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To ja, Maurycy Nowoczesny, moja żona Helena Nowoczesna,
mój syn Józio Nowoczesny i nasz nowoczesny pies,
dog arlekin – Sambo.
Jest rok 1938, właśnie wracamy z podróży do Nowego Jorku.
Stoimy na trapie polskiego transatlantyku MS Batory
i machamy gdynianom, którzy jak zawsze przyszli przywitać
w porcie statek. To taka gdyńska tradycja, dobrze ją znamy,
bo też mieszkamy w Gdyni, w najmłodszym i najpiękniejszym
mieście w Rzeczpospolitej, a może i na całym świecie!

Podobno chcecie przekonać się, co to znaczy być
nowoczesnym w 1938 roku? Nie mogliście lepiej
trafić, o nowoczesności wiem wszystko. Żyję
nowocześnie. Otaczam się nowoczesnymi przedmiotami. Czytam nowoczesne czasopisma.
Ubieram się w nowoczesne stroje. Mieszkam w najnowocześniejszym mieście w Polsce, w nowoczesnym apartamentowcu, w nowocześnie urządzonym mieszkaniu. Mam też bardzo nowoczesną służącą. Zapraszam do mojego nowoczesnego świata.

Gdynia dziś połączona jest ze 170 portami całego
świata. Podróżowanie stało się proste i przyjemne,
wystarczy wymyślić kierunek, kupić bilet i można
płynąć, jak my do Nowego Jorku. 11 dni i jest się
na miejscu. Bilet w jedną stronę kosztuje 163 dolary,
a tam i z powrotem 310. MS Batory i jego bliźniak
MS Piłsudski to może nie największe (jak nieszczęsny
Titanic), ale na pewno najnowocześniej urządzone
statki, z basenami, siłowniami, dancingami, wierzcie
mi, świetnie bawiliśmy się podczas rejsu.

Ciekawostki z prasy:
Gdzie wczoraj bali się ludzie przebywać, że ich muchy, komary i inne kąśliwe stworzenia o śpiączkę czy malarię przyprawią, dziś ciągną się bulwary nadmorskie. A dalej
przecudowny Sezam (chodzi o port) otwarty i dostępny, klejnoty swe w magazynach
kryjący. Zwożą doń statki co najpiękniejsze skarby z całego świata, by je nam udostępnić. A w zamian otrzymują czarne diamenty (domyślacie się – węgiel), przyszłe maszty
niebotyczne, co w polskich wyrosły kniejach (to oczywiście drzewa), słodki cukier, tłuste
pożywne bekony i te wszystkie bogactwa, jakimi Bóg raczył obdarzyć Ojczyznę naszą.

Gdynia jest wyjątkowa! Jestem dumny, że tu mieszkam.
To wielka przyjemność obserwować, jak rodzi się nowe miasto,
rośnie i rozwija z dnia na dzień.

Historia Gdyni
Po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 roku,
po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Na mocy Traktatu Wersalskiego otrzymaliśmy niewielki fragment wybrzeża Bałtyku.
Jedynym portem obsługującym Rzeczpospolitą był
Gdańsk. W Gdańsku przeważali jednak Niemcy,
którzy utrudniali nam korzystanie z portu. Nasze
młode państwo potrzebowało „bramy na świat” –
portu, który otworzyłby drogę morską dla polskich

towarów i zapewnił przystań dla powstającej floty
handlowej i wojennej. Dlatego w 1920 roku rząd
Rzeczpospolitej podjął decyzję o budowie portu
w Gdyni. W tym czasie Gdynia była nadmorską
wsią. Już trzy lata później do naszego portu wpłynął pierwszy zagraniczny statek. W ciągu zaledwie
kilkunastu lat nad Bałtykiem wyrósł nowoczesny
port, a wraz z nim nowoczesne miasto z oświetleniem elektrycznym, asfaltowymi ulicami i nowoczesną komunikacją.

Jestem bogaty. Bardzo bogaty. Zajmuję się zamorskim handlem.
Eksportuję – czyli sprzedaję za granicę – węgiel i drewno.
Do Polski importuję – a więc sprowadzam – ryż z Azji, banany
z Afryki i samochody z całego świata. Często testuję sprowadzone
auta. Moja Helena śmieje się, że nikt w Polsce nie zmienia
ich tak często jak ja. I ma chyba rację.

Nasz port wyprzedził już port gdański. Jest najnowocześniejszym portem nad całym Bałtykiem. Co roku
w Gdyni cumuje prawie 6 500 statków, z których
i na które przeładowywanych jest ponad 9 milionów
ton najróżniejszych towarów. Powierzchnia magazynów przekroczyła już 120 tysięcy metrów kwadratowych. Mamy najnowocześniejszą na świecie łuszczarnię ryżu, chłodnię o pojemności 900 wagonów,
dojrzewalnię bananów, palarnię kawy… Gdynia to
pomnik polskiej potęgi i energii.

Teraz opowiem wam o pieniądzach: nie wiem czy
wiecie, że po odzyskaniu niepodległości na ziemiach
polskich w obiegu były aż cztery waluty: marka
niemiecka, korona austriacka, rubel carski i marka
polska. W 1920 roku Sejm ustanowił jako jedyną
walutę: markę polską. W 1924 roku zastąpił ją złoty
polski. Wyobraźcie sobie, że za 1 złotówkę płacono
aż 1 milion 800 tysięcy marek polskich. Złoty dziś
jest równy wartością frankowi szwajcarskiemu.
Jeden dolar kosztuje 5,18 złotych.

