
Helena Głogowska

Słowo wstępne
Zeszyty Gdyńskie nr 7, 7-15

2012



Słowo wstępne

17 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła 
się kolejna, VII już konferencja „Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”, 
organizowana co roku pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha 
Szczurka, z okazji  rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Wygłoszono na niej 10 
referatów, dotyczących różnych aspektów tożsamości miasta.

Jako pierwszy wystąpił prof. Miron Kłusak z referatem „Obywatel wobec wizji 
miasta XXI wieku”. Nawiązał do współczesnych trendów cywilizacyjnych, związanych 
z rozwojem miast „do wewnątrz”, co wiąże się z rewitalizacją centrum. Stwierdził, 
że w Gdyni przestrzeń publiczną wyznacza funkcjonalność miasta i pragmatyzm 
mieszkańców.  

 Mgr inż. Kazimierz Małkowski, w oparciu o własne wspomnienia, przedstawił 
wpływ idei skautingu na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej na przykładzie 
4 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej. Zwrócił uwagę na to, że polskie harcerstwo 
nawiązywało do idei skautingu i przykładało znaczną wagę do wychowania 
patriotycznego i przygotowania młodzieży do życia.

Dr Michał Graban wskazał na przemiany gdyńskiej tożsamości, które zawierają 
się między miastem pracy a miastem zabawy. Zaznaczył, że  zmianom podlegały 
kryteria tożsamości jednostki – niegdyś wyznaczały ją praca i wykonywany zawód, 
zaś współczesny człowiek przeżywa kryzys autokreacji. Istnieje różnorodność form 
identyfikacji – od przynależności narodowej do form zabawy, które często obecnie 
określają identyfikację człowieka. Nawiązując do etosu pracy, który był wyznacznikiem 
gdyńskiej tożsamości w okresie przedwojennym i powojennym, wskazał na przemiany 
po 1989 r. określające model ponowoczesności, charakteryzujący się zmierzchem 
etosu morskiego i tradycji stoczniowców. Czynnikiem dominującym stała się 
autokreatywność, związana z wyglądem zewnętrznym, miejscem zamieszkania  
(w jakim mieszkaniu i dzielnicy) oraz nostalgicznym podejściem do przeszłości.

Mgr Michał Szafrański, w oparciu o bogatą dokumentację i pokaz multimedialny 
przedstawił rolę i znaczenie gdyńskich podziemi oraz schronów w systemie obrony 
cywilnej miasta, sugerując, że wiele z nich mogłoby być atrakcją turystyczną miasta.

Ks. dr Mirosław Gawron, na podstawie archiwaliów omówił dzieje parafii 
rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej, w nawiązaniu do rozwoju osadnictwa oraz 
przynależności diecezjalnej parafii na przestrzeni dziejów.

Mgr Danuta Sadowska przedstawiła rolę i znaczenie strajków w Sierpniu 1980 r. 
w Gdyni, stwierdzając, że pozostają one w cieniu wydarzeń gdańskich. Wskazała 
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na polityczne traktowanie wydarzeń 1980 r., odbiegające często od ówczesnych 
realiów, co powoduje swoistą mitologizację Gdańska i pomniejszanie roli Gdyni w 
wydarzeniach sierpnia 1980 r. 

Inż. Edward Weiss przypomniał historię nieistniejącego od 2003 r. Radia Gdynia, 
które było symbolem miasta i radiokomunikacji morskiej od 1930 r. Do zamknięcia 
tej legendarnej instytucji przyczynił się postęp technologiczny, który umożliwił 
mobilne kontaktowanie się z ludźmi na morzu i radio Gdynia przestało mieć rację 
bytu.

Siostra mgr Daria Klich przedstawiła dzieje szkoły sióstr urszulanek w Gdyni, 
która powstała w 1931 r. Po II wojnie światowej wznowiła działalność, ale ze względów 
ideologicznych została zamknięta w 1962 r. 

