extraordinary 

place, founded and ran by the “Bankowiec” Ho-

using Association, continues to operate until the 

present day. It is looked after and managed by 

local residents and enthusiasts under the guidan-

ce of Maria Piradoff-Link. The Museum presents 

numerous details and elements of internal décor 

and everyday objects and memorabilia linked 

with the building and its residents. The com-

munity-driven project receives no institutional 

support yet it is hugely popular with visitors; it is 

undoubtedly one of the main inspirations for our 

museum’s latest exhibition.

The concept of the „Glass, metal, detail. Gdynia’s 

architecture close up” exhibition took many 

years to come to fruition, with the collection of 

authentic historical elements of Gdynia’s buil-

dings growing slowly over the years. Many of 

the objects are simply pieces of flooring or pla-

sterwork, door handles, tiles, old doors and win-

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” 
w Muzeum Miasta Gdyni, fot. B. Kociumbas, 2016, MMG

Exhibition “Glass, metal, detail. Gdynia’s architecture close up” at 
the MMG, photo: B. Kociumbas, 2016, MMG
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niewątpliwie jedną z inspiracji dla wystawy 

muzealnej.

 Pomysł wystawy „Szkło, metal, de-

tal” dojrzewał bardzo długo, wraz z groma-

dzeniem przez ostatnich kilkanaście lat coraz 

większej liczby autentycznych elementów 

historycznych budynków Gdyni, które były 

potencjalnymi eksponatami. Wiele przed-

miotów wystawa dopiero nobilitowała do 

rangi eksponatów. Wcześniej były to po pro-

stu stare fragmenty posadzek, odłamki tyn-

ku, klamki, płytki, przestarzałe drzwi i okna, 

zdemontowane piecyki, krany, zawory, 

umywalki i inne zbędne elementy. Ekspona-

ty na wystawie mają wiele cech wspólnych. 

Wszystkie pochodzą z historycznych bu-

dynków Gdyni i utraciły swoje walory użyt-

kowe, albo zostały zastąpione przez nowsze 

rozwiązania. Każdy z nich przeszedł indy-

widualną drogę zanim trafił na wystawę. 

Część została przekazana przez właścicieli, 

użytkowników budynków i konserwatorów 

– wykonawców prac remontowych, a inne 

zostały po prostu znalezione po wyrzuceniu, 

m.in. w workach z gruzem wystawionych 

na ulicy. Niektóre odkryte zostały niespo-

dziewanie. Kolorowe tynki ukryte były 

nieraz pod warstwami farby, a wzorzyste 

posadzki były zasłonięte przez późniejsze 

warstwy wykończeniowe.

  Architektura modernistyczna Gdy-

ni jest też przedmiotem działań restaurator-

skich. Szczególne znaczenie mają prace przy 

elewacjach budynków modernistycznych, 

które dopiero teraz wydobywają pierwot-

ne efekty plastyczne, wykonane w latach 

30. XX w., a później zatarte przy kolejnych 

remontach. Elementy wykończeniowe zaj-

mują ważne miejsce wśród prezentowanych 

detali architektonicznych. W najbardziej 

dla Gdyni charakterystycznej architekturze 

modernistycznej, do wykańczania elewacji 

stosowano znane od wieków materiały bu-

dowlane takie jak cegły i płytki ceramiczne, 

płyty kamienne oraz tynki. Ale poszukując 

indywidualnych środków wyrazu wprowa-

dzano także nowe rozwiązania, np. z uży-

ciem cegieł cementowych, surowego betonu 

i płyt żelbetowych oraz płytek lastrikowych. 

Te różne materiały wykończeniowe łączono 

ze sobą kompozycyjnie i opracowywano na 

wiele sposobów. Poszukiwanie różnorod-

ności plastycznej w materiałach wykończe-

niowych nabrało szczególnego znaczenia na 

płaskich, modernistycznych elewacjach.

 To bogactwo rozwiązań widoczne 

jest na wielu budynkach Gdyni. Na repre-

zentacyjnych gmachach i eleganckich ka-

mienicach stosowano płyty z naturalnego 

kamienia. W Gdyni najbardziej popularny 

był krajowy piaskowiec i wapień pińczow-

ski wykorzystany w kilkunastu budyn-

kach. Charakterystycznym dla lat 30. XX 

w. materiałem okładzinowym elewacji były 

płytki ceramiczne w kolorze żółtym i brą-

zowym. Płaskie elewacje obłożone żółtymi 

płytkami wyglądały niezwykle efektownie 

i nowocześnie. Na terenie śródmieścia Gdy-

ni w minimalnym stopniu stosowano cegły 

ceramiczne. Unikano ich, aby nie zakłócać 

jednolitego, jasnego wyrazu architektury 

miasta. Materiał ten stosowany sporadycznie 

w śródmieściu, na szerszą skalę wykorzysta-

no za to w budynkach portowych. Poza śród-

mieściem pojawiały się także liczne budynki 

z szarymi elewacjami z cegieł cementowych.

dows, broken stoves, taps, valves, basins and 

other redundant elements. The exhibition eleva-

tes their status to something which is valuable 

and deserves preserving. They all originate 

from buildings in Gdynia; they are all either 

no longer used or they have been replaced by 

more modern elements, and they all have their 

own unique histories. Some have been donated 

by owners, residents and conservators conduc-

ting renovation work, while others have simply 

been salvaged from rubble abandoned in sacks 

or skips. The discovery of some was a genuine 

surprise: tinted plasterwork hidden beneath coats 

of paint or patterned flooring concealed by layers 

of covering.

 Gdynia’s modernist architecture is also 

increasingly being renovated. In many cases, cur-

rent work on elevations of interwar buildings re-

veals original minimalist detailing dating back 

to the 1930s, covered up during restoration in 

later years. Finishing elements take an impor-

tant place among architectural details presented 

at the exhibition. Gdynia’s modernist architec-

ture was commonly finished with tried-and-te-

sted building materials such as bricks, ceramic 

tiles, stone cladding and plasterwork. However, 

architects seeking means of their own indivi-

dual expression also introduced new materials 

such as cement bricks, raw and reinforced con-

crete and terrazzo tiles. These finishing mate-

rials were combined in many different ways to 

create unique compositions. Seeking visual di-

versity was especially important for flat, moder-

nist elevations.

 This wealth of solutions can be seen 

on many buildings in Gdynia. Representative 

edifices and elegant tenement houses were clad 

with natural stone, the most popular being sand-

stone and limestone. Yellow and brown ceramic 

tiles were a classic cladding material during the 

1930s. Flat elevations covered with yellow tiles 

looked impressive and smart. Ceramic bricks 

were generally avoided in Gdynia’s centre to 

maintain the architecture’s uniform, light ap-

pearance. The material was used sporadically in 

the Śródmieście district, although it was popular 

in port buildings. Beyond Śródmieście, buildings 

were frequently clad with grey cement bricks.

 The most popular finishing material 

was plaster, which was used to obtain different 

shapes, structures, textures and colours. Hun-

dreds of elevations in Gdynia were covered with 

plasterwork, painstakingly prepared in factories 

and meticulously applied to elevations. Dry, re-

ady-made mixes using natural aggregates, ava-

ilable in a range of colours, were delivered to 

Gdynia from factories in southern Poland. They 

were made up on site and applied by skilled craf-

tsmen to obtain colourful surfaces with a plain or 

porous structure, polished or scraped, uniform or 

with obvious divisions, simple or featuring deco-

rative motifs. There can be no doubt that decora-

Wystawa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” 
w Muzeum Miasta Gdyni, fot. B. Kociumbas, 2016, MMG

Exhibition “Glass, metal, detail. Gdynia’s architecture close up” at 
the MMG, photo: B. Kociumbas, 2016, MMG
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 Najbardziej rozpowszechnionym ro-

dzajem wykończenia elewacji były tynki na-

zywane wówczas częściej „wyprawami”. Ten 

popularny materiał dawał możliwość różno-

rodnego kształtowania struktury, faktury 

oraz barwy elewacji. Setki elewacji wykoń-

czono w Gdyni przy zastosowaniu tynków, 

specjalnie przygotowanych fabrycznie i pie-

czołowicie opracowywanych na budynkach. 

Suche, gotowe mieszanki, wykonane z uży-

ciem naturalnych kruszyw, były dostępne 

w wielu kolorach. Przywożono je do Gdyni 

w workach z licznych fabryk na południu 

Polski. Po rozrobieniu na budowie, były na 

elewacjach po mistrzowsku obrabiane, two-

rząc różnobarwne płaszczyzny o płaskiej lub 

porowatej strukturze, szlifowane lub zdra-

pywane, z wyraźnymi podziałami lub jed-

nolitą powierzchnią, proste lub z wzorami 

dekoracyjnymi. Nie ma wątpliwości, że to 

tynki dekoracyjne są najbardziej charakte-

rystycznym dla Gdyni rodzajem wykończe-

nia elewacji historycznych.

 Detale architektoniczne są nie-

odzowną częścią architektury nie tylko 

historycznej. Część z nich miała znaczenie 

dekoracyjne, a inne użytkowe. Wiele z nich 

łączyło w sobie te właściwości, stając się źró-

dłem wiedzy o minionej estetyce i rozwiąza-

niach funkcjonalnych. Wystawa muzealna, 

prezentująca odpowiednio opisane i wyeks-

ponowane detale, jest znakomitym uzupeł-

nieniem obrazu architektury historycznej 

Gdyni, którą można podziwiać w przestrzeni 

miasta.

tive plasterwork is the most distinctive finish of 

Gdynia’s period elevations.

 Architectural details are an inseparable 

element of all architecture. Some have a purely 

decorative significance, while others have prac-

tical applications. In fact, many combine both 

properties and serve as invaluable sources of in-

formation on aesthetic standards and functional 

solutions in the past. The museum exhibition, 

showcasing fine and annotated detailing, is the 

perfect counterpart to Gdynia’s historical archi-

tecture which can be admired in the city space.
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“I live in a modern way. I surround myself with 

modern objects. I read modern journals. I wear 

modern clothes. I live in the most modern city in 

Poland, in a modern apartment block, in a mo-

dern apartment.”

E. Solarz, Mister Modern. Colourful Life in White 

Gdynia

This “most modern city in Poland” is, of cour-

se, Gdynia, and the “modern apartment block” 

is the residential home of the Bank Gospodar-

stwa Krajowego Retirement Fund.1 The quote 

extolling modernity is delivered by Maurycy 

Nowoczesny – the protagonist of Ewa Solarz’s 

educational book.2 It takes readers back in time 

to 1938 where they explore Gdynia’s modernist 

architecture during its heyday and the interiors 

of the flagship building representing the style. 

The book is entertaining and accessible to au-

diences of all ages, with beautiful illustrations 

1 The building is at 27/31 3 Maja Street, on the corner of 10 
Lutego and Stefana Batorego Streets.

2 E. Solarz, Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni, 
illustrations: P. Ł. Borkowski, J. Jopkiewicz (Projektor Group), 
edited by J. Friedrich, M. Groth, Gdynia 2016.

accompanying the stories.3 Readers take a closer 

look at a stairwell where they find double doors 

with a visitor register, peeping hole, fittings and 

handle, ceramic floor tiles, black terrazzo clad-

ding, globe lamp and windows fitted with spe-

cial mechanisms. Maurycy also invites guests to 

visit his modern apartment furnished with the 

latest fixtures and fittings. The book is accompa-

nied by a set of cut-out patterns complementing 

the illustrations of individual rooms – kitchen, 

bathroom, dayroom and children’s room. The 

educational materials help kids design their own 

arrangements of modernist interiors.

 The publication Pan Nowoczesny. Barw-

ne życie w białej Gdyni [Mister Modern. Colourful 

Life in White Gdynia – trans.] is the culmination 

of the free architectural education programme 

“Journey Inside the Home” held at the Gdynia 

City Museum between June and December 

2016.4 Its participants were kids aged between 

7 and 12 and their parents and carers. The pro-

gramme’s interactive lectures, architectural 

walks, art workshops and exhibitions of designs 

prepared by the children drew participants into 

the creative process, gave them space to learn 

about modernism and provide opportunities to 

experiment and develop talent. The project also 

involved creating innovative educational tools. 

The designers, Marta and Lech Rowiński from 

3 Authors of the illustrations are Paweł. Ł. Borkowski and 
Joanna Jopkiewicz from the Projektor Group.

4 Concept of the programme’s 1st edition: Martyna Groth, 
Margareta Sobczak and Weronika Szerle. The project is co-
financed by the funds of the Minister of Culture and National 
Heritage. The project is planned to be continued in the second 
half of 2017.