SŁUŻĄCA:
25 ZŁ

ROBOTNICA: 50 ZŁ
ROBOTNIK: 100 ZŁ

POSTERUNKOWY:
150 ZŁ

1 KG WĘGLA:
5 GR

JAJKO:
8 GR

LITR MLEKA:
27 GR

ZESZYT SZKOLNY:
10 GR

BOCHENEK CHLEBA:
30 GR

1 KG MĄKI:
45 GR

OBIAD:
1 ZŁ

KAPELUSZ Z ŁADNEGO FILCU:
6,50 ZŁ

PORZĄDNY GARNITUR:
150 ZŁ

KAPITAN STATKU:
1 100 ZŁ

PROFESOR
UNIWERSYTETU:
1 500 ZŁ

SZEF FABRYKI,
UDZIAŁOWIEC SPÓŁEK:
10 000 ZŁ

NOWOCZESNY:
JESZCZE WIĘCEJ

RADIOODBIORNIK:
210 ZŁ

MOTOCYKL SOKÓŁ:
2 700 ZŁ

TELEFON BIURKOWY:
245 ZŁ

FIAT 508:
5 400 ZŁ

Ciekawostki z prasy:
Życie towarzyskie w Gdyni
kwitnie nadzwyczaj bujnie.
Gdynia jest miastem portowym,
z całego świata przypływają tu
marynarze i turyści. Latem pół
Polski ściąga nad morze, w końcu
Gdynia to też letnisko. Bez obaw.
Gdynia jest przygotowana, mamy
przeszło 40 restauracji, drugie
tyle barów i jadłodajni, do tego
nocne lokale z dancingami
i tawerny dla marynarzy. Na gdyńskich dancingach do tańca przygrywają nam modne orkiestry
taneczne i jazz-bandy.

Jestem wspaniałym tancerzem. Z Heleną tworzymy piękną parę.
Często bawimy się w „Cafe Bałtyk”, która mieści się w pięknym
nowym biurowcu po drugiej stronie ulicy. Z okna naszego
mieszkania możemy sprawdzić, czy wszyscy są już na parkiecie.

Jeśli macie ochotę na kawę, to musicie wiedzieć,
że eleganckie gdynianki piją ją w cukierni Władysława
Fangrata na skwerze Kościuszki. W najmodniejszym lokalu w mieście, w którym – jak mawia moja
Helena – należy bywać. Bo to właśnie tu admirałowe, dyrektorowe, żony dowódców floty, konsulów
i prezesów wymieniają się najświeższymi nowinkami,
komentują ostatnie wydarzenia i prezentują nowe
kreacje. Helena to mój nieoceniony, najlepszy i najszybszy informator. Zawsze powtarzam, że to kobiety

wiedzą wszystko najlepiej, i to ostatecznie one podejmują decyzje, a mężczyźni nawet o tym nie wiedzą.
Śmietanka towarzyska Gdyni spotyka się na balach,
gdzie obowiązują fraki lub smokingi oraz wytworne
suknie wieczorowe, które panie sprowadzają
z Warszawy od Braci Jabłkowskich albo kupują
w gdyńskim Magazynie Nowości Pelagii Anflikowej.
To prawdziwe rewie mody i elegancji, a najjaśniej
błyszczy oczywiście moja Helena.

Pewnie jesteście ciekawi, gdzie mieszkam.
Szukałem najlepszego miejsca i znalazłem.
Najnowocześniejszą, najbardziej luksusową
i największą kamienicę w Gdyni.

Kamienicę wybudował Fundusz Emerytalny
Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego,
dlatego wszyscy w Gdyni nazywają ją „Bankowcem”.
Sylwetką przypomina statek, stąd jej druga nazwa:
„gdyński transatlantyk”. Kamienicę zbudowano
na rogu ulicy 10 Lutego i 3 Maja.

Bankowiec to największa kamienica w Gdyni.
Jej kubatura (to znaczy objętość) wynosi 50 tysięcy
metrów sześciennych. Jest też najdłuższa – wzdłuż
ulicy 3 Maja ma ponad 90 metrów! Tak się składa,
że jest też najwyższa, ma 8 kondygnacji, a z wieżyczką aż 9.

Obejrzyjcie dokładnie plan. Kamienica ma kształt
litery C. Prowadzą do niej dwa wejścia: jedno od
ulicy 3 Maja, a drugie od ulicy Stefana Batorego.

Jej autorem jest architekt Stanisław Ziołowski
(który też tutaj mieszka). Inżynier Ziołowski zaprojektował kamienicę w stylu modernistycznym.

Modernus po łacinie znaczy nowoczesny. Nie muszę
wam chyba mówić, że to mój ulubiony styl.

• Konstrukcja żelbetowa – to praw-

To jest właśnie nasz Bankowiec. Obok wypisałem wam
cechy, dzięki którym poznacie modernistyczną
kamienicę w stylu okrętowym.

• Dyskretne wejście do

budynku – dziś już się nam nie
podoba bujny przepych portali
prowadzących do starych kamienic.

dziwa rewolucja w budownictwie.
Dom o takiej konstrukcji nie opiera się
na ścianach, jak kiedyś, a na filarach.
Budowę zaczyna się od stworzenia
szkieletu z żelaza i betonu, a dopiero
potem szkielet wypełnia się ścianami
z cegieł i oknami.