Mgr Mariusz Hybiak pokazał fragmenty przedwojennych filmów, w których 
Gdynia była „głównym bohaterem”. W związku z modą na Gdynię w okresie 
międzywojennym, była ona inspiracją także dla twórców filmowych jako miejsce 
akcji.

Dr Helena Głogowska nawiązała do epizodu z czasów okupacji, jakim było 
powstanie w 1940 r. w Gdyni Komitetu Białoruskiego, przynależność do którego 
stała się w okresie powojennym pretekstem do prześladowań jego byłych członków. 
Zaznaczyła, że jego przewodniczącym był słynny w Gdyni lekarz – Wiktor Janusz.

Poza większością referatów przedstawionych na konferencji, w „Zeszytach…” 
znalazły się także  teksty: prof. Andrzeja Chodubskiego o tradycji i wyzwaniach 
przyszłości w życiu kulturowym Gdyni, dr. Mariusza Kardasa o Radzie Interesantów 
Portu w Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938, ks. dr. Jarosława 
Wąsowicza SDB o kazaniu biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas 
obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r., ks. dr. Mirosława Gawrona 
o budowie pierwszej szkoły w Cisowej w 1868 r., mgr. Bronisława Poźniaka o 
Morskim Urzędzie Celnym w przedwojennej Gdyni, mgr. Piotra Szubarczyka 
o katyńskiej historii gdyńskiej Penelopy – Zofii Romanowskiej, prof. Grzegorza 
Piwnickiego o przywództwie politycznym we współczesnej armii, dr. Adama Kleina 
o organizacjach pożytku publicznego i sprawach narodowościowych i etnicznych na 
Wybrzeżu Gdańskim, ks. dr. Czesława Sołtysa o bezdomności jako współczesnym 
problemie społecznym z opisanym przykładem niesienia pomocy przez ośrodek dla 
bezdomnych w Gdyni Chwarznie oraz mgr. Michała Tuszyńskiego o rozwoju i stanie 
obecnym transportu publicznego w Gdyni.

Wygłoszone na konferencji referaty oraz opublikowane teksty, niektóre o 
charakterze publicystycznym, są dowodem, że tożsamość Gdyni kształtuje się 
między legendą a rzeczywistością. Widoczne to  jest także w poczynaniach władz 
miejskich oraz innych podmiotów, w tym mieszkańców tego miasta. Jak wynika 
z ogólnopolskiej diagnozy społecznej, prowadzonej pod kierunkiem Janusza 
Czapińskiego, Gdynia posiada najlepsze warunki życia w Polsce i jest najbardziej 
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lubianym miastem, a gdynianie są najszczęśliwsi1. O wyborze Gdyni na miejsce 
zamieszkania decydują różne czynniki, m.in. czynnik ludzki: „Ludzie są inni. 
Częściej uśmiechnięci, bardziej otwarci”. Niektórzy mieszkańcy postrzegają ją jako 
„balans między sielanką a anonimowym życiem w wielkim mieście”2. Mimo tak 
korzystnych atrybutów Gdyni, liczba jej mieszkańców zmniejsza się: w 2000 r. liczyła 
253 tys. mieszkańców, a w 2010 r. - 240 tys. i wykazuje tendencję zniżkową3. Ma 
przy tym stale ujemny współczynnik migracyjny, co oznacza, że więcej ludzi z Gdyni 
wyjeżdża niż w niej się osiedla.   Problemem są nowe i atrakcyjne miejsca pracy, 
mimo że Gdynia nadal jest miastem portowym i stawia na nowe technologie. W 
2011 r. w gdyńskim porcie przeładunki osiągnęły wynik 15,91 mln ton i obsłużono 
3371 statków (w 2010 r. – 3526) – więcej w 90-letniej historii portu przeładowano w 
2007 r. – 17 mln ton4. Stało się to też możliwe dzięki pogłębieniu kanałów portowych 
do 13,5 m głębokości, co spowodowało możliwość wpływania do portu większych 
statków. Podstawowe terminale portu w Gdyni znajdują się w rękach prywatnych. 
Konsekwentnie realizowany jest proces prywatyzacji spółek przeładunkowych. 
Nie są prywatyzowane grunty i nieruchomości, a teren dzierżawiony jest na 20-
30 lat. Prywatyzacja Morskiego Terminalu Masowego oraz Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego, przynosząca zyski właścicielom, także uświadamia, że spółki te 
znajdują się w rękach zagranicznych przedsiębiorców – Francuzów i Filipińczyków5. 
Prywatyzacja spółki Dalmor, dysponującej atrakcyjnymi terenami w śródmieściu 
Gdyni nie doszła do skutku ze względu na zbyt niską cenę. W kwietniu 2011 r. sąd 
ogłosił upadłość likwidacyjną Stoczni Marynarki Wojennej i wkroczył do niej syndyk6. 
Upadłą Stocznię Gdynia, dzięki pomocy publicznej Agencji Rozwoju Przemysłu 
przejęła Stocznia Crist z Gdańska7. Bardziej perspektywiczne wydają się być firmy 
niekoniecznie związane z gospodarką morską, stawiające na rozwój nowoczesnych 
technologii, jak np. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny8.       