„Żyję nowocześnie. Otaczam się nowoczesny-

mi przedmiotami. Czytam nowoczesne cza-

sopisma. Ubieram się w nowoczesne stroje. 

Mieszkam w najnowocześniejszym mieście 

w Polsce, w nowoczesnym apartamentowcu, 

w nowocześnie urządzonym mieszkaniu”.

E. Solarz, Pan Nowoczesny. Barwne życie  

w białej Gdyni

Wspomniane „najnowocześniejsze miasto 

w Polsce” to oczywiście Gdynia, a „nowo-

czesnym apartamentowcem” jest zespół 

mieszkalny Funduszu Emerytalnego Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego nazywany 

Bankowcem1. Cytowaną pochwałę nowo-

czesności wygłosił Maurycy Nowoczesny 

– bohater książki edukacyjnej Ewy Solarz2. 

Czytelnicy wraz z nim przenoszą się do roku 

1938, dzięki temu poznają gdyńską archi-

1 Budynek znajduje się przy ulicy 3 Maja 27–31, na rogu ulic 10 
Lutego i Stefana Batorego.

2 E. Solarz, Pan Nowoczesny. Barwne życie w białej Gdyni, 
ilustracje: P. Ł. Borkowski, J. Jopkiewicz (Grupa Projektor), pod red. 
J. Friedricha, M. Groth, Gdynia 2016.

tekturę modernistyczną w okresie jej świet-

ności i wnętrze budynku reprezentującego 

ten styl. Zabawnej i napisanej zrozumiałym 

dla czytelników w różnym wieku językiem, 

opowieści towarzyszy bogaty materiał ilu-

stracyjny3. Czytelnicy przyglądają się uważ-

niej na przykład klatce schodowej, w której 

znajdowały się dwuskrzydłowe drzwi z wi-

zytownikiem, wizjerem, okuciami i klamką, 

ceramiczne płytki podłogowe nazywane 

gorsecikami, okładziny z czarnego lastryka, 

kulista lampa czy okna wyposażone w spe-

cjalny mechanizm. Maurycy zaprasza tak-

że do zwiedzania swojego nowoczesnego 

mieszkania wyposażonego w najnowocze-

śniejszy sprzęt i meble. Książce towarzyszy 

zestaw wycinanek, które pozwalają uprze-

strzennić ilustracje, prezentujące wybrane 

pomieszczenia – a więc kuchnię, łazienkę, 

pokój dzienny oraz pokój dziecka. Opra-

cowane materiały edukacyjne pozwalają 

dzieciom stworzyć własne aranżacje mo-

dernistycznych wnętrz.

3 Autorami ilustracji są: Paweł Ł. Borkowski i Joanna Jopkiewicz 
z Grupy Projektor.

Martyna Groth

Podróz do

modernistycznego

wnetrza

A journey into 

a modernist 

interior

Ilustracje z książki Ewy Solarz Pan Nowoczesny. Barwne życie 
w białej Gdyni, il. Paweł Ł. Borkowski i Joanna Jopkiewicz (Grupa 
Projektor), 2016, MMG

Illustrations from Ewa Solarz’s book Pan Nowoczesny. Barwne 
życie w białej Gdyni, [Mister Modern. Colourful Life in White 
Gdynia – trans.], illustrations by Paweł Ł. Borkowski and Joanna 
Jopkiewicz (Projektor Group), 2016, MMG Group); concept and 
consultation: Martyna Groth, 2016, MMG
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the Beton Group, prepared “Modernist Urban 

Stays”5 used during cladding design workshops. 

This involved a dozen or so blocks, each with 

a surface of one square metre, which were used 

to cut out terracotta tiles known as stays. The 

participants arranged a mosaic from the tiles6 

in white, red and grey. The convex and con-

cave edges of the tiles made the process similar 

to putting together a jigsaw puzzle7. Arranging 

horizontal and vertical foam stays creates even, 

comfortable, wavy surfaces which can be used 

5 Design and implementation: Marta and Lech Rowińscy / Beton 
Group; concept and consultation: Martyna Groth.

6 The stays are made of the same material as the blocks.

7 More in: H. Faryna-Paszkiewicz, Zuzanna Fruba, Warszawskie 
gorseciki zanikające, Warsaw 2013.

as a space for play, relaxation or integration.

Another tool created as part of the programme 

is the spatial portable 1:2 model – a faithful re-

presentation of the arrangement of a modernist 

apartment in Gdynia, designed by Monika Błasz-

kowska from Moka Design8. The plywood model 

comprises mobile modules which can be freely 

combined. It helps participants visualise the 

principles governing the architects who designed 

modernist living spaces. The workshops “Evenly 

under the ceiling” and “Model apartment” taught 

children and adults to make individual and team 

decisions on improving aesthetics in the public 

and private spheres. Workshop mentors also 

highlighted the historical value of the furniture 

and fittings, and their functionality and quality. 

They encouraged Gdynia residents to preserve 

original elements of modernist apartments or to 

donate them to the Gdynia City Museum.

 Running in parallel with the “Journey 

Inside the Home”, the exhibition „Glass, metal, 

detail. Gdynia’s architecture close up” presents 

fragments of flooring, woodwork, bathroom 

and kitchen fittings and elevation cladding. The 

curators and author of the exhibition9 have 

created a sensory, interactive experience of 

modernism by allowing visitors to touch some 

of the objects such as plasterwork elements, 

tiles and door handles. Arranging the exhibits 

at different eye levels, in particular at heights 

convenient for children, makes them more ac-

cessible. The magnifying glass symbol placed 

8 Project consultants: Jacek Friedrich, Martyna Groth.

9 Curators: Anna Śliwa, Anna Orchowska-Smolińska, Weronika 
Szerle, Robert Hirsch. Arrangement: Anna Orchowska-Smolińska.

 Publikacja Pan Nowoczesny. Barw-

ne życie w białej Gdyni jest podsumowaniem 

programu bezpłatnej edukacji architekto-

nicznej „Podróż do wnętrza domu”, który 

realizowano w Muzeum Miasta Gdyni od 

czerwca do grudnia 2016 roku4. Jego uczest-

nikami były dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

oraz ich asystenci – rodzice i opiekunowie. 

Poprzez interaktywne wykłady, spacery 

architektoniczne, warsztaty artystyczne 

oraz wystawę autorskich projektów dzieci, 

program włączył odbiorców w proces twór-

czy, stworzył im przestrzeń do zdobywa-

nia wiedzy na temat modernizmu, a także 

eksperymentowania i rozwoju talentów. 

W ramach projektu powstały również in-

nowacyjne narzędzia edukacyjne. Zapro-

szeni dizajnerzy – Marta i Lech Rowińscy 

z grupy Beton wykonali „Modernistyczne 

gorseciki miejskie”5 – służące do warsztatów 

projektowania wzorów okładzin. Powstało 

kilkanaście bloków, każdy o powierzchni 

1m2, w których wycięto kształt płytek tera-

kotowych zwanych gorsecikami. W trakcie 

zajęć uczestnicy układają mozaikę z przy-

gotowanych „kafelków”6 w trzech kolorach 

– białym, czerwonym i szarym. Dzięki wza-

jemnemu uzupełnianiu się płytek (linii wklę-

słych i wypukłych) działanie przypomina 

układanie puzzli7. Zestawienie pionowych 

i poziomych gorsecików z pianki za każdym 

razem tworzy równą, wygodną i „falującą” 

powierzchnię, która jest wykorzystywana 

4 Koncepcja I edycji programu: Martyna Groth, Margareta 
Sobczak i Weronika Szerle. Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowana jest 
kontynuacja projektu w II połowie 2017 roku.

5 Projekt i wykonanie: Marta i Lech Rowińscy /Grupa Beton; 
Pomysł i konsultacje: Martyna Groth.

6 Gorseciki zostały wykonane z tego samego tworzywa, co bloki.

7 Szerzej o tym w: H. Faryna-Paszkiewicz, Zuzanna Fruba, 
Warszawskie gorseciki zanikające, Warszawa 2013.

również jako przestrzeń relaksu, zabawy lub 

integracji.

 Kolejnym narzędziem powstałym 

w ramach programu jest mobilny model 

przestrzenny w skali 1:2, który wiernie od-

wzorowuje układ jednego z modernistycz-

nych mieszkań w Gdyni. Jego projektantką 

jest Monika Błaszkowska z Moka Design8. 

Wykonany ze sklejki model składa się z ru-

chomych modułów-pomieszczeń, które 

można dowolnie łączyć. Wykorzystanie go 

podczas zajęć ułatwia odbiorcom zrozumie-

nie zasad, jakimi kierowali się architekci przy 

projektowaniu modernistycznej przestrzeni 

mieszkalnej. Podczas warsztatów „Równo 

pod sufitem” i „Modelowe mieszkanie” dzie-

ci i dorośli uczą się także podejmować in-

dywidualne i zespołowe decyzje w sprawie 

podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej 

i prywatnej. Prowadzący zwracają również 

uwagę grup szkolnych i rodzin na wartość 

historyczną mebli i sprzętów, ich funkcjo-

nalność oraz jakość wykonania. Skłaniają 

mieszkańców do zachowania oryginalnych 

elementów modernistycznego wyposaże-

nia lub przekazania ich do Muzeum Miasta 

Gdyni.

 Niemal równolegle do działań po-

dejmowanych w „Podróży do wnętrza 

domu” na wystawie „Szkło, metal, detal. 

Architektura Gdyni w szczegółach” wy-

eksponowano ocalone przez mieszkańców 

fragmenty posadzek, stolarki, wyposażenia 

łazienkowego i kuchennego oraz okładziny 

elewacyjne. Kuratorzy i autorka aranżacji9 

stworzyli możliwość zmysłowego poznawa-

8 Konsultacje projektu: Jacek Friedrich, Martyna Groth.

9 Kuratorzy: Anna Śliwa, Anna Orchowska-Smolińska, 
Weronika Szerle, Robert Hirsch. Aranżacja: Anna Orchowska-
Smolińska.

Wspólne układanie mozaiki z gorsecików na wystawie 
plenerowej w ramach projektu „Podróż do wnętrza domu”, fot. B. 
Kociumbas, 2016, MMG

Arranging a tile mosaic during an outdoor exhibition as part of 
the project “Journey Inside the Home”, photo: B. Kociumbas, 2016, 
MMG

Projekt bloków i gorsecików wykonanych z pianki, projekt i 
wykonanie: Marta i Lech Rowińscy (Grupa Beton), pomysł i 
konsultacje: Martyna Groth, 2016, MMG

Foam block and tile project; design and implementation: Marta 
and Lech Rowiński (Beton Group); concept and consultation: 
Martyna Groth, 2016, MMG
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nia modernizmu. Zwiedzający mogli dotykać 

część obiektów, np. tynki, płytki oraz klam-

ki. Umieszczenie eksponatów na różnych 

poziomach lecz – co szczególnie istotne – 

w zasięgu wzroku najmłodszej publiczności, 

aktywizowało odbiór. Znajdujące się obok 

obiektów symbole przedstawiające lupy 

zachęcały do uważnego przyglądania się. 

Program edukacyjny towarzyszący wysta-

wie korzystał z przygotowanych rozwiązań 

aranżacyjnych. Uczestnicy zajęć „Na tro-

pie gorsecików” stawali się odkrywcami 

i projektantami, a w ramach warsztatów 

„Mali kuratorzy” dzieci dokonywały wy-

boru często niezauważanych i niedostęp-

nych obiektów, z których powstawała 

efemeryczna wystawa i katalog. Podczas 

podchodów organizowanych w przestrze-

ni ekspozycyjnej uczestnicy odkrywali 

tajemnice modernistycznej architektury i 

gdyńskich wnętrz, rozwiązując łamigłówki 

i zadania.

next to individual exhibits encourages visitors 

to take a closer look. The educational program-

me accompanying the exhibition uses various 

of arrangements. Participants in “On the trail 

of stays” become inventors and designers, while 

during the “Young curators” workshops kids 

choose objects which are frequently overlooked 

and inaccessible to create ephemeral exhibitions 

and catalogues. During paper chases held in the 

exhibition space, participants solve brainteasers 

and puzzles to discover secrets of modernist ar-

chitecture and Gdynia’s interiors.