• Elewacje bez ozdób i detali –

moderniści uważają, a ja się z nimi
zgadzam, że nie ma większej zbrodni
niż zbędna dekoracja. Bogato rzeźbione kolumny, siłacze podtrzymujący balkony, nie mają żadnej funkcji,
ani sensu, a architektura powinna być
przede wszystkim funkcjonalna, każdy
jej element wynikać ma z funkcji,
jaką pełni.

• Płaski dach – modernistyczne
budynki mają płaskie dachy. Dach
wysoki jest dziś całkiem przestarzały,
a już zupełnie nie nadaje się dla
wielkich domów mieszkalnych.

• Nowoczesne rozwiązania –

• Duże okna – nowoczesny człowiek

• Przeszklony parter – dzięki niemu

potrzebuje światła, dlatego w naszym
domu okna są tak duże. Mówiłem już,
że nasz dom jest zbudowany w konstrukcji żelbetowej – dzięki temu
ściany wcale nie muszą być masywne
i można w nich umieścić wielkie okna.
Jeśli trzeba, to nawet cała ściana –
od posadzki do samego stropu –
może być ze szkła.

• Szlachetne wykończenia –

elewacje modernistycznych budynków
są gładkie i szlachetne, ich ozdobą są
eleganckie tynki, luksusowe kamienne
płyty albo płytki ceramiczne. Piękno
nowoczesnej architektury zawiera się
w prostocie.
Tak jest także w naszej kamienicy –
pokrywają ją wapienne płyty, sprowadzane z kamieniołomów z południa
Polski.

elektryczność, centralne ogrzewanie,
ciepła i zimna woda w kranach, anteny
radiowe, podziemne garaże…
to wspaniałe nowinki, których nie
znajdziecie w starych kamienicach.

cały budynek wygląda, jakby unosił się
w powietrzu, albo sunął jak statek
po morzu, oderwany od ulicy.
Na parterach kamienic znajdują się
sklepy i biura. W naszej mamy zakład
fryzjerski i coś, co lubię szczególnie –
Stałe Targi Samochodowe!

• Jasny kolor – modernistyczne

budynki są zazwyczaj białe, jasnoszare,
albo jasnobeżowe. Czy wiecie, że
Gdynię nazywamy: „białym miastem”?
Urzędnicy miejscy, którzy wydają zezwolenia na budowę kolejnych domów,
upominają architektów: „w projekcie
wszystko w porządku, prosimy o gdyński
kolor elewacji” i nikomu nie trzeba
tłumaczyć, o jaki kolor chodzi.

Projektanci miasta zadecydowali,
że przy ulicy 10 Lutego kamienice mają mieć
6 kondygnacji. Nasza jest jednak wyższa.

Po czym jeszcze można poznać, że Bankowiec
zbudowany jest w stylu okrętowym?
Wystarczy popatrzeć na ilustrację.

• Zaokrąglone narożniki przypomi-

nają kadłuby statków (jeszcze lepiej
to widać w budynku ZUS, w którym
mieści się dancing – widzieliście już go
na stronach 12–13).

• Poziome pasy okien – przypominają
burty statku, a okrągłe okna widoczne
od podwórka, wyglądają jak okrętowe
bulaje.

• Półokrągła wieżyczka zwień-

czona masztem flagowym –
unosi się nad naszym budynkiem,
jak mostek kapitański nad statkiem.

• Uskokowe cofnięcie dwóch

najwyższych kondygnacji –
przypomina pokłady na statku,
a przy okazji zmniejsza optycznie
bryłę naszej kamienicy.

Jak to się stało? Inżynier Ziołowski, projektant
naszego Bankowca, cofnął dwie najwyższe
kondygnacje w głąb budynku – dzięki temu
nie psują linii ulicy, a do tego jeszcze wyglądają,
jak górne pokłady statku. Bardzo mi się
to podoba!

Dobry adres to podstawa!
Nasz Bankowiec stoi przy ulicy 10 Lutego.
To jedna z najstarszych i najważniejszych ulic
w Gdyni. Została wytyczona już w 1905 roku,
kiedy Gdynia była jeszcze wsią – przybywający nad
Bałtyk letnicy mogli najkrótszą drogą przejść ze
stacji kolejowej nad morze. Wtedy nazywała się:
ulica Kuracyjna.

Obecną nazwę otrzymała na pamiątkę zaślubin
Polski z morzem, które dokonały się w 1920 roku,
właśnie 10 lutego.
Dziś jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych
ulic Gdyni. Przy naszej ulicy mieszczą się ważne
gdyńskie budynki: poczta, szkoła, banki i wiele
wspaniałych kamienic.

Znajomości to podstawa!
Mieszkańcy Bankowca to gdyńska elita: prawnicy,
lekarze, urzędnicy państwowi, oficerowie, prezesi
firm, pracownicy banku.
Na trzecim piętrze w naszej klatce mieszka architekt Stanisław Ziołowski z rodziną, cudowny
z niego sąsiad, a przede wszystkim autor projektu
i budowniczy naszej kamienicy, ale i wielu innych

modernistycznych budynków w Gdyni. Lubimy
sobie pogawędzić o nowoczesnej architekturze.
Na trzecim piętrze mieszka także mój serdeczny
przyjaciel Antoni Długołęcki – właściciel Łuszczarni
Ryżu. Mieszkańcem Bankowca jest również Mamert
Stankiewicz – niezrównany kapitan transatlantyków.
Bezpieczniej się podróżuje, kiedy przyjaźnisz się
z kapitanem!