Gdynia jako miasto morskie ciągle jest atrakcyjna turystycznie. Najbardziej do niej 
przyciągają Akwarium Gdyńskie, Dar Pomorza oraz ORP Błyskawica, znajdujące się 
przy najdłuższym molu w Europie. Wśród turystów zainteresowaniem cieszą się też 
gdyńskie wieże Sea Towers, które w ciągu czterech lat stały się jednym z najbardziej 

1 K. Pisera, Gdynia – pierwsza dama Trójmiasta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 22.
2 Tamże. 
3 Tamże.
4 S. Szadurski, Udany rok dla gospodarki, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 21; 

K. Netka, Port starszy od miasta, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek „Gdynia 
Przedsiębiorcza”, s. IV.

5 S. Szadurski, Udany rok...
6 Tamże. 
7 S. Sowula, Stocznia Gdynia zatacza koło, „Gazeta Wyborcza”, nr 30, z dn. 6.02.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 

11; S. Szadurski, Stocznia Gdynia spłaca długi, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 96, z dn. 24.04.2012 r., s. 19. 
8 K. Pisera, Rośnie dolina krzemowa, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek 

„Gdynia Przedsiębiorcza”, s. XII.
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rozpoznawalnych symboli miasta i służą za tło do zdjęć9. Poza odpoczynkiem na 
plaży, oglądaniem zagranicznych wycieczkowców, turyści pytają też o Centrum Nauki 
„Eksperyment”, znajdujące się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. 

Aby wzbudzić zainteresowanie turystów innymi walorami miasta tworzy się 
legendę morską Gdyni, która stała się wyzwaniem dla władz miasta. Włączono 
ją do strategii rozwoju turystyki jako nowy szlak historyczny, który uwzględnia 
architekturę, położenie miasta i historyczne gmachy. Na szlaku tym znalazły się 
m. in.: port handlowy, reprezentacyjne nabrzeża, przyszłe Forum Morskie, Urząd 
Morski, dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Riviera i Dom 
Żeglarza10. Ma on być jednym z elementów promocji miasta jako miejsca z bogatą 
ofertą turystyczną i atrakcyjną lokalizacją do odwiedzenia o każdej porze roku. Jak 
stwierdził Jacek Debis, dyrektor do spraw projektów strategicznych Agencji Rozwoju 
Gdyni: „Legenda morska miasta jest powszechnie znana. (...) To miasto z morza i 
marzeń, przeplatanie się historii i nowoczesności. Projekt jest kierowany zarówno 
do mieszkańców, jak i turystów. Dla miasta przez wiele lat może być prestiżową 
wizytówką. (...) Idea projektu wynika z silnych powiązań miasta z kulturą morską 
oraz jej dziedzictwem. (...) To istotny projekt, ponieważ Gdynia na tym polu nie ma 
konkurencji. Powinien być to turystyczny filar, a dla mieszkańców ważny element 
edukacyjny11.