 And of course we should also mention 

the special family workshops with the parti-

cipation of Aleksander Gavlas, the Lithuanian 

ceramics artist and founder of the Kafloteka 

manufacture. The events “Look under your feet! 

Modernist floor tiles” introduced adults and kids 

to the process of handmaking hexagons and ar-

ranging them to form honeycomb shapes. By cre-

ating their own designs, the participants sought 

inspiration from original modernist tiles made 

by Dziewulski and Lange, displayed at the exhi-

bition. They also prepared the company’s trade-

mark, usually found on the reverse, and placed 

the Gdynia City Museum logotype on the back.

 Warto wspomnieć jeszcze choćby 

o wyjątkowych warsztatach rodzinnych, do 

których poprowadzenia zaprosiliśmy Alek-

sandra Gavlasa – litewskiego ceramika, za-

łożyciela manufaktury Kafloteka. Podczas 

zajęć „Patrz pod nogi! Modernistyczne płytki 

posadzkowe” dzieci i dorośli poznali proces 

ręcznego tworzenia sześcioboków nazywa-

nych heksagonami, składających się na tzw. 

plaster miodu. Wykonując własne projek-

ty, uczestnicy inspirowali się oryginalnymi 

płytkami modernistycznymi firmy Dziewul-

ski i Lange eksponowanymi na wystawie. 

Podczas zajęć stworzono również, znajdują-

cy się zazwyczaj na odwrociu, znak firmowy 

producenta, umieszczając z tyłu logotyp Mu-

zeum Miasta Gdyni.

 Śródmieście Gdyni zostało uznane 

w 2015 roku za pomnik historii. Popularyza-

cja wiedzy i wzmacnianie więzi mieszkań-

ców z lokalnym dziedzictwem kulturowym 

jest zatem nadrzędnym celem dla Muzeum 

Miasta Gdyni. Przywołane przykłady po-

twierdzają, iż działania skupione wokół 

gdyńskiego modernizmu zajmują ważne 

miejsce w programie edukacyjnym insty-

tucji. Poprzez aktywności dla różnych grup 

wiekowych w formie warsztatów eduka-

cyjnych, spacerów architektonicznych, 

oprowadzań, wykładów oraz wystaw edu-

katorzy muzealni i zaproszeni artyści budują 

świadomość i rozwijają postawę współodpo-

wiedzialności za miasto i jego zabytkową ar-

chitekturę.

 In 2015, Gdynia’s city centre was declared 

to be a historical monument. As such, populari-

sing knowledge and strengthening ties between 

the residents and local cultural heritage is a key 

goal of the Gdynia City Museum. These exam-

ples stress that activities focused around Gdy-

nia’s modernism take an important place in the 

institution’s educational programme. Aimed at 

different age groups, the educational workshops, 

architectural tours, guided walks, lectures and 

exhibitions support the museum educators and 

guest artists in their work on building awareness 

and developing attitudes of co-responsibility for 

the city and its historical architecture.

Kuchnia i łazienka w mobilnym modelu przestrzennym, fot. B. 
Kociumbas, 2016, MMG

Kitchen and bathroom in a portable spatial model, photo: B. 
Kociumbas, 2016, MMG

Oprowadzanie po wystawie „Szkło, metal, detal. Architektura 
Gdyni w szczegółach”, podczas którego uczestnicy szczególnie 
uważnie przyglądali się modernistycznym płytkom 
posadzkowym, tzw. heksagonom, for. R. Nitychoruk, 2017, MMG

Guided tour around the exhibition “Glass, metal, detail. Aspects 
of architecture in Gdynia”. Visitors studied modernist hexagonal 
floor tiles, photo: R. Nitychoruk, 2017, MMG

Rodzinne projekty heksagonów stworzone podczas warsztatów 
„Patrz pod nogi! Modernistyczne płytki posadzkowe”, for. R. 
Nitychoruk, 2017, MMG

Hexagon designs created during family workshops “Look under 
your feet! Modernist floor tiles”, photo: R. Nitychoruk, 2017, MMG
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Aspirując do roli nowoczesnego miasta 

portowego, Gdynia musiała sprostać pra-

com budowlanym prowadzonym na wielu 

frontach robót jednocześnie. Obraz miasta 

powstawał symultanicznie, czasem cha-

otycznie, nie zawsze będąc chlubą dla swo-

ich miedzkańców. Tym, co w pozytywnym 

aspekcie łączyło wszystkie wznoszone bu-

dynki mieszkalne, budowle użyteczności 

publicznej, szkoły, szpitale, czy portowe ma-

gazyny, były gdyńskie ulice. Ich brukowane 

wykończenie uznawane było za najsolid-

niejsze w całej międzywojennej Polsce. Od 

momentu nadania Gdyni praw miejskich 

do rozpoczęcia okupacji wybudowano na 

jej terenie ponad siedemdziesiąt kilometrów 

dróg, ulic i chodników.

 Galanteria brukarska w ówczesnym 

okresie składała się z granitowych krawężni-

ków oraz płyt chodnikowych i trylinki, produ-

kowanych w zlokalizowanych na obrzeżach 

miasta betoniarniach. Podstawowym mate-

riałem do wykładania na nawierzchniach 

była sprowadzana do budującej się Gdyni 

z Podola i Wołynia1 kostka bazaltowa, uzu-

pełniana lokalnie pozyskiwanym kamie-

niem typu kocie łby oraz wciąż rzadkim 

w tym czasie asfaltem.

1 T. Głuszko, Kamień przy kamieniu, “30 dni. Gdańsk, Gdynia, 
Sopot i Przymorze” 2005, nr 6 (62), s. 28.

In its aspirations to become a modern port city, 

Gdynia had to rise to the challenge of com-

pleting building work at several sites at once. 

The city was growing rapidly, simultaneously 

and at times chaotically, not always to the resi-

dents’ liking. The positive aspect joining all the 

new residential buildings, public offices, schools, 

hospitals and port warehouses were Gdynia’s 

paved streets. They were praised for being of 

the highest quality in interwar Poland. From the 

moment of Gdynia being granted city rights un-

til the German occupation of the Second World 

War, the city grew a network of over 70 kilome-

tres of roads, streets and pavements.

 Paving materials at the time included 

granite kerbs and pavement tiles, as well as con-

crete hexagonal tiles made at concrete factories 

on the city’s outskirts. Basalt cobbles constituted 

the basic paving material, imported to the gro-

 Reprezentacyjne rejony miasta 

w krótkim czasie zyskiwały wysokiej jakości 

wykończenie nie tylko dzięki wybrukowa-

niu ich jezdni szwedzkim granitem, lecz także 

dzięki szerokim chodnikom, po których mo-

gły przechadzać się gdyńskie modystki i cie-

kawi budującego się miasta letnicy. Tym, co je 

wyróżniało, były też miejskie latanie o typo-

wym dla Gdyni kształcie wielobocznego słu-

pa zakończonego poziomym wysięgnikiem. 

Słup wykonany został metodą prefabrykacji. 

Oprawy elektryczne w formie kielichowate-

go klosza wyprodukowała firma A. Marcinia-

ka. Ciekawostką jest fakt, że uznany w tym 

czasie producent oświetleniowy, wykorzy-

stał fotografię iluminowanej gdyńskiej ulicy 

jako reklamę swojej działalności.

 Coraz trudniej dziś szukać pozosta-

łości wyposażenia ulicznego z okresu mię-

dzywojennego. Zaledwie kilka odcinków 

ulic w Śródmieściu posiada oryginalną bru-

kowaną nawierzchnię. Wymienione na 

nowe w II połowie XX wieku lampy ulicz-

ne A.  Marciniaka, zobaczyć można jedynie 

na archiwalnych fotografiach. Szczęśliwie 

ich charakterystyczna forma nie umknęła 

uwadze kopiących rów pod instalację te-

letechniczną na ul.  Abrahama. Nietypowe 

znalezisko zostało zgłoszone Miejskiemu 

Konserwatorowi Zabytków, dzięki czemu 

możemy przyjrzeć się temu żelbetowemu 

artefaktowi z niespotykanej w oryginale 

bliskości.

Anna Orchowska-Smolińska

wing city from Podole and Wołyń1 regions, sup-

plemented with locally-sourced cobblestones 

and the still rare asphalt.

 Representative city districts were bri-

skly finished to a high standard, with streets 

paved with Swedish granite and wide pave-

ments, perfect for promenading on by local fa-

shionistas and holidaymakers curious of the 

new city. They were lit by streetlights with a di-

stinctive shape of a polygonal pillar topped with 

a horizontal arm. The pillars were prefabricated, 

while the electrical goblet shades were made by 

A. Marciniak. The acclaimed manufacturer used 

photos of an illuminated street in Gdynia in their 

advertising.

 It’s becoming increasingly difficult to 

find remains of street fixtures from the interwar 

period. Just a few sections of streets in the Śród-

mieście district still have the original paving. 

A.  Marciniak’s streetlights, replaced with new 

ones in the mid-20th century, have only been 

preserved in archival photographs. Fortunately 

their distinctive shape has been noted by wor-

kers digging a ditch for a telecommunication 

installation at Abrahama Street. The unusual 

finding was reported to the Municipal Conserva-

tion Office, which means we can now admire the 

reinforced concrete artefact at close quarters.

1 T. Głuszko, Kamień przy kamieniu, “30 dni. Gdańsk, Gdynia, 
Sopot i Przymorze” 2005, no. 6 (62), p. 28.
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Element latarni ulicznej

lata 30. XX w.
 ul. Wójta Radtkego, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Element of a street light
1930s
Wójta Radtkego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment betonowej 
płyty chodnikowej

lata 30. XX w.
 ul. Starowiejska, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of a concrete 
pavement slab
1930s
Starowiejska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

z charakterystycznymi 
antypoślizgowymi 
wgłębieniami wykonanymi 
metalowym wałkiem

with distinctive anti-slip 

hollows made with a metal 

roller
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Szyld reklamowy firmy I.K.B., 
wł. Ignacy Klemens Bronk, Skład 
Artykułów Technicznych i Żelaznych

lata 30. XX w.
 ul. Abrahama 23, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Advertising banner of the I.K.B. Company, 
owned by Ignacy Klemenes Bronk, Technical 
and Iron Article Depot
1930s
23 Abrahama Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Szyld reklamowy, W. Mielnik, Konc. 
Kursy Samochodowe i Motocyklowe

lata 30. XX w., kamienica Juliana 
Maciejewskiego

 ul. Zygmunta Augusta 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Advertising banner, W. Mielnik, 
Driving and Motorcycle courses
1930s, Julian Maciejewski tenement house
9 Zygmunta Augusta Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Architektura Gdyni w szczegółach

okładziny

i wykonczenia

materiały 

elewacyjne

Cladding and finishing,  

elevation materials



Iglica ze zwieńczenia willi Elle

1913 r.
 ul. 10 Lutego 17, Gdynia (budynek nie istnieje)

MUZEUM MIASTA GDYNI

Needle crowning the villa Elle
1913
10 17 Lutego Street, Gdynia (the building is no longer there)

GDYNIA CITY MUSEUM

Kształtka dachowa ceramiczna, 
tzw. gąsior kalenicowy, 
Pomorskie Zakłady Ceramiczne 
Sp. Akc., Grudziądz

lata 20. XX w.
 ul. Chylońska 112, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic roof ridge tile, Pomeranian 
Ceramics Factory, Grudziądz
1920s
112 Chylońska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Tynk szlachetny elewacyjny

lata 20. XX w., Biuro Budowy Portu
 ul. Waszyngtona 38, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative elevation plasterwork
1920s, Port Construction Office
38 Waszyngtona Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

wykonany z barwionej 
masy z wielokolorowym 
kruszywem, po wyschnięciu 
dekoracyjnie prążkowany

the plaster is made from 

a tinted mass with coloured 

aggregate, with decorative 

striation applied when dry

Tynk elewacyjny

lata 30. XX w.
 ul. Młyńska 23, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Elevation plasterwork
1930s
23 Młyńska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk elewacyjny

lata 50./60. XX w., Kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

 ul. Armii Krajowej 46, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Elevation plasterwork
1950s/1960s, Church of the Sacred Heart of Jesus
46 Armii Krajowej Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Tynk szlachetny z elewacji

lata 30. XX w., Dworzec Morski
 ul. Polska 1, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative plasterwork from an elevation
1930s, Marine Station
1 Polska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk elewacyjny tzw. Felzytyn S

lata 30. XX w., Miejskie Hale Targowe
 ul. Wójta Radtkego 36, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Felzytyn S elevation plasterwork
1930s, City Market Hall
36 Wójta Radtego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk szlachetny z elewacji