Pewnie myślicie, że czynsze w centrum Gdyni
są wysokie. Macie rację są bardzo, bardzo wysokie.
Ale kto by chciał oszczędzać, wiedząc o wygodach,
jakie zapewnia mieszkanie w Bankowcu.

• Boy w czerwonej liberii otwiera

• Czerwone dywany – robią

• Schody z duszą – to znaczy

• Dwuskrzydłowe drewniane

• Okna w klatce schodowej mają

• Oczywiście mamy też windę.

• Oryginalna, kulista lampa przypo-

• Ogrzewana klatka schodowa,

• Podłoga i ściany na parterze

• Stopnie schodów są wygodne:

• Przed wejściem małe ceramiczne

• Elegancka okładzina

drzwi, czeka na mieszkańców, przywołuje windę (oczywiście żaden
z niego boy, to dorosły mężczyzna).

mina słońce albo oko wieloryba,
który zagląda do naszej kamienicy.
Jest idealnie modernistyczna!

wrażenie na gościach. W Gdyni
wszyscy mówią, że nie ma drugiej
takiej klatki schodowej w mieście.

w której z dumą eksponujemy
nowoczesne kaloryfery.

z wolną przestrzenią pomiędzy biegami schodów. Wyglądają imponująco i doświetlają klatkę schodową.

wyłożone są najprawdziwszymi
marmurami.

drzwi do mieszkań, z mosiężnymi
wizytownikami, wizjerami, okuciami
i klamkami.

niskie i szerokie, a do tego wyłożone higienicznym linoleum
w ciemnobrązowym kolorze.

specjalny mechanizm – jedną
wajchą można otworzyć wszystkie
na raz.

płytki tworzą ciekawy wzór. Każda
z tych płytek kształtem przypomina
staroświecki gorset i dlatego nazywamy je gorsecikami.

W tak wysokim budynku nie
poradzilibyśmy sobie bez niej.

z czarnego lastryka pokrywa
potężne filary przedsionka.

Ciekawostki z prasy:
Uprawianie sportu samochodowego wyrabia w kobietach
wytrzymałość, a więc przyczynia się do podniesienia walorów fizycznych, dążenie zaś do
osiągnięcia celu uzupełnia braki
stanowczości. Automobilizm
daje ponadto kobiecie możność
częstego przebywania na świeżym powietrzu (znów walory
zdrowotne), wyrabia szybkość
orientacji i ściśle z nią związaną
szybkość decyzji oraz reakcji.
A co najważniejsze – możność
bezpośredniej styczności z pięknem natury, poznania uroku własnego kraju.

W Bankowcu jest jeszcze miejsce, którego nie
można pominąć. To jedyny w Gdyni i jeden
z pierwszych w Polsce podziemny garaż!

W naszym garażu może parkować 18 samochodów.
Jak na nowoczesne małżeństwo przystało posiadamy z Heleną dwa auta! Każdy z pojazdów ma
swój boks, który zamykają specjalne żaluzje. Garaż
doświetla umieszczony na środku okrągły otwór,
który pełni też funkcję szybu wentylacyjnego,
czyli wyrzutni spalin.

Chyba jeszcze nie zdążyłem się wam pochwalić
jak wspaniałą automobilistką jest Helena. Już od
kilku lat bierze udział w kobiecych rajdach samochodowych. Jestem z niej szaleńczo dumny. Swój
poprzedni samochód rozbiła niedawno podczas
rajdu Warszawa-Gdynia, na szczęście nic się jej
nie stało. Od razu zresztą kupiłem jej nowy samochód – Polskiego Fiata 508. Reklamują go jako
„najoszczędniejszy z wygodnych i najwygodniejszy
z oszczędnych”. Pali 7 litrów na 100 kilometrów,

uzyskuje szybkość 90 kilometrów na godzinę,
zbudowany jest z doskonałych krajowych surowców.
Kosztuje 5400 złotych. Sprawuje się doskonale.

Jak już wam mówiłem, samochody to moja słabość,
a Gdynia to miasto samochodów. Nie ma nic przyjemniejszego,
niż jeździć po Gdyni autem.
Jednak do Warszawy latam samolotem. Loty odbywają się
codziennie i trwają 90 minut, a cena za bilet w dwie strony
to 99 złotych. Samochodem może wyszłoby taniej,
ale na pewno dużo dłużej, nawet gdyby mój szofer jeździł
tak szybko jak Helena.

Na tysiąc mieszkańców przypada więcej aut niż
w stolicy. Do Gdyni docierają samochody z całego
świata, nie chwaląc się – duży udział ma w tym
moja firma. Dopiero z Gdyni wysyłamy je dalej do
Polski i do innych krajów. W Gdyni zarejestrowanych jest 618 samochodów, w tym 270 osobowych
i 102 autodorożki. Mamy w Gdyni 16 stacji benzynowych. Litr benzyny kosztuje 68 groszy.

Gdynia jest też miastem salonów samochodowych,
jednym z nich są znajdujące się na parterze naszej
kamienicy – Stałe Targi Samochodowe. Można
tu kupić Mercedesy, Fordy, Chevrolety, Dodge’e,
Citroëny… Polski Fiat ma swój salon przy ulicy
Świętojańskiej 110. To w nim kupiłem Helenie jej
zgrabnego Fiata. Nasz sąsiad trochę się o to gniewał,
ale wytłumaczyłem mu, że muszę popierać także
polski przemysł automobilowy.