Swoistą wizytówką Gdyni jest ulica Świętojańska12. Budowana w okresie 
międzywojennym, Wówczas oznaka nowoczesności miasta, stała się zabytkiem 
ówczesnej myśli  architektonicznej. Przyciągała przedsiębiorców, restauratorów i 
handlowców z całej Polski. Powstawały restauracje – „Polonia” (istniejąca dotychczas), 
cukiernia Emila Wedla, dom towarowy braci Rymarskich. Niewielkie zniszczenia w 
czasie wojny, po jej zakończeniu spowodowały, że ulica Świętojańska nadal pozostawała 
reprezentacyjną. W latach transformacji politycznej wraz z rozwojem samorządności, 
władze miasta ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Ulicy 
Świętojańskiej jako salonu Śródmieścia Gdyni”. W 1999 r. wyróżniono projekt 
Warsztatu Architektury Sopot, którego celem było zachowanie historycznego 
układu przestrzennego. Jezdnia została zmniejszona na rzecz chodników, zaś wiele 
proponowanych ciekawych elementów nie doczekało się realizacji. Większość lokali 
przy tej ulicy stanowi własność prywatną bądź samorządową, co powoduje, że nie 
wszystkich przedsiębiorców stać na wynajem ich w cenie 80-100 złotych za metr 
kwadratowy13. Obecnie dominują na ulicy Świętojańskiej banki, lokale z kebabami 
i sklepy z tanimi butami oraz „second handy”, wśród których giną  restauracje 
i kawiarnie. Wieczorem Świętojańska zamiera, i mimo zwężenia, stała się ulicą 

9 A. Grzegorczyk, Czego turyści szukają w Gdyni, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 285, z dn. 8.12.2011 r., s. 24.
10 K. Pisera, Dopracowują morską gdyńską legendę, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 251, z dn. 27.10.2011 r., s. 9.
11 Tamże.
12 K. Pisera, Gdynia – pierwsza... 
13 K. Pisera, Świętojańska jeszcze żyje, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 151, z dn. 30.06.-1.07.2012 r., 

dodatek „Magazyn Na weekend”, s. II.

Helena Głogowska



11

szybkiego ruchu.  Aby więc zobaczyć jej urok trzeba wyjść z samochodu. Marek Stępa, 
wiceprezydent Gdyni, przyczynę niedostrzegania walorów ulicy widzi w postępie 
motoryzacyjnym: „osoby, które nie zatrzymają się na chwilę, mówią, że Świętojańska 
umiera. Radzę wyjść z samochodów. Jadąc szybko, łatwo przegapić tych kilkanaście 
ogródków restauracyjnych. Nigdy nie było ich więcej. Jest dużo kawiarni i restauracji, 
nie tylko kuchni polskiej, ale też między innymi chorwackiej albo greckiej. Kiedyś 
tego nie było, w pośpiechu o tym zapominamy”14. Tym niemniej można stwierdzić, że 
bardziej przyciągającym miejscem, zwłaszcza dla turystów, stał się Skwer Kościuszki. 

Zabytkiem, wpisanym do rejestru, jest hala targowa, wybudowana w 1938 r. w 
stylu konstruktywizmu, pełniąca niezmiennie funkcje handlowe i tak kojarząca się 
kilku pokoleniom mieszkańców Pomorza. Znajduje się tam ponad 400 punktów 
handlowych, w których pracuje ponad 1500 osób. Często są to firmy rodzinne od 
czterech pokoleń. Właścicielem hali jest miasto, które decyduje o jej administrowaniu, 
dzierżawie oraz remoncie, ignorując czasem interesy kupców, co było powodem 
majowego marszu protestacyjnego właścicieli sklepów pod Urząd Miasta15.     