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 49, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative elevation plasterwork
1930s
49 Świętojańska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk dekoracyjny tzw. zmywany, 
z elewacji frontowej

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 105, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative plasterwork 
from a front elevation
1930s
105 Świętojańska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

imitował okładzinę 
z piaskowca

imitation sandstone cladding
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Tynk ozdobny z portalu

lata 30. XX w.
 ul. Piotra Skargi 14, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative plasterwork from a portal
1930s
14 Piotra Skargi Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk szlachetny z części cokołowej

lata 20. XX w., Biuro Budowy Portu
 ul. Waszyngtona 38, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorative plasterwork from a plinth
1920s, Port Construction Office
38 Waszyngtona Street

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

wykonany z barwionej 
masy z wielokolorowym 
kruszywem, po wyschnięciu 
dekoracyjnie prążkowany

the plaster is made from 

a tinted mass with coloured 

aggregate, with decorative 

striation applied when dry

tynk wykonano z barwionej 
masy cementowej z kolorowym 
kruszywem, rowki wykuto po 
stwardnieniu masy cementowej

the plaster is made from 

tinted concrete with coloured 

aggregate; the grooves were 

carved after the cement had set
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Fragment okładziny elewacyjnej parteru

lata 30. XX w., kamienica firmy PAGED 
(Polskiej Agencji Eksportu Drewna)

 ul. Świętojańska 44, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of ground-floor elevation cladding
1930s, tenement house of the PAGED company 
(Polish Wood Export Agency)
44 Świętojańska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment okładziny kamiennej 
z obramienia okien

lata 30. XX w., budynek biurowy ZUS
 ul. 10 Lutego 24, róg ul. 3 Maja, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of stone cladding from a window frame
1930s, Social Insurance Institution office building
24 10 Lutego Street, corner of 3 Maja Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Tynk elewacyjny z portalu

lata 50. XX w.
 ul. Żwirki i Wigury 2, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Elevation plasterwork from a portal
1950s
2 Żwirki i Wigury Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

z czerwonego piaskowca red sandstone
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Okładzina kamienna z wapienia 
pińczowskiego z elewacji

lata 30.XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Stone cladding made of Pińczów limestone
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment płyty z wapienia 
pińczowskiego z elewacji

lata 30.XX w., budynek biurowy ZUS
 ul. 10 Lutego 24, róg ul. 3 Maja, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of a slab of Pińczów 
limestone from an elevation
1930s, Social Insurance Institution office building
24 10 Lutego Street, corner of 3 Maja Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment nowej płyty 
z wapienia pińczowskiego

2016 r., budynek biurowy ZUS
 ul. 10 Lutego 24, róg ul. 3 Maja, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of a new slab of Pińczów limestone
2016, Social Insurance Institution office building
24 10 Lutego Street, corner of 3 Maja Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment okładziny kamiennej

lata 30. XX w., budynek biurowy ZUS
 ul. 10 Lutego 24, róg ul. 3 Maja, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of stone cladding
1930s, Social Insurance Institution office building
24 10 Lutego Street, corner of 3 Maja Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

od spodu płyty wykonano 
ukośne nacięcia, które miały 
zwiększyć jej przyczepność 
do podłoża

the underside of the tile was 

scored diagonally to make it 

more adhesive

wykorzystany przy pracach 
restauratorskich przy elewacji 
przez pracownię konserwacji 
zabytków z Gdańska

used during restoration work 

carried out on the elevation 

by the conservation office 

in Gdynia

odspojony w czasie prac 
restauratorskich w 2016 r.

removed during restoration 

work in 2016
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Płytki ceramiczne okładzinowe 
z elewacji

lata 30. XX w., Budynek dojrzewalni, 
magazynu i biur firmy Bananas

 ul. Polska 21, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding ceramic tiles from elevation
1930s, Ripening store, warehouse and office 
building of the Bananas company
21 Polska Street

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytka okładzinowa, Zakłady Ceramiczne 
Józefów w Czeladzi

lata 30. XX w.
 ul. Korzeniowskiego 8–10, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding tile, Józefów Ceramics Factory in Czeladź
1930s
8–10 Korzeniowskiego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Kształtki ceramiczne stosowane 
na narożnikach okładzin elewacji 
w częściach narażonych na 
uszkodzenia np. cokołach

lata 30. XX w.
 ul. Partyzantów 39, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic cladding tiles used on elevations 
prone to damage, such as plinths
1930s
39 Partyzantów Street, Gdynia

MUNCIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytki ceramiczne

lata 30. XX w., budynek biurowy ZUS
 ul. 10 Lutego 24 róg ul. 3 Maja, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic tiles
1930s, office building of the Social Insurance Institution
24 10 Lutego Street, corner with 3 Maja Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

wykorzystana do wykończenia 
murów ogrodowych

used to finish garden walls
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Płytka ceramiczna z elewacji

lata 30. XX w.
 ul. Inżynierska 111, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic tile from the elevation
1930s
111 Inżynierska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytka ceramiczna z elewacji

lata 30. XX w.,
 ul. Korzeniowskiego 25 i 25 A, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Ceramic tile from the elevation
1930s
25 and 26A Korzeniowskiego Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Pustaki ceramiczne z cokołów i murów 
schodowych, Cegielnia Witaszyce

lata 30. XX w.
 ul. Inżynierska 111, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic airbricks from socles and staircases, 
Witaszyce Brickyard
1930s
111 Inżynierska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

zachowana jako zapasowa 
przez właścicieli

kept as a spare by the owners
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Płytka okładzinowa elewacyjna

lata 30. XX w., Elewator Zbożowy
 Nabrzeże Indyjskie, ul. Indyjska 2

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding elevation tile
1930s, Grain Elevator
Indyjski Wharf, 2 Indyjska Street

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Kształtka parapetowa, 
Villeroy & Boch, Saar

lata 30. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Windowsill edge tile, 
Villeroy & Boch, Saar
1930s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Betonowa tralka z balkonu 
wykończona lastriko

lata 20. XX w., willa Szczęść Boże
 ul. I Armii Wojska Polskiego 6, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Concrete balcony baluster finished with 
terrazzo
1920s, Szczęść Boże villa
6 I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Element balustrady balkonu

początek XX w., Willa
 ul. Spacerowa 10, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of balcony balustrade
Early 20th century, Willa
10 Spacerowa Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Izolacja termiczna

lata 30. XX w., Chłodnia Rybna
 Molo Rybackie, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Thermal isolation
1930s, Fish Chiller
Fishing Jetty, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

z okruchów naturalnego 
korka, zespolonych masą 
asfaltową

made of fragments of natural 

cork bound with asphalt
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Architektura Gdyni w szczegółach

wewnetrzne 

materiały

wykonczeniowe

Interior finishing 

materials





Płytki podłogowe, Zakłady Ceramiczne 
Dziewulski i Lange, Warszawa

lata 20. XX w., Biały Dwór
 ul. Przebendowskich 3, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tiles, Dziewulski and Lange Ceramics Factory
1920s, Biały Dwór
3 Przebendowskich Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytki posadzkowe o wymiarach 15x15 i 5x5 cm, 
Zakłady Ceramiczne Dziewulski i Lange, 
Warszawa

lata 30. XX w., Zakłady Graficzne Alfonsa Szczuki
 ul. św. Piotra 12, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tiles 15x15 and 5x5 cm, Dziewulski and Lange  
Ceramics Factory, Warsaw
1930s, Alfons Szczuka’s Graphic Design Studio
12 Św. Piotra Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Płytka posadzkowa o wymiarach 15x15 cm, 
stosowana powszechnie w latach 20. i 30. XX w. 
w Polsce, Zakłady Ceramiczne Dziewulski 
i Lange, Warszawa

 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tile, 15x15cm, popular in 1920s and 1930s Poland, 
Dziewulski and Lange Ceramics Factory, Warsaw

Gdynia
Municipal Conservation Office

Płytka kamionkowa posadzkowa, Zakłady 
Ceramiczne Dziewulski i Lange, Warszawa

lata 30. XX w.
 Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Stoneware floor tile, Dziewulski and 
Lange Ceramics Factory, Warsaw
1930s
Gdynia

PRIVATELY OWNED

znaleziona na plaży found on a beach
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Kształtki ceramiczne tarasowe, Zakłady 
Ceramiczne Dziewulski i Lange, Warszawa

lata 30. XX w., Zakłady Graficzne Alfonsa Szczuki
 ul. św. Piotra 12, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Terrace ceramic tiles, Dziewulski and Lange 
Ceramics Factory, Warsaw
1930s, Alfons Szczuka’s Graphic Design Studio
12 Św. Piotra Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytki ceramiczne posadzkowe 15x15 cm 
i kształtki tarasowe, Zakłady Ceramiczne 
Dziewulski i Lange, Warszawa

lata 30. XX w.
 ul. I Armii Wojska Polskiego 18 A, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic floor tiles, 15x15cm, and terrace fittings, 
Dziewulski and Lange Ceramics Factory, Warsaw
1930s
18A I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

wykańczający styk posadzki 
ze ścianą z budynku

finishing the joining point 

between the floor and wall
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Płytki posadzkowe o wymiarach 2x2 cm 
tzw. iryski, z łazienki

lata 30. XX w.
 ul. Inżynierska 111, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tiles, 2x2 cm, known as “iryski”, 
from a bathroom
1930s
111 Inżynierska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Płytki ceramiczne tzw. gorseciki

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Ceramic tiles known as “gorseciki”
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Na archiwalnych zdjęciach obok armatury 

łazienkowej, piecyków kąpielowych, oświe-

tlenia i  innych elementów wyposażenia 

pokoi kąpielowych uwagę zwracają charak-

terystyczne płytki posadzkowe – tak zwa-

ne gorseciki. Ich nietypowa nazwa wzięła 

swój początek właśnie od ich specyficznego 

kształtu, który kojarzył się z damskim gor-

setem. Płytki, tak jak gorset, były zaokrą-

glonego u góry i dołu, a wklęsłe w środku. 

Wyjątkowy kształt niewielkich rozmiarem 

płytek wraz z dużym wyborem dostępnych 

kolorów pozwalał na w zasadzie nieograni-

czone możliwości projektowania układanych 

na podłodze wzorów. Terakotowe „dywany” 

były więc często dostosowywane do kon-

kretnych realizacji i rzadko się powtarzały. 

Matowa powierzchnia, duża wytrzymałość 

i odporność kafelków sprawiała, że bardzo 

chętnie stosowano je w sklepach oraz czę-

ściach wspólnych budynków, jak holach 

i klatkach schodowych, a także w miejscach 

wymagających utrzymania szczególnej hi-

gieny, jak kuchniach, łazienkach i toaletach. 

Układano je bezfugowo.

 Charakterystyczne dla moderni-

zmu gorseciki po raz pierwszy zastosowano 

w Holandii. W Polsce ich głównym produ-

Archival photos showing bathroom armature, 

gas boilers, lighting and other bathroom equip-

ment also draw the eye with distinctive floor 

tiles. Their Polish name “gorseciki” – meaning 

“little corsets” – derives from their shape, remi-

niscent of a lady’s bodice, rounded at the top and 

bottom and with concave sides. The unusual sha-

pe of the small tiles and the wide range of colours 

meant customers could design almost limitless 

patterns. Such terracotta “carpets” were frequen-

tly adapted to specific installations and they were 

rarely repeated. The matte surface and high du-

rability of the tiles made them popular for laying 

in shops and communal parts of buildings, such 

as entrance halls and stairways, as well as places 

where hygiene was especially important, such as 

kitchens, bathrooms and toilets. They were laid 

without grooves.

 The tiles of this shape, typical of mo-

dernism, were first used in the Netherlands. In 

Poland, their main manufacturer was Dziewul-

ski and Lange, founded during the second half 

Floors in 

corsets.

Floor tiles in interwar 
Gdynia

centem była firma Dziewulski i Lange, zało-

żona w 2 połowie XIX w. W latach 30. XX w. 

zarząd firmy mieścił się w Warszawie przy 

ul. Rysiej 1, zaś w salonie przy Al. Jerozolim-

skich 34 demonstrowano produkowaną gla-

zurę i terakotę. Rocznie fabryka wytwarzała 

około 2250 ton metrów kwadratowych pły-

tek. Na jeden metr kwadratowy wychodziło 

przeciętnie 289 sztuk gorsecików. Popyt na 

nie był olbrzymi. W archiwach firmy zacho-

wała się notatka z 12 czerwca 1939  r., która 

pozwala ustalić, jakie kolory płytek cieszyły 

się największą popularnością: „na składzie 

utrzymywać należy stale: gorsetów małych 

szarych – 500 tys., czarnych – 500 tys., bia-

łych – milion sztuk, żółtych – 300 tys., nie-

bieskich 250 tys., zielonych – 250 tys. Duże 

i grube gorsety oraz z pozostałych kolorów 

(czyli wyżej nie wymienionych) należy robić 

tylko na zamówienie1.”