Chociaż nikt dziś nie wierzy w wojnę i wciąż powtarzamy sobie,
że nasi żołnierze nie oddadzą nawet guzika, to na wszelki
wypadek pod naszą kamienicą zbudowany został schron
przeciwlotniczy. Lepiej dmuchać na zimne.

Nasz schron wyposażony jest w wodę, toalety
i oczywiście zapasy żywności. Do schronu prowadzą trzy wejścia zamykane ciężkimi drzwiami.
Na dachu kamienicy zamontowaliśmy syrenę
alarmową, która w razie zagrożenia poinformuje
mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.
Jesteśmy też przygotowani na wypadek, gdyby
wróg użył broni chemicznej.

Zainstalowaliśmy własny system filtrowania
powietrza uruchamiany za pomocą wielkiego
pokrętła. Na wypadek ataków lotniczych, kiedy
trzeba zaciemniać budynki, mamy pomalowane
na czarno żarówki. Świecą tylko cieniutkimi strumieniami światła w miejscach nie pokrytych farbą.
Mam nadzieję, że ani schronu, ani tych specjalnych
żarówek nie będziemy musieli nigdy używać.

Nie jestem architektem, ale skoro mieszkam w nowoczesnej
kamienicy, wnętrze mojego mieszkania musi być równie
nowoczesne, a ja muszę być zorientowany w najnowszych
trendach. Dlatego czytam wszystkie czasopisma o urządzaniu
mieszkań, oglądam reklamy, katalogi i z nich czerpię wiedzę.

Oto co sobie zaznaczyłem:
„Dawniej architekt projektował budynek, myśląc
o tym jak będzie się prezentował na zewnątrz,
o wnętrzach mieszkań i ich późniejszym urządzeniu nie myślał albo myślał mało. Dziś nowoczesne
projektowanie domu zaczyna się nie od fasady, ale
od garnka w kuchni. Architekt już przy wykreślaniu
planu budowy, decyduje o rozmieszczeniu sprzętów
i wygodzie przyszłych mieszkańców, bo ważna jest
funkcjonalność, a nie dekoracje”.

„Nowoczesność zawiera się w tym, że widzimy
piękno tam, gdzieśmy go dotychczas nie widzieli.
Nie spostrzegaliśmy piękna rzeczy użytkowych.
Zdawało nam się, że aby coś było piękne, trzeba
je ozdobić. A tymczasem nowoczesne malarstwo
i architektura pozbawione sztucznych ozdób są
piękniejsze. Dają oczom większe zadowolenie,
bo piękno przedmiotu użytecznego polega na
prostocie i harmonii kształtów”.

Czy szukaliście kiedyś mieszkania?
Jeśli tak to, wiecie, że wszyscy
sprzedawcy prezentują je najpierw
narysowane na planie. Ten, kto potraf
czytać takie plany, może się z nich
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Potraficie? Ja oczywiście tak.
To bardzo proste. Wystarczy wyobrazić
sobie, że znika sufit i spoglądasz
na mieszkanie z góry.

• Najlepiej widoczne na planie linie

to oczywiście ściany, na ogół mają
dwie grubości: grubsze – to ściany
zewnętrzne, cieńsze – to ściany
działowe, czyli znajdujące się między pokojami. Podwójna linia to
ściany działowe z próżnią akustyczną
w środku, które oddzielają od siebie mieszkania.

• Różowe kwadraty na planie to słupy
nośne, pamiętacie, że kamienica ma
konstrukcję żelbetową. Te słupy to
część konstrukcji, która trzyma cały
budynek (wszystkie ściany mogłyby
zniknąć, a dom stałby nadal, właśnie
na tych słupach).

• Małe prostokątne otwory w grub-

szych ścianach to przewody dymowe
i wentylacyjne. Najwięcej znajdziecie ich w kuchni i w łazience, myślę,
że bez trudu domyślacie się dlaczego.

• Schody – łatwo poznać po liniach,
które oznaczają poszczególne
stopnie widziane z góry. Strzałka
oznacza kierunek schodów,
z dołu do góry.

• W kuchni prostokąt z kółkami

to kuchenka, obok stoi zlew.
W łazience widzicie umywalkę,
wannę i toaletę.

• Łuki przy drzwiach oznaczają

kierunek ich otwierania.
Pozwalają sprawdzić, czy drzwi
przy otwieraniu nie będą
sobie wzajemnie przeszkadzać.
Tak samo oznacza się drzwi
szaf ściennych.

• W pokojach widzimy z góry

stoły, krzesła, tapczany, łóżka
i fortepian. Wszystko narysowane schematycznie i w odpowiedniej skali oraz wielkości.

Układałem na planach
schematyczne meble i malutkie
sprzęty, z tych wszystkich
przymiarek wyszło mi, że muszę
kupić największe mieszkanie
w całej kamienicy.
Dwieście metrów kwadratowych
to przyzwoity metraż!

Jeśli dobrze obejrzeliście
poprzednią stronę, to sami
możecie zwiedzić prywatną
część mieszkania.
Znajdźcie:
• spiżarnię
• wszystkie szafy ścienne
• wszystkie podwójne drzwi
• balkony
• wszytkie toalety
• lampę przypominającą
oko wieloryba
służbówkę,
czyli pokój
•
dla służącej

Zapraszam was do wnętrza mojego mieszkania.
Oczywiście tak tylko na niby – obejrzyjcie je
sobie na planie. Jestem sakramencko zajęty
i niestety nie mogę was oprowadzić po naszym
prawdziwym mieszkaniu.