Do znaków szczególnych o wymiarze symbolicznym w mieście należą pomniki. 
Utrwalają one w świadomości mieszkańców oraz turystów znaczące wydarzenia 
lub zasłużone postacie. Dotychczas nie ma w Gdyni pomnika inżyniera Tadeusza 
Wendy, wymienianego na drugim miejscu po Eugeniuszu Kwiatkowskim wśród 
najbardziej zasłużonych dla Gdyni osobistości16. Urodzony w 1864 r., w 1920 r. 
zadecydował o lokalizacji portu obok wioski Gdynia, który zaprojektował i którego 
budową kierował. Kilkuletnie starania Jana Mnichowskiego, jednego z inicjatorów 
idei upamiętnienia wybitnego inżyniera, nie spotykały się z odzewem ze strony władz 
miasta. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski zaprzeczył jakoby władze 
miasta podchodziły do społecznej inicjatywy lekceważąco, tłumacząc to długotrwałą 
i skomplikowaną procedurą i koniecznością założenia komitetu budowy pomnika17. 
Komitet taki ostatecznie powstał i jego wniosek w sprawie budowy pomnika został 
przekazany do Komisji Statutowej Rady Miasta Gdyni. Pojawiły się alternatywne 
propozycje jego lokalizacji i problem sfinansowania przedsięwzięcia18. Niezależnie 
od tłumaczeń ze strony władz miasta, brak dotychczas pomnika inżyniera Tadeusza 
Wendy można uznać za poważne niedopatrzenie z ich strony.

Problemem spornym stał się także pomnik Marynarza Polskiego na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni. Historia jego powstawania sięga 2001 r., gdy Rada Miasta Gdyni 
objęła patronat nad tą inicjatywą. W 2004 r. ogłoszono konkurs, na który wpłynęło 
14 projektów, ale żaden nie zadowolił sądu konkursowego. W 2006 r. rozpisano 

14 Tamże.
15 K. Fryc, Kupcy wychodzą na ulice, „Gazeta Wyborcza”, nr 119, z dn. 23.05.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, 

s. 1; S. Szadurski, Kupcy będą blokować ulice, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 118, z dn. 22.05.2012 r., s. 3.
16 To on zbudował okno na świat, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, z dn. 27.03.2012 r., s. 2; M. Sandecki, 

Zapomniany budowniczy Gdyni, „Gazeta Wyborcza”, nr 108, z dn. 10.05.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 4.
17 S. Szadurski, Inż. Wenda czeka na pomnik, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, z dn. 27.03.2012 r., s. 6.
18 Tamże.
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drugą edycję konkursu na pomnik, na którą zgłoszono 4 projekty. Jury wybrało 
propozycję Tadeusza Pietrzkiewicza i Wojciecha Sęczawy – 52-metrowy monument 
w kształcie bramy do morza. Budowy pomnika nie podjęto ze względu na brak 
pieniędzy i akceptacji środowiska morskiego. Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
skłania się ku koncepcji przedstawiającej falę morską z kotwicą według projektu Jana 
Kuracińskiego19.    

Historia Gdyni ciągle kryje zapomniane epizody oraz postacie, które odkrywane 
są przy różnych okazjach; np. zbliżająca się 80. rocznica przeniesienia Pomorskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych z Grudziądza (wypadnie w 2013 r.) stała się pretekstem 
do urządzenia plenerowej ekspozycji, poświęconej jej założycielowi Wacławowi 
Szczeblewskiemu. W przyszłym roku Muzeum Miasta Gdyni planuje pierwszą 
indywidualną wystawę tego artysty. Dotychczas nieznany, ale „był bardzo ważnym 
artystą zarówno dla Gdyni, jak i dla całego Pomorza, tworzył jego intelektualną 
elitę”20. Elita intelektualna Gdyni pozostaje ciągle w cieniu dokonań i przemian 
miasta, w którym częściej pamięta się o budowniczych, samorządowcach, ludziach 
polityki i gospodarki, niż o miejscowych twórcach. Chociażby Liceum Plastyczne w 
Orłowie, skupiało artystów, którzy kształcili kadry w dziedzinie sztuk plastycznych 
na Wybrzeżu, ale nie wszyscy znaleźli się w „Encyklopedii Gdyni”. Brakuje w niej 
biogramu m. in. Adolfa Popławskiego (1907-1982), wychowanka wileńskiej szkoły 
plastycznej. O szacunku do niego świadczy wystawa, zorganizowana przez jego 
uczniów, miała miejsce od 18 maja do 10 czerwca 2012 r. w Galerii Dworku Artura 
Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku-Oruni21.