 W międzywojennej Gdyni gorseci-

kowe podłogi były jednym z wyznaczników 

nowoczesnego wnętrza. Oryginalne posadz-

ki zachowały się w niektórych kamienicach 

przy ul.  Świętojańskiej, a także w bramie 

wjazdowej tzw. Bankowca – zespołu miesz-

kaniowego Funduszu Emerytalnego Pracow-

ników Banku Gospodarstwa Krajowego na 

rogu 10 Lutego i 3 Maja. Sporych rozmiarów 

bryła szaro-czarno-białych gorsecików po-

chodzi z łazienki modernistycznej willi przy 

ul.  Korzeniowskiego 25 i 25A, wzniesionej 

w 1937 r. według projektu Zbigniewa Kupca 

i Tadeusza Kossaka.

Anna Śliwa

1 Cyt. za: H. Faryna-Paszkiewicz, Z. Fruba, Warszawskie gorseciki 
zanikające, Warszawa 2013, s. 37.

of the 19th century. In the 1930s, the company 

was headquartered at 1 Rysia Street in Warsaw, 

while the showroom at 34 Aleje Jerozolimskie 

demonstrated glazing and terracotta. The facto-

ry produced around 2250 square metres of tiles 

per year, with an average of 289 individual tiles 

per square metre. The demand was huge. The 

company’s archives include a note from 12 June 

1939, describing the most popular colours: “The 

following must always be kept in stock: small 

corsets in grey – 500,000; black – 500,000; white 

– one million; yellow – 300,000; blue – 250,000; 

green – 250,000. Large and thick corsets, and 

those in other colours (not listed above). should 

only be made to order.1”

 In interwar Gdynia, corset-shaped floor 

tiles were a marker of contemporary interiors. 

Some original floors have been preserved at a few 

tenement houses along Świętojańska Street and 

in the gateway of the luxury residential home of 

the Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 

Fund at the corner of 10 Lutego and 3 Maja Streets. 

A large block of black, white and grey tiles from 

the collection of the Gdynia City Museum origi-

nates from a modernist bathroom from a villa at 

25 and 25A Korzeniowskiego Street, erected in 

1937 and designed by Zbigniew Kupiec and Ta-

deusz Kossak.

1 Cit. from: H. Faryna-Paszkiewicz, Z. Fruba, Warszawskie 
gorseciki zanikające, Warsaw 2013, p. 37.

Podłoga 

w gorsecie.

Płytki posadzkowe 
w międzywojennej Gdyni



Płytki posadzkowe tzw. gorseciki, 
prawdopodobnie z kuchni

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 118, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tiles known as “gorseciki, 
most likely from a kitchen
1930s
118 Świętojańska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytka kamionkowa z balkonu

lata 30. XX w., dom czynszowy Bronisławy 
i Antoniego Konopków

 ul. Słupecka 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Stoneware balcony tile
1930s, Bronisława and Antoni 
Konopka tenement house
9 Słupecka Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Płytka ceramiczna posadzkowa 
5x5 cm z hali odpraw

lata 30. XX w., Dworzec Morski
 ul. Polska 1, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic floor tile, 5x5cm, from the 
departure hall
1930s, Maritime Station
1 Polska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytki posadzkowe z łazienki,  
tzw. gorseciki

lata 30. XX w.
 ul. Korzeniowskiego 25 i 25A, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Bathroom floor tiles, known as “gorseciki”
1930s
25 and 25A Korzeniowskiego, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Płytka posadzkowa, Zakłady 
Ceramiczne Dziewulski i Lange, 
Warszawa

lata 30. XX w., Miejskie Hale Targowe
 ul. Wójta Radtkego 36, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tile, Dziewulski and Lange Ceramics 
Factory, Warsaw
1930s, Municipal Market Hall
36 Wójta Radtkiego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytki posadzkowe o wymiarach 10x10 cm 
stosowane w łazienkach i kuchniach

lata 50. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor tiles, 10x10cm, used in 
bathrooms and kitchens
1950s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

o znacznej wytrzymałości highly durable

pozyskane z kontenera 
z gruzem

recovered from rubble 

in a skip

118 119



Fragment okładziny kamiennej 
z klatki schodowej nr I

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Fragment of cladding from stairwell no. I
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 
Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Fragment okładziny kamiennej

lata 50. XX w., dworzec kolejowy Gdynia Główna
 pl. Konstytucji, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of stone cladding
1950s, Gdynia Główna railway station
Konstytucji Square, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Fragment lastryka z klatki schodowej nr IV

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Fragment of terrazzo from stairwell no. IV
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Fragment posadzki wykonanej 
z lastryka, czyli masy betonowej 
z drobnymi kamykami, zeszlifowanej 
po stwardnieniu, z klatki schodowej

lata 30. XXw., Budynek dojrzewalni, 
magazynu i biur firmy Bananas

 ul. Polska 21, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fragment of terrazzo flooring – concrete 
mass with small pebbles, polished after 
hardening. From stairwell
1930s, Ripening store, warehouse and office 
building of the Bananas company
21 Polska Street

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Płytka ceramiczna z motywem dekoracyjnym 
oraz kształtka narożna z łazienki

lata 20. XX w., willa Szczęść Boże
 ul. I Armii Wojska Polskiego 6, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic bathroom tile with a decorative 
motif and corner fitting
1920s, Szczęść Boże villa
6 I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Płytka okładzinowa ze ścian łazienki, 
Zakłady Ceramiczne Józefów w Czeladzi

lata 20. XX w., Biały Dwór
 ul. Przebendowskich 3, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding bathroom tile, Józefów 
Ceramics Factory in Czeladź
1920s, Biały Manor House
3 Przebendowskich Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Kafelki z łazienki

lata 20. i 30. XX w., willa Szczęść Boże
 ul. I Armii Wojska Polskiego 6, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Bathroom tiles
1920s and 1930s, Szczęść Boże villa
6 I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Płytka okładzinowa ze ścian łazienki, 
Zakłady Ceramiczne Józefów w Czeladzi

lata 20. XX w., Biały Dwór
 ul. Przebendowskich 3, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding tile from the hallway walls, Józefów Ceramics 
Factory in Czeladź
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Płytki ceramiczne

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Ceramic tiles
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Płytki okładzinowe, Zakłady Ceramiczne 
Józefów w Czeladzi, Zakłady Ceramiczne 
Dziewulski i Lange, Warszawa

lata 30. XX w., kamienica Juliana Maciejewskiego
 ul. Zygmunta Augusta 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Cladding tiles, Józefów Ceramics Factory in Czeladź, 
Dziewulski and Lange Ceramics Factory, Warsaw
1930s, Julian Maciejewski tenement house
9 Zygmunta Augusta Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Płytki ceramiczne

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Ceramic tiles
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Płytki okładzinowe ze ścian holu, Zakłady 
Ceramiczne Józefów w Czeladzi

lata 30. XX w.
 ul. Zgoda 4–6, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Cladding tiles from the hallway walls, Józefów 
Ceramics Factory in Czeladź
1930s
4–6 Zgodna Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Płytka szklana dziewięciopolowa

lata 30. XX w.
 ul. Partyzantów, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Nine-square glass plate
1930s
Partyzantów Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

stosowana m.in. w posadzkach used in flooring

132



Kształtki szklane stosowane do tzw. szkło betonu, 
czyli stropów żelbetowych z doświetleniem

lata 30. XX w.
 Śródmieście Gdyni

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Glass fittings used with glass concrete – 
reinforced concrete ceiling with lighting
1930s
Śródmieście district, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Kształtka posadzkowa stosowana 
w świetlikach w połączeniu 
z konstrukcją żelbetową

lata 30. XX w.
 Śródmieście Gdyni

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Floor fitting used with uplights 
combined with reinforced 
concrete construction
1930s
Śródmieście district, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Pustak szklany ścienny

lata 40. XX w., YMCA Gdynia
 ul. Żeromskiego 26, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Glass wall airbrick
1940s, YMCA Gdynia
26 Żeromskiego Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Pustaki szklane

lata 60. XX w., Magazyn spożywczy „W”
 ul. Polska 19, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Glass airbricks
1960s, Grocery Warehouse “W”
19 Polska Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Architektura Gdyni w szczegółach

Stolarka

otworowa 

i inne elementy

stolarskie

wykonczenia

Woodwork and 

other carpentry 

elements



Rama okienna z dawnymi zawiasami 
i obrotowym zamknięciem

początek XX w., Dom Kuracyjny
 ul. Orłowska 2, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window frame with early hinges and 
rotating lock
early 20th century, Spa Hotel
2 Orłowska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Nadświetle, czyli okno umieszczone 
bezpośrednio nad drzwiami

lata 20. XX w., kamienica Jakuba Scheibe
 ul. Jana z Kolna 2, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Fanlight, or a window placed 
directly above a door
1920s, Jakub Scheibe tenement house
2 Jana z Kolna Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Okno lukarny

lata 20. XX w., willa Szczęść Boże
 ul. I Armii Wojska Polskiego 6, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Dormer window
1920s, Szczęść Boże villa
6 I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Okno lukarny

lata 30. XX w.
 pl. Kaszubski, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Dormer window
1930s
Kaszubski Square, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Okno

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 139, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window
1930s
139 Świętojańska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Okno

lata 30. XX w., Magazyn spożywczy „W”
 ul. Polska, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Window
1960s, Grocery Warehouse “W”
19 Polska Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Okno

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku Gospodarstwa 
Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Window
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund 
residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Dekoracyjne zakończenie 
drążka do firan

lata 30. XX w.
 ul. Morska 112, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Decorative curtain rail cap
1930s
112 Morska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Elementy karnisza: kółka z żabkami

lata 30. XX w.
 ul. Morska 112, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Elements of a curtain rail: hoops with clips
1930s
112 Morska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Klameczki okienne

koniec lat 20. XX w., kamienica Zygmunta Peszkowskiego
 Skwer Kościuszki 14, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window handles
Late 1920s, Zygmunt Peszkowski tenement house

14 Kościuszki Square, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFIC

Klameczka okienna

lata 20./30. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window handle
1930s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Klameczka okienna, Fabryka Okuć 
Budowlanych i Odlewni Metali 
Bracia Lubert S.A. Warszawa

lata 30. XX w., dom czynszowy Bronisławy 
i Antoniego Konopków

 ul. Słupecka 9, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window handle, Metal Fittings Factory and Metal 
Foundry Bracia Lubert, Warsaw
1930s, Bronisława and Antoni Konopka tenement house
9 Słupecka Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Klameczki okienne

lata 30. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Window handles
1930s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Spinacze mosiężne pozwalające na wychylenie 
okien otwierających się do środka, Nr 82 i Nr 38, 
klatka schodowa Nr I

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Brass clips for leaning inward-opening windows, No. 82 and 
No. 38, stairwell No. 1
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Automat linkowy do wygodnego i szybkiego 
otwierania oraz zamykania nadświetla, Nr 87, 
Fabryka Okuć Budowlanych i Odlewni Metali 
Bracia Lubert S.A. Warszawa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Line mechanism for opening and closing fanlights, No. 87, Metal 
Fittings Factory and Metal Foundry Bracia Lubert, Warsaw
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Drzwi wejściowe z ramą i nadświetlem

lata 30. XX w., kamienica Agnieszki i Ludwika Grzenkowiczów
 ul. Abrahama 5, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Entrance door with frame and fanlight
1930s, Agnieszka and Ludwik Grzenkowicz tenement house
5 Abrahama Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Drzwi łazienkowe