Na początek na planie znajdźcie schody.
Zauważyliście, że na planie są dwie klatki
schodowe? Po prawej stronie ta wspaniała, którą
już poznaliście. Jest przeznaczona dla mieszkańców i ich gości. Druga klatka po lewej stronie
jest węższa i skromniejsza – tędy do mieszkań
wchodzi służba, czyli nasza Marysia i jej koleżanki
służące u innych lokatorów naszego Bankowca.

Z głównej klatki schodowej do naszego mieszkania prowadzą dwie pary drzwi. Wielkie dwuskrzydłowe drzwi główne i mniejsze, usytuowane przy
windzie. Te mniejsze prowadzą do mojego biura.
Prawie wszyscy mieszkańcy kamienicy mają
prywatne gabinety (lekarskie, prawnicze i inne).
Jest to wydzielona część mieszkania z przedpokojem, małą toaletą i dwoma pokojami. W pierwszym pokoju pracuje moja sekretarka, tam czekają
interesanci, a w drugim siedzę ja.

Głównymi drzwiami z klatki wchodzi się
do naszego mieszkania.

We wszystkich magazynach czytam, że nowoczesne mieszkanie jest bardzo słoneczne.
Wiem jak to osiągnąć.

Więcej światła wpada do pokoju wtedy, gdy okna są
szerokie i niskie, niż wtedy, gdy są wysokie i wąskie,
jak to często bywało w starych kamienicach.

Okna najważniejszych pokoi powinny wychodzić
na słoneczne strony świata, najlepiej na południe,
ewentualnie na zachód lub wschód. Okna klatek
schodowych, kuchni, łazienek, służbówek, mogą
wychodzić na stronę od podwórka.

•

Dziś nie zasłaniamy okien, a jeśli już musimy je
przesłonić, stosujemy cieniutkie, przezroczyste
firanki z białego lnu lub delikatnej siatki. Zasłonki
szyjemy z materiałów jednobarwnych, najlepiej
w kolorze ściany. Zawieszamy je na wąskich drążkach metalowych, przylegających ściśle do okna.

Zdecydowanie nie podobają się nam staroświeckie, ciężkie aksamitne zasłony z lambrekinami,
gęste firany, czy grube portiery z frędzlami,
zbierające tylko kurz i niewpuszczające światła.

•

Rośliny doniczkowe, które powinny pojawić się
w każdym nowoczesnym mieszkaniu, stawiamy
pod oknem na niskich ławkach, półkach lub
żardinierach, aby nie zabierały cennego światła.

•

Pokoje słabiej oświetlone należy zawsze malować
jasnymi kolorami, które odbijają światło, sprawiając,
że pokój wydaje się jaśniejszy.

•

Pokoje dobrze oświetlone można malować
zależnie od gustu. Jednak sufit, ściany a nawet
podłogę staramy się utrzymać w jasnych kolorach,
aby nie pochłaniały światła.

Ciekawostki z reklam:
Wielką wagę przywiązujemy dziś
do dobrego oświetlenia, bo dobre
światło to warunek zdrowia
i dobrego nastroju, potrzebnego
do pracy i rozrywki. Nowoczesne
żarówki, powinny być oszczędne
i jak najlepiej naśladować światło dzienne.

Ciekawostki z prasy:
Lampy elektryczne w porównaniu ze zwykłymi lampami naftowymi mają swoją stronę ujemną:
mianowicie nie dają się przenosić dowolnie z miejsca w miejsce. Można wprawdzie lampę
wiszącą przy pewnych urządzeniach przesuwać lub przeciągać,
można lampę stojącą, połączoną
z kontaktem przenosić w promieniu paru metrów; na tym jednak
kończą się możliwości przenoszenia lamp elektrycznych. Jeśli
chcemy mieć nieograniczona
swobodę w korzystaniu ze światła w różnych punktach pokoju,
musimy maximum punktów
świetlnych, lamp i kontaktów
zainstalować. Meble źle ustawione można przestawić kilkanaście razy zanim wnętrze osiągnie właściwy wyraz. Natomiast
wszystko, co dotyczy instalacji
światła, należy przewidzieć.

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez
elektryczności. W nowoczesnej Gdyni wciąż
nie wszyscy korzystają z jej dobrodziejstw.
Mam nadzieję, że w waszych mieszkaniach
jest już prąd.

Największą entuzjastką elektryczności jest nasza
służąca, Marysia. Dumna jak paw sunie po domu
z elektroluksem, czyli odkurzaczem, prasuje absolutnie wszystko, nawet skarpety, bo kocha elektryczne żelazko. W naszej kuchni wciąż słychać
chrobotanie motorka kuchennego do krajania
jarzyn i mielenia kawy, a przygotowanie herbaty
za pomocą elektrycznego imbryka to w wykonaniu Marysi prawdziwa ceremonia nowoczesności. Marysia celebruje nawet wkręcanie żarówki.

Zobaczcie, jak nasza kapłanka elektryczności
wkręca nowiutką żarówkę próżniową.
Zgodzicie się chyba ze mną, że światło elektryczne
zasługuje na nowoczesne lampy. Minął bezpowrotnie czas, gdy stare lampy naftowe i ozdobne
kandelabry ze świecami przerabiano, wprawiając
w miejsce świec i knotów żarówki elektryczne.
Minęła moda na wielkie ozdobne żyrandole z kryształowymi wisiorkami, na staroświeckie abażury

marszczone z tiuli, z frędzelkami i paciorkami.
Wszystkie te zabytki lampiarstwa są nie do pomyślenia w nowoczesnym wnętrzu. Dziś zachwycają
nas lampy zupełnie inne: najprostsze, bez ozdób,
zrobione z metalu i mlecznego szkła, o kształtach
geometrycznych. Lampy nie służą próżnej ozdobie,
świecą precyzyjnie, dokładnie tam gdzie trzeba, gdy
nie są włączone, są prawie niewidoczne. Tylko takie
lampy mogły się znaleźć w naszym mieszkaniu.