Utrwalaniem pamięci o Gdyni w wymiarze „okna na świat” zajmuje się Muzeum 
Emigracji, które jako nową instytucję kultury 22 lutego 2012 r. powołała do życia 
Rada Miasta Gdyni22. Mieścić się ono będzie w budynku dawnego Dworca Morskiego, 
z którego przez pół wieku Polacy emigrowali w świat. Inicjatywy związane z ideą 
muzeum podjęto znacznie wcześniej, np. do 10 listopada 2011 r. ogłoszony był 
konkurs „Portret emigranta”, mający na celu zebranie opowieści o historii polskiej 
emigracji z rodzinnych albumów, wspomnień, pamiętników23. Warunki konkursu 
poza fotografiami i dokumentami zakładały spisanie przeżyć i wspomnień w 

19 A. Umięcka, Fala czy brama. Spór o pomnik nadal trwa, „Gazeta Wyborcza”, nr 30, z dn. 6.02.2012 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 4. 

20 K. Pisera, Wystawę obejrzyj... przed siedzibą muzeum, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 148, z dn. 27.06.2012 r., s. 2.
21 Rozmowy z G. Kurowską, organizatorką wystawy w Gdańsku, maj-czerwiec 2012; Adolf Popław-

ski (1907 – 1982). Człowiek, artysta, przyjaciel, mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Temi-
d=24&task=artykul&id=2173, z dn. 1.08.2012 r.; Fotorelacja: Wystawa „Adolf Popławski (1907 – 1982). 
Człowiek, artysta, przyjaciel”, mojaorunia.pl/index.php?option=com_orunia&Temid=24&task=artyku-
l&id=2184, z dn. 1.08.2012 r.  

22 M. Sandecki, Gdyńskie Muzeum Emigracji już na papierze, „Gazeta Wyborcza”, nr 45, z dn. 23.02.2012 r., doda-
tek „Trójmiasto”, s. 5; S. Szadurski, Dziesiątki milionów na Muzeum Emigracji, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 109, 
z dn. 11.05.2011 r., s. 11. 

23 Portret emigranta (rozmowa D. Abramowicz z A. Goskiem), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 236, 
z dn. 10.10.2011 r., s. 24. 
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objętości do trzech stron maszynopisu. Takie minimalistyczne założenie raczej 
trudno, by stworzyło swoisty zbiorowy portret polskiej emigracji. Zbiory Muzeum 
uzupełniane są darowiznami osób prywatnych, niekoniecznie mieszkańców Gdyni. 
Jako unikat oceniono album zdjęć z funkcjonującego w Gdyni w latach 30. XX w. 
Etapu Emigracyjnego, przechowywany w zbiorach rodzinnych w Gdyni24. Obóz ten 
funkcjonował do wybuchu II wojny światowej w okolicach Grabówka i zajmował się 
przygotowaniem ludzi do morskiej podróży. Potem zajął go płk Stanisław Dąbek, 
dowodzący obroną Gdyni, a po klęsce wrześniowej - Niemcy, którzy urządzili w nim 
szpital. Po wojnie mieściła się tam baza rakietowa. 