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Bathroom door
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund 
residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Drzwi z sieni

lata 30. XX w.
 ul. Młyńska 23, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Door from a vestibule
1930s
23 Młyńska Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Klamki

lata 20. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Handles
1920s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Klamka

lata 20. XX w.
 Dwór w Kolibkach, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Door handle
1920s
Kolibki Manor House, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Klamka

lata 30. XX w., kamienica Juliana Maciejewskiego
 ul. Zygmunta Augusta 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Door handle
1930s, Julian Maciejewski tenement house
9 Zygmunta Augusta Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Klamka – kula, Fabryka Okuć 
Budowlanych i Odlewni Metali Bracia 
Lubert S.A. Warszawa

lata 30. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Door knob, Metal Fittings Factory and Metal 
Foundry Bracia Lubert, Warsaw
1930s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Klamka

lata 20. XX w.
 Dwór w Kolibkach, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Door handle
1920s
Kolibki Manor House, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Klamka

lata 30. XX w., Budynek dojrzewalni, 
magazynu i biur firmy Bananas

 ul. Polska 21, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Door handle
1930s, Ripening store, warehouse and 
office building of the Bananas company
21 Polska Street

PRIVATELY OWNED
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Klamki

lata 30. XX w., kamienica Juliana Maciejewskiego
 ul. Zygmunta Augusta 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Door handles
1930s, Julian Maciejewski tenement house
9 Zygmunta Augusta Street

PRIVATELY OWNED

Klamka, Fabryka Okuć Budowlanych 
i Odlewni Metali Bracia Lubert S.A. Warszawa

lata 30. XX w.
 pl. Grunwaldzki 16, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Door handle, Metal Fittings Factory and Metal Foundry 
Bracia Lubert, Warsaw
1930s
16 Grunwaldzki Square, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Kłódka

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Padlock
1930s
64 Śląska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Wizjer z drzwi wejściowych, Cyklop

lata 30. XX w., dom czynszowy Bronisławy 
i Antoniego Konopków

 ul. Słupecka 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Cyklop peephole
1930s, Bronisława and Antoni Konopka tenement house
9 Słupecka Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Drzwiczki od skrzynki na listy, St. Ostrowski, Gdynia

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Letterbox door, St. Ostrowski, Gdynia
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Skrzynki pocztowe

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Letterboxes
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Wizytownik

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Visitor register
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential 
home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Pochwyt z drzwi wejściowych

lata 30. XX w., Sąd Rejonowy
 ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia

SĄD REJONOWY W GDYNI

Handrail from entrance door
1930s, District Court
5 Konstytucji Square, Gdynia

DISTRICT COURT, GDYNIA

Pochwyt do drzwi klatki schodowej

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Handrail from a stairwell door
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Fragment balustrady

lata 60. XX w., Magazyn spożywczy „W”
 ul. Polska 19, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Fragment of balustrade
1960s, Grocery Warehouse “W”
19 Polska Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Fragment balustrady z klatki schodowej

lata 30.XX w.
Budynek dojrzewalni, magazynu i biur firmy Bananas

 ul. Polska 21, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Fragment of a balustrade from a stairwell
1930s, Ripening store, warehouse and office 
building of the Bananas company
21 Polska Street

PRIVATELY OWNED
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Fragment parapetu

lata 30. XX w., Budynek dojrzewalni, 
magazynu i biur firmy Bananas

 ul. Polska 21, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Fragment of a windowsill
1930s, Ripening store, warehouse and 
office building of the Bananas company
21 Polska Street

PRIVATELY OWNED
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Architektura Gdyni w szczegółach

Instalacje

wewnetrzne

Interior  

installations 



Włącznik światła, Fabryka Porcelany 
i Wyrobów Ceramicznych Ćmielów

lata 30. XX w.
 ul. Chylońska 249, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Light switch, Ćmielów Porcelain 
and Ceramics Factory
1930s
249 Chylońska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Gniazdko elektryczne, Fabryka Porcelany 
i Wyrobów Ceramicznych Ćmielów

lata 30. XX w.
 ul. Chylońska 249, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Electrical socket, Ćmielów Porcelain 
and Ceramics Factory
1930s
249 Chylońska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Włącznik światła

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Light switch
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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G S
„Gniazdka dla kuchni elektrycznej należy zain-

stalować nawet w tych przypadkach, gdy w naj-

bliższej przyszłości nie przewiduje się ustawienia 

kuchni, a niektóre elektrownie objęły tę sprawę 

swymi przepisami, żądając bezwzględnego za-

instalowania gniazdka grzejnego w każdym po-

mieszczeniu kuchennym. Stanowisko takie jest 

uzasadnione coraz powszechniejszym stosowa-

niem w gospodarstwach domowych kuchni elek-

trycznej, co przy nieodpowiedniej instalacji jest 

połączone z serią kłopotów i dodatkowych kosz-

tów dla właściciela mieszkania i elektrowni”

W. Kasprzycki, Urządzenia elektryczne w domu: poradnik dla bu-
dujących, Warszawa 1939, s. 15.

“Sockets for electric cookers should be put in even 

when there are no plans to install a cooker in the 

near future. Some power plants make it an abso-

lute requirement to provide a socket suitable for 

cookers in every kitchen. This is justified by the 

increasing popularity of electric cookers in house-

holds, and if they are not installed correctly, it 

brings numerous problems and additional costs for 

the property owner and the power plant.”

W. Kasprzycki, Urządzenia elektryczne w domu: poradnik dla 
budujących [Electrical equipment in the home: guide for builders], 
Warsaw 1939, p. 15.
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Zasilacz windy

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Elevator power supply
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Tabliczki znamionowe 
z dźwigów towarowych

lata 60. XX w.
 ul. Polska, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

ID plates from cranes
1950s
Polska Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED
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Gazomierz, 
Polska Fabryka Gazomierzy 
Billewicz i S-ka, Bydgoszcz

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 126, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Gas meter, Polish Gas Meter Factory 
Billewicz and Co., Bydgoszcz
1930s
126 Świętojańska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Tabliczka potwierdzająca ubezpieczenie 
przeciwpożarowe budynku, „Vesta”, Bank 
Wzajemnych Ubezpieczeń, Poznań

lata 30. XX w.
 ul. Chylońska 171 C, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Plate certifying building fire insurance, “Vesta” 
Mutual Insurance Bank, Poznań
1930s
171C Chylońska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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 Tablica rozdzielcza Miejskich Zakładów 
Elektrycznych w Gdyni (M.Z.E.G.)

lata 30. XX w., kamienica Juliana Maciejewskiego
 ul. Zygmunta Augusta 9, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Control panel at the Municipal Power Plant 
(M.Z.E.G.) in Gdynia
1930s, Julian Maciejewski tenement house
9 Zygmunta Augusta Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Dzwonek do drzwi

lata 50. XX w.
 ul. Śmidowicza 63, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Doorbell
1950s
63 Śmidowicza Street

GDYNIA CITY MUSEUM

Transformator do dzwonka

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Bell transformer
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Dzwonek elektryczny, Zakłady 
Elektrotechniczne Bracia Borkowscy, Brabork, 
Warszawa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Electric bell, Brabork Borkowski Brothers 
Electrical Company, Warsaw
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Przepływomierz Calorius, Termika 
Sp. z.o.o., Warszawa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Calorius flow meter, Termika, Warsaw
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Rewizja instalacyjna do liczników

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Installation revision for meters
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Kratka wentylacyjna

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Ventilation grille
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Z T
“The Borkowski Brothers Electrical Company has launched the 

latest item from its modern light signalling range: the light enu-

merator. It differs from bell enumerator in that instead of flaps, 

the number are illuminated by lightbulbs. Light enumerators are 

fitted in Bakelite housing with a smart external appearance. (…) 

The lightbulbs are switched on and off using ordinary bell but-

tons. Switching off (cancelling) can be achieved in two ways: by 

pressing individual buttons to cancel each number at a time, or 

by making a parallel connection between the off coils to cancel 

all circuits at the same time. The convenience of using electrici-

ty to cancel individual numbers means that light enumerators 

can be installed such that they need to be cancelled from the 

same location as they were activated, which means personnel 

must attend when called in order to switch off the number. In 

this instance, the off-buttons labelled with ‘K’ are placed in the 

rooms where the signal was activated. (…) The many advanta-

ges of light enumerators, such as their small size, smart appe-

arance, excellent visibility of the lights (numbers), the ability 

to cancel from a chosen location, electric cancellation (redu-

cing the risk of mechanical damage), spare contacts for additio-

nal signal circuits and reliable operation (by selecting voltage), 

mean they can be used anywhere where bell numerators had 

been used while using modern light signalling in all devices.”

T. Todtleben, Light enumerators, “Przegląd Elektrotechniczny” 
[“Electrotechnical Review”] 1936, no. 11, p. 450.

„Zakłady elektrotechniczne Bracia Borkowscy S.A. wypuści-

ły na rynek nowy artykuł z grupy nowoczesnej sygnalizacji 

świetlnej. Jest nim numerator świetlny. W ogólnych zasadach 

różni się on tem od dawnego numeratora dzwonkowego, że 

zamiast klapek opadających posiada numery, prześwietlane 

przez żarówki. Numeratory świetlne posiadają obudowę ba-

kelitową o estetycznym wyglądzie zewnętrznym. (…) Włącza-

nie i wyłączanie żarówek odbywa się za pomocą zwykłych 

przycisków dzwonkowych. Wyłączanie (kasowanie) może być 

uskutecznione dwoma sposobami: pojedyńczemi przyciskami 

można kasować każdy numer osobno, ew. po wykonaniu przy-

łączenia równoległego cewek kasujących można kasować ra-

zem wszystkie włączone obwody. Zastosowanie elektrycznego 

kasowania pojedynczych numerów pozwala na bardzo dogod-

ny sposób instalowania numeratorów świetlnych, tak by ka-

sowanie odbywało się z miejsca przywołania, przez co obsługa 

musi się udać na wezwanie celem skasowania wywołanego 

numeru. W tym wypadku przyciski kasujące K umieszcza 

się w pokojach, skąd zostaje nadany sygnał wywoławczy. (…) 

Wielostronne zalety numeratora świetlnego, jak: mały kształt, 

estetyczny wygląd, doskonała widoczność świateł (numerów), 

kasowanie z dowolnego miejsca, kasowanie elektryczne, (a za-

tem mała możliwość uszkodzeń mechanicznych), zapasowe 

styki do dodatkowych obwodów sygnałowych, pewność dzia-

łania (wskutek doboru napięcia) pozwalają na zastosowanie 

go wszędzie tam, gdzie dotychczas był stosowany numerator 

dzwonkowy z jednoczesnem zastosowaniem do wszelkich 

urządzeń nowoczesnej sygnalizacji świetlnej”

T. Todtleben, Numeratory świetlne, „Przegląd Elektrotechnicz-
ny”, 1936, nr 11, s.450.
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Numerator świetlny (wzywacz służby)

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Light enumerator (staff bell)
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 
Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Przewód elektryczny z piwnicy

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Electrical lead from a cellar
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Kafle piecowe dekorowane z kamienic Śródmieścia 
Gdyni stosowane powszechnie w latach 20. XX w.