Ciekawostki z prasy:
Ozdobne nóżki i rzeźbione oparcia mebli może pasowały do staroświeckiej kunsztownej fryzury,
niewygodnego gorsetu i wielkiej krynoliny, ale nowoczesna,
wysportowana kobieta, o chłopięcej fryzurze na pewno o wiele
lepiej poczuje się na modernistycznym krześle z giętych rurek
stalowych!

Helena jest mistrzynią w organizowaniu spotkań towarzyskich.
Co czwartek o piątej po południu cała modna Gdynia spotyka
się w naszym salonie. Także bawiące w Gdyni gwiazdy chętnie
przyjmują nasze zaproszenie. Często odwiedza nas Jadwiga
Jędrzejowska – nasza sławna tenisistka, finalistka Wimbledonu
i przyjaciółka Heleny.
Mam dla was zagadkę: kto gościł w naszym salonie, skoro
mogliśmy na żywo usłyszeć: „Miłość Ci wszystko wybaczy”,
„Seksapil”, „Brunetki, blondynki…”?

Dzisiejsze zasady urządzania mieszkań sprzyjają
przyjmowaniu gości, a zasada najważniejsza brzmi:
„jak najmniej mebli”. Wolna przestrzeń to najlepsza ozdoba nowoczesnego pokoju. Domyślacie
się na pewno, że najmniej ustawnymi meblami są
szafy i regały, dlatego architekci od razu ukrywają
je w ścianach. W ten sposób nowoczesne mieszkania zyskują dużo wolnego miejsca. Część pokoju
dziennego pełni zazwyczaj rolę jadalni. Nikt jednak dziś nie ustawia stołu na środku pokoju, tak jak

to kiedyś robiono. Stół stoi z boku, możemy więc
swobodnie poruszać się, a nawet tańczyć, gdy tylko
mamy ochotę. Zamiast ciężkich, drewnianych krzeseł,
których używano jeszcze wczoraj, otaczamy się lekkimi, eleganckimi i wygodnymi meblami wykonanymi
z giętych, chromowanych rurek stalowych. W nowoczesnym salonie nie może zabraknąć odbiornika
radiowego i gramofonu. Są to miłe uchu współczesne
wynalazki i wielka atrakcja spotkań towarzyskich.

Ciekawostki z prasy:
Woda gorąca niezbędna jest
nam w każdej chwili: do kąpieli,
do mycia się, do codziennej
toalety, do mycia naczyń, a jej
zużycie świadczy o czystości,
więc i o kulturze gospodarstwa.
Trudno sobie wyobrazić mieszkanie nowoczesnego, kulturalnego
człowieka bez stałego dopływu
ciepłej wody.

Łazienka to królestwo Heleny. Ostatnio zażądała zamontowania
w niej telefonu, by mogła równocześnie robić dwie ulubione
czynności – kąpać się i rozmawiać z przyjaciółkami. Przy okazji,
czy wiecie, że abonament telefoniczny kosztuje 10 zł miesięcznie
i pozwala na wykonanie 75 rozmów, bez względu na ich długość?
Korzystając z telefonu trzeba uważać na język, przeklinanie
na linii jest karane odłączeniem od sieci. Oczywiście Helena
nie przeklina nigdy!

Kąpiele wpływają dodatnio na organizm i pozwalają
nie tylko świetnie wyglądać, ale też długo utrzymać
się przy zdrowiu. Dlatego najważniejszym elementem pokoju kąpielowego jest wanna, duża, głęboka
i wygodna, w której spędzamy najmilsze chwile dnia.
Oprócz wanny, w łazience niezbędna jest umywalnia z lustrem, szafki, półki i uchwyty na ręczniki.
Specjalnie na moje życzenie zamontowaliśmy też
spłukiwaną i skanalizowaną spluwaczkę do mycia
zębów. Klozet umieszczony jest w oddzielnym

pokoju. Ściany wyłożone są kafelkami, co ułatwia
utrzymanie czystości. Na podłodze, szalenie
modne, płytki terakotowe, nazywane dla swojego
kształtu gorsecikami. Szczęśliwie pralek-wyżymaczek i maglownic nie musimy pomieścić w mieszkaniu, a to dzięki temu, że w piwnicy Marysia może
korzystać z nowocześnie urządzonej pralni, suszarni
i magla. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana
jest przez dużą i bardzo nowoczesną kotłownię,
która także znajduje się w piwnicy.

Ciekawostki z prasy:
Jest rzeczą nie do uwierzenia,
że w Polsce budują dziś nowe
domy, w których nie ma pokoju
dla służącej. A widmo tych łóżek
„pawlaczów” i „antresoli” nad
naszymi garnkami powinno
wywołać protest nie tylko pań
domu, ale i higienistów.
Kwestia tualety jest bardzo
ważna. Są domy, w których pani
dostarcza czepeczków i fartuchów, ale te należą do rzadkości.
Wymagać jednak trzeba, żeby
przy pracy służąca miała czysty
fartuszek i chusteczkę na głowie, a podając do stołu, wdziała
biały fartuszek. Tam gdzie jest
młodsza, powinna bezwarunkowo od obiadu urzędować
w „mundurze”. Wielki zakrywający wszystko fartuch, ewentualnie rękawy takie jak noszą biuralistki, chronią od zniszczenia
munduru przy jakiejś ewentualnie koniecznej brudnej robocie.