Poważnym problemem w Gdyni jest ciągle budząca wątpliwości kwestia 
własnościowa. Miasto w większości powstawało na gruntach prywatnych, które po 
wojnie znacjonalizowano, a obecnie ich właściciele bądź spadkobiercy domagają 
się od miasta wykupu, zamiany lub zwrotu nieruchomości25. Spraw takich jest 
około 600. Większość z nich dotyczy śródmieścia. Własnością prywatną są tereny 
w mieście, gdzie znajdują się m. in. Park Rady Europy, skwer Stefana Żeromskiego 
przy ulicy Świętojańskiej, część parku przy alei Józefa Piłsudskiego, fragment skweru 
Plymuth, parcele po obu stronach ulicy Władysława IV, zespół dworsko-parkowy w 
Kolibkach, grunty pod hotelem Gdynia, Teatrem Muzycznym, Szkołą Podstawową 
nr 18, Zespołem Szkół Sportowych, centrum handlowym Klif, parking przy centrum 
handlowym Batory, chodnik przy ulicy Świętojańskiej, budynki Komendy Miejskiej 
Policji, sądu Marynarki Wojennej, Domu Marynarza, willa Szczęść Boże26. Sprzeczne 
interesy miasta i właścicieli prywatnych prowadzą często do konfliktów. W kwietniu 
2012 r. Tomasz Banel, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości 
Urzędu Miasta Gdyni, jako reprezentant władz samorządowych stwierdził: 
„Rozumiemy zachowanie części byłych właścicieli. Ale tylko części, ponieważ byli 
i tacy, co przed laty swoje nieruchomości sprzedawali dobrowolnie, a proponowana 
im wysokość odszkodowania była odpowiednia. Teraz mamy inną rzeczywistość, nie 
tylko pod względem ustrojowym, ale też gospodarczym. Gdynia przecież się bardzo 
rozwinęła, a wartość gruntów wzrosła. Naszym obowiązkiem jako urzędników 
jest dbać o majątek i rozwój miasta. Przecież to nie miasto wywłaszczało, a dzisiaj 
ponosi tego konsekwencje”27. Właściciele i ich spadkobiercy uznają, że mają prawo 
do własnych gruntów i gotowi są zwrócić się w obronie swych praw do Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Konflikt ten uniemożliwia realizację inwestycji, m.in. 
Forum Kultury, które miasto planowało wybudować w 2007 r. na terenie Parku 
Rady Europy. Miał się tam mieścić teatr dramatyczny, galeria sztuki, mediateka. 
W 2008 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na jego koncepcję. Wygrał go 
zespół Stanisława Fiszera. Inwestycja miała być wykonywana etapami, ale dotychczas 
pozostaje ze względu na status własnościowy gruntów w sferze planów. Dodatkowym 

24 A. Grzegorczyk, Unikatowe zdjęcia z obozu, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 247, z dn. 22-23.10.2011 r., s. 5.
25 K. Fryc, Spadkobiercy walczą, „Gazeta Wyborcza”, nr 84, z dn. 10.04.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 1; 

S. Szadurski, Spadkobiercy się nie poddają, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 9, z dn. 12.01.2012 r., s. 3.
26 K. Fryc, Spadkobiercy... 
27 Tamże.

Słowo wstępne



14

czynnikiem jest także brak dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. 
Wśród realizowanych inwestycji w dziedzinie kultury w Gdyni znaczące miejsce 

zajmuje rozbudowa Teatru Muzycznego, realizowana ze środków Unii Europejskiej 
(41 mln zł), sejmiku województwa pomorskiego (5 mln zł) i miasta Gdyni (12,7 mln 
zł)28. Od 1995 r. kieruje nim Maciej Korwin, który w marcu 2012 r. wygrał konkurs 
na dyrektora na kolejne cztery lata29.

Gdyński Teatr Miejski im. Gombrowicza, od lat borykający się z frekwencją 
widzów, od 1 września 2011 r. znalazł się pod dyrekcją Krzysztofa Babickiego, znanego 
gdańskiego reżysera, ostatnio dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 
Nowy dyrektor przedstawił swoje credo: „Pracę w Teatrze Miejskim traktuję jako 
wyzwanie. (...) Wydaje mi się, że stawiam poprzeczkę dość wysoko. (...) Nie będziemy 
wystawiać sztuk pisanych z wtorku na środę, na których widownia będzie rechotała, 
oglądając problemy z menopauzą, podane w sposób najbardziej idiotyczny. Staram 
się budować repertuar, który da satysfakcję widzom, ale też aktorom”30. W styczniu 
2012 r. frekwencja na widowni wzrosła do 86 %, a wystawienie jednej ze sztuk - „Idąc 
rakiem” według powieści Güntera Grassa w adaptacji Pawła Huelle – zaplanowano 
pod pokładem „Daru Pomorza”31. 