 Śródmieście Gdyni

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Decorated masonry stove tiles from tenement houses in the 
Śródmieście district in Gdynia, in common use during the 1920s
Śródmieście district, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE
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Kafel piecowy

lata 20. XX w., willa Szczęść Boże
 ul. I Armii Wojska Polskiego 6, Gdynia

WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Decorated masonry stove tile
1920s, Szczęść Boże villa
6 I Armii Wojska Polskiego Street, Gdynia

PRIVATELY OWNED

Zawór grzejnikowy

koniec lat 20. XX w., Biuro Budowy Portu
 ul. Waszyngtona 38, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Radiator valve
late 1920s, Port Construction Authority
38 Waszyngtona Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Zawór wody z łazienki

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Water valve from a bathroom
1930s
64 Śląska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Gazowy piecyk kąpielowy MARS Fabryki 
Urządzeń Zdrowotnych 
A. Radłowski i M. Sztos, Warszawa

lata 30. XX w., kamienica Juliusza Hundsdorffa
 ul. Starowiejska 7, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

MARS bathroom gas boiler, Sanitary Fittings 
Factory A. Radłowski & M. Sztos, Warsaw
1930s, Juliusz Hundsdorff tenement house
7 Starowiejska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Palenisko i kolumna wodna łazienkowa

lata 30. XX w., kamienica Leona Stankiewicza
 ul. Świętojańska 53, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Hearth and bathroom water column
1930s, Leon Stankiewicz tenement house
53 Świętojańska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Oprawa sufitowa lampy

lata 20. XX w.
 Dwór w Kolibkach, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceiling light fitting
1920s
Kolibki Manor House, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Lampa sufitowa

lata 50. XX w., magazyn portowy
 ul. Polska, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceiling lamp
1950s, port warehouse
Polska Street, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

klosz szklany w specjalnej 
osłonie zapobiegającej 
stłuczeniu przez pojazdy

glass shade with cover 

preventing breakages by 

vehicles
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Lampa wisząca, Zakłady Elektrotechniczne 
Bracia Borkowscy, Brabork, Warszawa

lata 30. XX w., Sąd Rejonowy
 pl. Konstytucji 5, Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Hanging lamp, Brabork Borkowski Brothers 
Electrical Company, Warsaw
1930s, District Court
5 Konstytucji Square, Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Lampy sufitowe, Fabryka Żyrandoli 
Elektrycznych A. Marciniak S.A., Warszawa

lata 30. XX w., Sąd Rejonowy
 ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia

SĄD REJONOWY W GDYNI

Ceiling lamps, Electrical Chandelier 
Factory A. Marciniak, Warsaw
1930s, District Court
5 Konstytucji Square, Gdynia

DISTRICT COURT, GDYNIA

cztery niezachowane klosze 
miały kształt kul w kolorze 
białym

four non-preserved shades 

were in the shape of white 

globes
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Lampa elektryczna na biurko

lata 30. XX w.
 ul. Świętojańska 11, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Electric desk lamp
1930s
11 Świętojańska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Oprawa łazienkowa dla żarówki 
świecy opalowej, Model 31140, 
Zakłady Elektrotechniczne Bracia 
Borkowscy Brabork, Warszawa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Bathroom fitting for opal candle lightbulb 
Model 31140, Brabork Borkowski Brothers 
Electrical Company, Warsaw
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Oprawa łazienkowa, kinkietowa, z kloszem 
ze szkła opalowego, Model 31148/14, 
16, Zakłady Elektrotechniczne Bracia 
Borkowscy Brabork, Warszawa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

 
MINI MUZEUM

Bathroom fitting, sconce with a opal glass shade, Model 
31148/14, 16, Brabork Borkowski Brothers Electrical 
Company, Warsaw
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement Fund residential 
home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Architektura Gdyni w szczegółach

Kuchnia

i jej

wyposazenie

Kitchens and  

their fittings



Kuchenka na węgiel (koza)

lata 30.XX w., kamienica Leona Stankiewicza
 ul. Świętojańska 53, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Coal stove
1930s, Leon Stankiewicz tenement house
53 Świętojańska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Kuchnia elektryczna, Pomorska 
Elektrownia Krajowa Gródek, Toruń

lata 30. XX w.
 ul. 3 Maja 22/24, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Electrical cooker, Gródek Pomeranian 
National Power Station, Toruń
1930s
22/24 3 Maja Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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U
I

„Ustawienie kuchni elektrycznej niewielkiej i es-

tetycznej, co do formy nie dyskwalifikuje izby, 

w której jest ona ustawiona, do rzędu „gorszych”- 

drugorzędnych. Dlatego też urządzanie w miesz-

kaniach kuchni takich, staje się dziś coraz bardziej 

aktualnem”.

J. Sawicki, Elektryczność w mieszkaniu, „Dom Osiedle Mieszka-
nie”, 1932, nr 3, s.31.

“Installing a small and smart-looking electric 

cooker does not make the chamber where it is put 

in ‘worse’, second-rate. This means that using such 

cookers in apartments is becoming increasingly 

popular.”

J. Sawicki, Elektryczność w mieszkaniu, “Dom Osiedle Mieszka-
nie” [Electricity in Apartments, “Home Estate Apartment”] 1932, 
no. 3, p. s.31.

224 225



Architektura Gdyni w szczegółach

Łazienka

i jej

wyposazenie

Bathrooms and 

their fittings



Bidet

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Bidet
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Umywalka na postumencie, Zakłady 
Ceramiczne Józefów w Czeladzi

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Wash basin with pedestal, Józefów 
Ceramics Factory in Czeladź
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Umywalka

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Wash basin
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Kranik z łazienki

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Bathroom tap
1930s
64 Śląska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Wanna

lata 30. XX w.
 ul. Generała Józefa Bema 5, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Bath
1930s
5 Generała Józefa Bema Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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I
S

„ Ileż to domów mieszkalnych w Polsce jeszcze do 

czasów wojny budowano bez łazienek. Aż wresz-

cie doszliśmy do tego wniosku, jedni przez zamiło-

wanie do higieny i czystości, inni bodaj przez sno-

bizm, że mieszkanie cywilizowanego człowieka 

musi posiadać bodaj najskromniejszą łazienkę”.

L., Łazienka, „Arkady” 1935, nr 4, s. 230.

“So many homes in Poland were being built without 

bathrooms as late as the war. And so we have finally 

reached the conclusion – some of us through love for 

hygiene and cleanliness, others through snobbery – 

that a civilised person’s home must have at least the 

most modest bathroom.”

L., Łazienka [Bathroom], “Arkady” 1935, no. 4, p. 230.
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Armatura wannowa ze 
słuchawką prysznicową

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Bath fittings with a shower head
1930s
64 Śląska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Stojąca armatura wannowa

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Standing bath fitting
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Pochwyt

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Handrail
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 
Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Uchwyt do spłuczki WC z łańcuszkiem

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Toilet flush handle and chain
1930s
64 Śląska Street, Gdyynia

GDYNIA CITY MUSEUM

Uchwyty do pociągania

lata 30. XX w.
 ul. Śląska 64, Gdynia

MUZEUM MIASTA GDYNI

Pull grips
1930s
64 Śląska Street, Gdynia

GDYNIA CITY MUSEUM
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Mydelniczka

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu Emerytalnego 
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Soap dish
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Retirement Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Przybornik ceramiczny, łazienkowy

lata 20. XX w.
 Gdynia

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Ceramic bathroom organiser
1920s
Gdynia

MUNICIPAL CONSERVATION OFFICE

Rewizje łazienkowe 
z wbudowanym kaflem

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Bathroom revisions with fitted tile
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 
Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM

Zamykacz odpływu wody

lata 30. XX w., dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego Pracowników Banku 
Gospodarstwa Krajowego

 ul. 3 Maja 27/31 i Batorego 26, Gdynia

MINI MUZEUM

Stopcock valve
1930s, Bank Gospodarstwa Krajowego Retirement 
Fund residential home
27/31 3 Maja and 26 Batorego Streets, Gdynia

MINI MUSEUM
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Architekci (Biura architektoniczne)

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

CZECH A. Przedsięb. Bud. Starowiejska dom Małeck.

DULNY B. Przedsiębiorstwo Budowlane
Starowiejska 18 –  
róg Ks. J. Poniatowskiego

1820

HEINISZ St. budown. Orłowo

JĘDRZEJEWSKI T. inż. Św. Jańska dom Stankiewicza 1206

KOWALSKI B. budown. Św. Jańska dom wł. 1301

MADEŁA Wł. Podjazdowa dom Jaworowicza 1133

MAZALON L. M. Sz. Gdańska dom wł. 1877

PROCHASKA W. i JĘDRZEJEWSKI T. sp. 
z o. p.

Św. Jańska dom Stankiewicza 1206

SIKORA J., ŚMIGIELSKI J. Sz. Gdańska dom wł. 1703

TOMASZEWSKI W. inż. Abrahama dom Warsz. T. Ub. 1151

WITKOWSKI inż.-bud. Orłowo dom wł.

WOJKIEWICZ B. przedsięb. bud. Szkolna dom wł. 1707

ZIOŁOWSKI St. inż. Skw. Kościuszki 1214

ZUSKE M. Orłowo „Dom Kuracyjny”

Cechy

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Malarzy i lakierników Starowiejska 1148

Ślusarski Portowa d. Badziąga 1155

Stolarski Al. Słowackiego dom Szarego 1319

Szklarski Grudziądz Gdynia ul. Abrahama 1626

Cegielnie

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Biała ceg., właśc. Hinc, m. pr. Rumia d. wł. Lipowa, wł. I Tow. Kąp. Morsk.

Czerwona ceg. Św. Jańska, wł. I Tow. Kąp. Morsk 1932

Czerwona ceg., wł. Wojtkowiak J. Chylonia

Mechaniczna ceg., wł. Nowacki B. Szosa Gdańska 1023

Dekarze

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Rose K. Oksywie b. wł. nr 12

Przedsiębiorstwo pokrywania dachów Jan 
Skokowski mistrz dekarski

Gdynia szosa Gdańska, vis a vis Dw. 
Towarowego

1972
wykonuje wszelkie prace 
w zakres dekarstwa wcho-
dzące

Stendera W. Sz. Gdańska dom Czappa

Szylma J. Sz. Gdańska dom własny

Drzewo budowl-stolarsk.

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Gdyńska Spółka Drzewna. Komisowy 
Skład Materjałów Tartych firmy r. Bram-
bach, Czarnawoda tartaki parowe

Gdynia Grabówko 1400

„Drzewo” Szosa Gdańska, d. wł. 1887

„DRZEWPOL”, właśc. Walter Kurella Sp. 
z o. o.

Gdynia Chylonia obok Policji
Gdynia 4 
Nr. 8

Dla budowli, stolarń i koło-
dzieji dostarcza po cenach 
najkorzystniejszych z largu 
Gdynia-Chylonia względnie 
loco wagon kantówki i belki 
także wedle listy podłogi, 
listwy do podłóg, szalówki, 
wsówki, listwy dachowe. 
Równocześnie suche sztablo-
wane sosny, buczyna, dębina, 
jesion i olcha jak i dykta

„Las” Szosa Gdańska dom własny 1117

„Omnia” Sp. z o. p. Szosa Gdańska dom własny 1220

„Przemysł Leśny” Szosa Gdańska dom własny 1852

Bracia Schwarz H. Szosa Gdańska dom własny 1408

Fabryki

Cementowych wyrobów

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Bonolit” sp. z o. p. Św. Jańska dom własny 1876
wyr. Ksylolit. Terrazowe 
i cement

Orłowski B. Bol. Chrobrego dom wł.

Radtke J. 10 Lutego dom wł. 1109

Ceramiczne

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Perkiewicz M. Zakł. ceram., ceg. i tart.
Ludwikowo poczta Mosina filja Gdy-
nia Sz. Gdańska dom wł.

1858

Luster

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Gdyńska Fabryka Luster i Szlifiernia Szkła 
wł. Małek Wł.

Sz. Gdańska dom własny

F-a R. Zieliński
Gdynia ul. Św. Jańska dom Niewia-
rowicza

1558

Zakłady szklarskie i hur-
townia szkła, Fabryka luster 
i szlifiernia, Specjalność: 
szyby wystawowe! Przedsta-
wicielstwa: Pokładów szkla-
nych „Rotalith” i „Luxfer”
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Marmuru-granitu

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Marmur-granit” Sp. z o. p.
Szosa Wejherowska, vis a vis Gma-
chu Instytutu Handlu Morskiego

1336

Wyrabia i dostarcza w każ-
dej ilości: marmur w blokach 
i obrobiony, tynk szlachetny 
w różnych kolorach i ga-
tunkach, granit w blokach 
i obrobiony, grysik (grubszy) 
z marmuru i granitu: do 
filtrów, dróg bitych i asfal-
towych oraz dekoracji dróg 
ogrodowych w różnych 
kolorach

Papy dachowej

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Fabryka Papy Dachowej Centrala Staro-
gard T. z o. p.

Filja w Gdyni vis a vis poczty głównej 1900

Posadzek

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Fama” Fabryka Posadzek Drzewo
-kamiennych, właściciel Dulny B. 
arch.

Starowiejska róg Ks. Józefa 
Poniatowskiego

1820

Schodów kręc. żelazn.

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Zakłady Mechaniczno-Przemysłowe 
B. Badziąg

ul. Nadmorska dom własny 1155

Żwirków miner. (sztuczn.)

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Zakłady Przemysłowe „ADAMAS”
Gdynia ul. Abrahama Fabryka Stara 
Piła pow. Kartuzki

1250

Pat. sztuczne żwirki mineral. 
„ADAMAS” utwardn. beton, 
5 razy twardsze od granitu 
szwedzkiego, dają trwałe nie-
ścieralne nawierzchnie dróg 
przejazdów peronów, podłóg, 
ramp, stopni, płyt itp.

Garncarze (m. bud. piec.-zduń. zakł.)