Wszystkie przyjaciółki Heleny zazdroszczą jej
naszej perły, niezrównanej służącej Marysi.
Nasza trzyosobowa rodzina zatrudnia też
sprzątaczkę, praczkę, prasowaczkę i – rozumie
się – guwernantkę, ale wszystkiego dogląda
Marysia.Widzieliście nasze mieszkanie, nie
jest małe, gdybym musiał wołać Marysię
z mojego gabinetu, zdarłbym sobie zupełnie
gardło a i tak pewnie by mnie nie usłyszała.
Zainstalowaliśmy więc bardzo sprytne

urządzenie, które ułatwia nam wszystkim życie
w domu – to przywoływacz służby. Wystarczy,
że wcisnę specjalny dzwonek i Marysia
w kuchni widzi, że wzywam ją do siebie.
Mój gabinet na wyświetlaczu ma numer 1.
Nowoczesne kuchnie są małe. Kiedyś w dużych
kuchniach mieszkały służące, dziś to nie do pomyślenia. Służąca musi mieć w mieszkaniu własny
pokoik. Szafki kuchenne wbudowane są w ściany

i tak nowocześnie zaprojektowane, by jak najbardziej usprawnić pracę, na przykład stolnica do
ciasta chowana jest w postaci szuflady, deska
do prasowania wbudowana jest w szafkę. Meble
kuchenne powinny być utrzymane w jednym
kolorze. Najlepiej gdy są białe lub kremowe,
te kolory pomagają bowiem w utrzymaniu wnętrza
kuchni w czystości. Praca w nowoczesnej kuchni
wykonywana jest w pozycji siedzącej, konieczny jest
zatem taboret, z siedzeniem obracanym na śrubie.

Sprawdza się także zmyślne wiadro do śmieci
z automatyczną pokrywą, podnoszoną nogą
za pomocą pedału – Marysia uwielbia takie wynalazki. Transport jedzenia do pokoju jadalnego
odbywa się na tacy-wózku. W nowoczesnej
kuchni pojawiają się nowe elektryczne urządzenia ułatwiające życie. Moje ulubione to lodówka
elektryczna – rzadki jeszcze wynalazek, ale wróżę
mu wielką karierę,

Ciekawostki z prasy:
Za granicą wpadli na dowcipny
sposób wyrabiania „rosnących
mebli” do pokojów dziecinnych.
Są to meble, które w miarę wzrostu swych właścicieli dają się
rozsuwać i powiększać, tak, że te
same meble, służące pięcioletniemu malcowi, mogą po dokonaniu kilku przesunięć umeblować pokój piętnastoletniego
wyrostka. Jeden komplet wystarcza na długie lata, pozostając
zawsze odpowiednich rozmiarów.
Malec nie gramoli się na wysoki
fotel, który jest dla niego jakby
„na wyrost” ani starsze już
dziecko nie gniecie się i nie wbija
sobie kolan w brodę na niziutkim stołeczku.

Nasz Józio jest wyjątkowy. Najlepszy w nauce
i najlepszy w sporcie. Ledwo nauczył się pisać,
od razu zaczął tworzyć historyjki o morzu,
plaży i porcie, o jachtach i o marynarzach.
Zachwycają się nimi nauczyciele i my,
oczywiście. Helena chodzi z Józiem na tenisa,
jest wyśmienity, wygrywa praktycznie ze
wszystkimi. Ja uprawiam z Józiem footing,
czyli długie szybkie spacery, ostatnio
najmodniejszy sport.

Nowoczesny pokój dziecka musi być jasny, słoneczny
i możliwie pusty. Najlepiej, jeśli tak jak pokój naszego
Józia, przypomina salę gimnastyczną, gdzie dziecko
może biegać, skakać i fikać koziołki, nie martwiąc się,
że wpadnie na coś albo coś rozbije. Mebli powinno
być mało: stolik, krzesełko, łóżeczko, regalik na książki
i wbudowana w ścianę szafa na ubrania oraz zabawki.
Jednak te meble, które się w nim znajdą muszą
być po pierwsze solidne i trudne do zniszczenia,
po drugie – przystosowane do aktualnego wzrostu

dziecka. Według ekspertów meble powinny być jak
najprostsze, gładkie i najlepiej lakierowane na biało,
żeby można je było łatwo czyścić i odmalować,
wtedy nikogo nie zdenerwują rysunki malutkich
rączek. Podłogę zaleca się pokryć nowoczesnym
materiałem – linoleum, jego wybitne zalety łączą
w sobie praktyczność z estetyką i higieną.

i siedmiu krasnoludków”. Kto by pomyślał,
że Walt Disney nakręci film długometrażowy?
Podobno i film, i dubbing naszych aktorów
są doskonałe. Dziękuję i do zobaczenia w Gdyni.
Kiedy będziecie przechodzić obok Bankowca,
pomyślcie o mnie i mojej nowoczesnej rodzinie.
Już idę Heleno!

Muszę już się z wami pożegnać. Zabieram Józia
i Helenę do kina, na premierę „Królewny Śnieżki
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