Funkcjonalność miasta uwidacznia się zwłaszcza na ulicach. Wzrost motoryzacji 
oraz remonty dróg i ich nawierzchni sprawiają, że pojawiają się problemy z 
przemieszczaniem się samochodem przez miasto. Współczesne trendy, związane 
z rozwojem ruchu rowerowego, wymagają budowy ścieżek rowerowych oraz 
zmiany mentalności mieszkańców. 27 czerwca 2012 r. radni Gdyni, zachęceni przez 
Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego, pełnomocnika prezydenta ds. komunikacji 
rowerowej, przybyli na sesję Rady Miasta rowerami, dając tym samym przykład 
innym mieszkańcom oraz promując ekologiczny transport32. 

Jeden z mieszkańców Gdyni w wypowiedzi prasowej stwierdził, że mimo pewnych 
niedogodności, jest w Gdyni szczęśliwy: „Przed wyjazdem (do firmy – przyp. H. 
G.) zastanawiam się tylko, na ile ugrzęznę w korku. Jako rowerzysta też nie mam 
lekko. Śródmieście jest tego najlepszym przykładem, tam zdecydowanie brakuje 
rowerowych ścieżek. Jest więc parę rzeczy, które wymagają zmian, ale gdyby ktoś 
mnie zapytał – to tak, jestem tu szczęśliwy”33. Podobne deklaracje składa 41 procent 
gdynian. Badania naukowe zaś sytuują Gdynię jako najbardziej lubiane miasto 

28 K. Pisera, Teatr tu stoi ogromny, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 69, z dn. 22.03.2012 r., dodatek „Gdynia 
Przedsiębiorcza”, s. XIII.

29 KAF, Korwin liderem konkursu na dyrektora Muzycznego, „Gazeta Wyborcza”, nr 62, z dn. 14.03.2012 r., 
dodatek „Trójmiasto”, s. 6.

30 Zagarniać widzów łyżeczką (rozmowa M. Barana z K. Babickim), „Gazeta Wyborcza”, nr 252, z dn. 
28.10.2011 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 16.

31 Nawet nie marzyłem (rozmowa G. Antoniewicz z K. Babickim), „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 73, 
z dn. 27.03.2012 r., s. 17. 

32 S. Szadurski, Na sesję w Gdyni przyjadą rowerami, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 148, z dn. 27.06.2012 r., s. 2.
33 K. Pisera, Gdynia – pierwsza...
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w Polsce oraz posiadające najlepsze warunki życia. W okresie międzywojennym, 
kiedy czynnikiem decydującym o osadnictwie w Gdyni była praca, warunki życia 
w niej były prymitywne i biedne, co potwierdzają ówczesne relacje dziennikarskie i 
wspomnienia34. Mimo to utrwalił się stereotyp Gdyni jako miasta nowoczesnego, z 
modernistyczną architekturą i „oknem na świat”. Współcześnie przedwojenny mit 
Gdyni podtrzymują  władze miasta oraz lokalne media, kreując Gdynię na „miasto z 
morza i marzeń”.

      Helena Głogowska      

1 sierpnia 2012 r.           
  

             

          

34 H. Głogowska, „Blaski i cienie” międzywojennej Gdyni z perspektywy Wilna – w latach kryzysu go-
spodarczego i początku wojny (1930-1940), [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2010, nr 5, pod red. H. Głogowskiej 
i M. Gawrona, s. 25-54; O innych relacjach zobacz: K. Pisera, Chiny i Budapeszt przed wojną były częścią 
Gdyni. Tam zaczyna się historia, „Polska Dziennik Bałtycki”, nr 58, z dn. 9.03.2012 r., dodatek „Trójmiasto”, s. 8.
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