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Bedła P. Szosa Gdańska d. Czappa

H. Benkiel, Zakł. Budowy Pieców Gdynia, Św. Jańska dom Wolfa kafle na składzie

Hirsz A. 10 Lutego d. Pętkowskiego

Józefowicz Fr. Św. Jańska 77

Zakład Budowy Pieców wszelkiego rodza-
ju, Ludwik Kurnatowski

Gdynia szosa Gdańska naprzeciw 
stacji towarowej

Ulaszewski Wł. Chylonia Szosa Gdańska d. Łabudy

Hurtownie

Elektrotechniczne

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Elektrohurt” Sp. z o. o. Abrahama dom Kurra 1266

Rur i żelaza

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Schwarz I. Hurt. rur i żelaza Sz. Gdańska dom wł. 1303

Instal. Centr. ogrzewania, kanalizacji i wodociągów

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Gbiorczyk i Ska sp. akc. oddz. w Gdyni Podjazdowa dom Jaworowicza 1053

Grobelski i Czaplicki sp. z o.o. Lipowa dom wł. 1514

Jaruga B. Św. Jańska 97

Rączkowski, Kemnitz i S-ka, Bydgoszcz, 
Oddział w Gdyni

Podjazdowa róg Starowiejskiej dom 
Jaworowicza

Świeżyński B., inż. Warszawa, Oddz. 
w Gdyni

Plac Kaszubski d. Siostry 1735

Teszner J., inż. Przedsięb. instalac. Centr. 
ogrzew. wodociągi i kanaliz. oraz wszelkie 
urządz. Tech.-sanit.

Lipowa, w. Nałęcz 1775

„Wodo-Gaz” właśc. Bogdanowicz i S-ka Św. Jańska 95

Instalacja elektro-techn.

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Badziąg, K. Szkolna 10 1807

Gdyński Zakład elektr.-inst., wł. Polok r. 10 Lutego dom Szuka

Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Elek-
trotechniczne Kapuściński Ambroży

Gdynia 4 7

Leszczyński St. M.
Św. Jańska dom Piltza
m. pryw.

1331
1045

Piełowski J. Przedsięb. elektro-techniczne
St.-wiejska d. Schrödera mieszk. pryw. 
Sz. Gdańska dom wł.

1939
1603

„Prąd” wł. Lewandowski S. Chylonia „Dwór Lip.”

Rusin T., inż. zakł. przem.-handl., zakład 
elektro-radjotechn.

Św. Jańska dom P. A. M.
Oddział Tczew ul. Marszałka Piłsud-
skiego 15

1675
98

Sawicki K i Ska sp. z o. o. Św. Jańska dom Danka 1209

Siemens sp. z o. o. Św. Jańska dom Piltza 1322

Wielkopolskie Towarzystwo Elektryczne 
Sp. z o. p.

Gdynia ul. 10 Lutego 1248



246 247

Materiały budowlane

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Bałtyk” właśc. Józef Skwiercz ul. 10 Lutego 1306

Skład żelaza, narzędzi, sprzę-
tów kuchennych i materia-
łów budowlanych. Porcelana 
– Fajans – Szkło

„Budulec” Dom Hurtowy i Pośredniczy 10 Lutego willa „Jurek” 1989

„Centrohurt” wł. Łobocki B. Grabówko 1029

Bracia Menn Sp. z o. o. Gdynia Szosa Gdańska 1608

Towarzystwo Handlowe J. Tempski Nast. 
Sp. z o. p.

Gdynia Rynek Kaszubski 1526
Składy żelaza, materjałów 
budowlanych, technicznych, 
porcelany, szkła, lamp

Porcelana, fajans, szkło, emalia, żelazo, okucia, narzędzia

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Bałtyk” właśc. Józef Skwiercz ul. 10 Lutego 1306

Skład żelaza, narzędzi, sprzę-
tów kuchennych i materia-
łów budowlanych. Porcelana 
– Fajans – Szkło

J. Brzeziński Gdynia Chylonia 8

Skład żelaza, porcelany; 
Sprzęty kuchenne; Fajans, 
materiały budowlane, Farby, 
Oleje, Pokosty, Artykuły 
powroźnicze, Lampy

„Geteha” Gdyńskie Tow. Handl. wł. 
Groswert i Kurcman

Starowiejska dom Dutka 1429

Gierdalski W. Pl. Kaszubski dom wł.

Juliusz Hundsdorff Starowiejska 1501
Skład żelaza i sprzętów 
kuchennych

J. Tempski Nast. Sp. z o. p.
Gdynia Rynek Kaszubski
Skład 10 Lutego

1526
1827

Składy żelaza, materjałów 
budowlanych, technicznych, 
porcelany, szkła i lamp

Przedsiębiorstwa inżynieryjno-budowlane

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

„Adamas” Zakłady Przemysłowe Abrahama dom Grzenkowicza 1250

Baranowski M. Szkolna róg 10 Lutego

Bielawski Z. inż. Szosa Gdańska dom Szaniawskiego 1604

Consorcjum Francusko-Polskie dla budo-
wy Portu Gdyni

10 Lutego dom własny
1300
1851

Czech A., architekt Starowiejska, dom Małeckiego

Dulny B., architekt Starowiejska róg Ks. J. Poiatowskiego 1820

„Fasada” Sp. z o. o. ul. Abrahama dom Grzenkowicza 1250

Frankowski T. M., inż. dypl. Szosa Gdańska, willa „Giga” 1090

Biuro inżynieryjno-budow-
lane wykonuje wszelkiego 
rodzaju plany, projekty, kosz-
torysy, obliczenia statyczne, 
kierownictwo i wykonanie 
budowli, domy ekonomicz-
ne, konstrukcje żelbetowe, 
drewniane i stalowe, roboty 
drogowe i podziemne

„Getepe” Gdyńskie Tow. Przemysłowe; 
kierownik inż. Pitera r.

10 Lutego d. Skwiercza
mieszkania pryw. Kam.-Góra willa 
„Otok”

1822
1434

Gwoździewski J. Portowa dom Grenkowskiego

Henisz St., architekt Orłowo

Hojgard i Schulz (budowa portu) Port dom wł. 1036

Hoffmann P., inż. Szosa Gdańska dom Schmidta

Jaskulski K. i Brygiewicz K. Szkolna róg 10 Lutego 1656

Jaworski-Jankowski Przedsiębiorstwo na- 
i podziemnych oraz żelbetowych

Szosa Gdańska
1949
1621

Kalinowski N. i Syn sp. z o. o. Skwer Kościuszki d. Szczęsnowicza 1829

Kaszubowski J. Starowiejska dom Kurra

Kolesiński M., architekt Św. Jańska dom własny 1301

Krzyżanowski K. inż. i Ska. sp. z o. p. Św. Jańska d. Kassa 1125

Lisewski J., budowniczy 10 Lutego willa „Ella”

Maciejewski E.
Grabówko Osiedle Robotn. Gdyńskiej 
Spółdz. Mieszk.

1545

Madeła Wł., architekt Podjazdowa róg Starowiejskiej 1133

Mazalon L. M., inż. Szosa Gdańska dom własny 1877

Mrozowski J., inż. Św. Jańska dom Lisieckiego 1236

Narzyński L., inż Św. Jańska dom własny 1928

Pomorskie Przedsiębiorst. Robót Inżynier-
skich sp. z o. o.

Portowa dom Sudziłowskiego 1959

Prochaska W. i Jędrzejewski T. sp. z o. p. Św. Jańska dom Stankiewicza 1206

„Rika” Wielkopolski Tow. Budowl. Plac Dworcowy 1257

„Rozbudowa” Tow. Inż. Budowlane sp. akc. Chylonia Szosa Gdańska 1816

Sikora J. i Śmigielski J. Szosa Gdańska dom własny 1703

Skomski Fr. i S-ka Portowa dom Wojewskiego
1744
1746

Społeczne Przeds. Budowlane Grabówko dom własny 1444

„Strop” wł. Rartnicki M. Szosa Gdańska dom Olszowskiego 1841

Śmidowicz J., inż. 10 Lutego dom Skwiercza 1334

Tomaszewski W., inż. Abrahama dom Warsz. Tow. Ubezp. 1151

„Tor” Towarz. Robót Kolejowych Budowla-
nych sp. akc.

Podjazdowa róg Starowiejskiej
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Tow. Fundamentowe Reymond inż. 
Romański E., spółka akc. w Warszawie 
Oddział Gdynia

Św. Jańska dom Voigta 1955

„Tri” Tow. Robót Inżynieryjnych Sp. Akc. Lipowa, dom własny
1004
1553

Ungerowie O. i E. i Jakubowicz Starowiejska dom Schrödera

Urbaniak W., budowniczy, Poznań, oddział 
w Gdyni

Św. Jańska dom własny 1884

Witkowski inż. budowniczy Orłowo dom własny

Wojkiewicz R., arch. Szkolna dom własny 1707

Wujewski F. i Ska Gdynia

Zagner T., inż. Św. Jańska dom Stankiewicza 1245

Ziołowski St., inż. Skwer Kościuszki 1214

Zjednoczone Tow. Inż. Budowlane Sp. z o.o. 
Warszawa

Biuro w Gdyni Starowiejska dom 
Schrödera

1880

Zuske M., inż.
Orólowo willa Cezarego Podhor-
skiego

Żelazo-Beton Sp. z o. o. Portowa dom Wojewskiej 1412

Stolarnie

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Cieślak J. Św. Jańska d. Rybalskiego

Dobrzyński P. Chylonia dom wł.

Gdyńska Spółka Stolarska Gdynia Chylonja 34

Warsztaty z mechaniczn. 
napędem, specjalność: roboty 
budowlane i urządzenia 
składowe

Stolarnia Mechaniczna Marjan Gierszal Nadmorska 1521
Specjalność: roboty budow-
lane

Grabowski J. II Fr. Witomino

Gruba A. Sz. Gdańska dom własny

Hallmann J. Skwer Kościuszki
Stolarnia mebli i budowli, 
urządzeń biurowych i skła-
dowych

Hibner A. Sz. Gdańska d. Kerbera

Imbierowicz W. Św. Jańska dom wł.

Józef Jankowski Świętojańska vis a vis „Grażyny”
Zakład stolarski wykonuje 
wszelkie prace wchodzące 
w zakres stolarstwa

Jednac I. Oksywie

Jeżewski A. Sz. Gdańska dom własny

Kamiński C. Portowa d. Kwaśnego

Michał Kmiecik Zakład artystyczno 
stolarski

ul. Świętojańska

Wykonuje meble od 
najskromniejszych do 
najszlachetniejszych oraz 
urządzenia aptek i biur

Kossak T.
Portowa d. Bielawsk Fr. Św. Jańska 
189

Künkel J. Chylonia dom wł.

Leśny T. Chylonia Bernorda d. Langego

Maksymowicz St. Chylonia dom wł.

Nowczak T. Nadbrzeźna dom wł.

Pilowski i Ska Portowa dom wł.

Rotecki St. Sz. Gdańska dom wł.

Rygiel J. Oksywie dom wł.

Szary St. 10 Lutego 1319
Zakład stolarski o elektrycz-
nym zapędzie, specjalność: 
roboty budowlane

Szwaczkiewicz J. Sz. Gdańska dom wł.

Terlecki H. Sz. Gdańska dom wł.

Uzarowicz T. Grabówko dom wł.

Wolf B. Grabówko d. Wilma

Wyrwa St. Oksywie 26

Franciszek Zwolicki i S-ka Przedsiębior-
stwo Robót Stolarskich

10 Lutego willa „Jurek”, główne 
warsztaty maszynowe Rumia-Za-
górze

1965

Wykonuje wszelkie roboty 
budowlane, meblowe, sza-
blonowe, schody i poręcze. 
Odnawianie i dorabianie 
części mebli antycznych. 
Pakowanie mebli do dalszego 
transportu.

Szklarskie zakłady

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Klein A. Abrahama d. Marschalla 1626

Preuhs L. Sz. Gdańska dom wł. Nr 16

Zieliński R. Zakłady szklarskie i hurtownia 
szkła. Fabryka luster i szlifiernia szkła

Św. Jańska dom Niewiarowicza 1558

Tapety, farby, pokosty

Nazwisko / Firma Adres Telefon Uwagi

Centrala Tapet
ul. Św. Jańska róg Chrzanowskiego 
vis a vis Pol. Ag. Morskiej

1118

Poleca w wielkim wybo-
rze: tapety, listwy, ceraty, 
linoleum, drążki mosiężne 
(do firan i schodów), papiery 
rysunkowe, papiery szklane, 
szmergle, farby, lakiery, 
pokosty, pendzle

Lisiecki St. Drogerja skł. tapet i farb Św. Jańska dom wł. 1956
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