
O Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni 

© Joanna Wojdon, 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
Choć może trudno w to uwierzyć, oba zdjęcia przedstawiają to samo miejsce nad Morzem Bałtyckim. 
Pierwsze pochodzi z pocztówki z 1913 roku, drugie – z Internetu sprzed kilku lat.  
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Opis pocztówki mówi tak: 
Pocztówka kolorowa przedstawiająca widok z Kamiennej Góry w Gdyni z roku 1913. Kadr obejmuję słabo 
zabudowany teren wokół wybrzeża. Na pierwszym planie widoczna willa Fritza Enerherda w której od 1920 
roku swą siedzibę miało letnisko im. św. Andrzeja Boboli. Przy nim zabudowania gospodarcze i ażurowy 
wiatrak. Od dolnej krawędzi ciągnie się polna droga, obecnie jest to ulica Sędzickiego. Dalej pusty plac, 
obecny Skwer Kościuszki. Na brzegu morza znajduje się Kurhaus (z lewej str.) obok niego willa „Słońce”, 
bliżej morza willa „Meersblick” (w okresie międzywojennym „Tusia”) oraz Łazienki Kąpielowe, pomiędzy 
nimi ciągnie się pomost drewniany. W tle widoczna zabudowa wiejska. Na horyzoncie Kępa Oksywska. 
 
Opisz w podobny sposób zdjęcie współczesne. Zacznij: Sto lat później…. Uwzględnij zmiany, dotyczące 
obiektów zaznaczonych wytłuszczonym drukiem.  
 
Musisz przyznać, że zmiany, jakie zaszły, są imponujące. W największym skrócie, na miejscu dawnej 
miejscowości rolniczo-wypoczynkowej w latach dwudziestych XX wieku po kierunkiem inżyniera 
Eugeniusza Kwiatkowskiego powstał wielki port, a wokół niego wyrosło wielkie miasto. Dlaczego tak się 
stało? Spójrz na mapę Polski z okresu budowy Gdyni. Czy widzisz na niej inne porty?   
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Niepodległa Polska miała dostęp do morza, ale nie miała żadnego większego portu. Mogła korzystać z 
portu w Gdańsku, był on jednak wolnym miastem i nie należał do Rzeczypospolitej.  
Wypisz cztery powody, dla których warto, aby państwo miało własny port. Powinno Ci w tym pomóc 
współczesne zdjęcie.  
1. 
2. 
3. 
4. 
Patrząc na mapę fizyczną okolic Gdyni i Gdańska rozstrzygnij, czy przedstawia ona stan widoczny na 
pocztówce z roku 1913, czy na współczesnym zdjęciu. Uzasadnij odpowiedź.  

 
Kolory na mapie oznaczają wysokość terenu nad poziomem morza. Obszary położone najniżej oznaczono 
barwą niebieską, nieco wyjżej – zieloną i kolejno: żółtą, pomarańczową i brązową.  

Korzystając z obu map wyjaśnij, dlaczego na założenie portu wybrano właśnie to miejsce.  

Wyobraź sobie, że jesteś mieszkańcem Kamiennej Góry w roku 1930. Opisz swoje wrażenia ze zmian, które 
zaszły w Twojej okolicy w ostatnich kilkunastu latach. Jak je oceniasz? Czy wszyscy koledzy i koleżanki 
przedstawiają te zmiany w taki sam sposób?  


