2021 – Rokiem Tadeusza Wendy
31 marca 2021 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni, na której radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę o ustanowieniu roku 2021 na obszarze Gminy Miasta Gdyni Rokiem
Tadeusza Wendy. Nie bez przyczyny. W tym roku obchodzimy 95. rocznicę nadania praw
miejskich oraz 100. rocznicę rozpoczęcia budowy portu w Gdyni.
„Tadeusz Wenda to wyjątkowa postać dla naszego miasta. Inżynier, który zaprojektował
i czuwał nad budową gdyńskiego portu. Dzięki jego wizji Gdynia z rybackiej wioski stała się
dużym, tętniącym życiem portowym miastem. Owoce jego działań do dziś zapewniają miastu
rozwój gospodarczy i dają zatrudnienie tysiącom osób” - napisali w uzasadnieniu radni.

Tadeusz Wenda urodził się 23 lipca 1863 roku w Warszawie. W 1890 roku ukończył studia
w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu i przez 10 lat pracował przy
projektowaniu i budowie linii kolejowych na terenie Rosji. Następne 15 lat spędził kierując
rozbudową portów morskich na Bałtyku. W roku 1918 przyjechał do Polski i objął
stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920. W tym samym
roku wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa
Sprawa Wojskowych, zlecił inż. Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu i
wykonanie projektu.

„Przyszedłem do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina
między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą. Ponieważ w tej dolinie leży, znana od dawna
polskim letnikom nadmorskim wioska Gdynia, więc przyszłemu portowi nadano też nazwę
Gdynia”- wspominał po latach Tadeusz Wenda. Budową zaprojektowanego przez siebie portu
kierował do 1932 r., po czym został naczelnikiem Wydziału Techniczno-Budowlanego
Urzędu Morskiego w Gdyni. W 1937 roku, w wieku 74 lat, odszedł na emeryturę
pozostawiając Gdynię jako najnowocześniejszy i drugi pod względem przeładunków port na
Bałtyku. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 8
wrześniu 1948 r. w Komorowie pod Warszawą.

Wydarzeniami wpisującymi się w te obchody są:
1. 28 maja 2021 r. o godz. 16 w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
przy ul. Portowej 2 odprawiona została msza św., a następnie o 17.15 dokonano
odsłonięcia pamiątkowej tablicy na cokole krzyża przy ul. Waszyngtona 38, w 100.
rocznicę jego ustawienia.
29 maja 1921 r. uroczyście rozpoczęto prace przy budowie portu w Gdyni. Z tej okazji kpt.
mar. ks. Władysław Miegoń odprawił polową Mszę św. Krzyż, przy którym 100 lat temu
celebrowana była Eucharystia, wpisał się na stałe w krajobraz miasta.
W Gdyni przy ul. Waszyngtona stoi krzyż zwany portowym, rybackim lub krzyżem Wendy.
Znajduje się na parkingu autokarowym, w cieniu Sea Towers - najnowszej architektonicznej

ikony miasta. Jest jedną z najcenniejszych pamiątek z czasów budowy portu i miasta oraz
świadkiem jego historii.
W pejzażu Gdyni pojawił się na początku lat 20. XX wieku. Drewniany krzyż został
ustawiony na morskim brzegu z inicjatywy inż. Tadeusza Wendy na pamiątkę wbicia w dno
morskie pierwszego pala pod budowę mola portowego, co miało miejsce 29 maja 1921 roku.
Wtedy też ks. Miegoń dokonał poświęcenia rozpoczętych prac i w tej intencji sprawował
polową Mszę św. - mówi Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni. Fundatorami krzyża byli
m.in. wójt Jan Radtke, Antoni Abraham, Andrzej Plichta i Józef Voigt.

W 1922 r., gdy uchwalono ustawę o budowie portu w Gdyni, krzyż na morskim brzegu w
sąsiedztwie prac budowlanych był zwiastunem nowej, lepszej przyszłości Gdyni, ale także
odradzającej się Polski. Symbolizował powierzenie się Bożej Opatrzności w tym ważnym dla
wszystkich Polaków momencie. 29 kwietnia 1923 r. odbyło się uroczyste otwarcie
Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków. Port i krzyż rybacki poświęcił
wtedy prymas Polski Edmund Dalbor w obecności prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
i premiera Władysława Sikorskiego.
W związku z rozwojem portu i kolejnymi inwestycjami krzyż dość szybko znalazł się w
samym środku budowy Mola Węglowego i musiał zostać przeniesiony w inne, dogodne
miejsce. - Operacji przenosin krzyża podjął się działacz gdyńskiego samorządu i pracownik
stoczni pan Rataj wraz z kilkoma kolegami. Tym samym, w 1932 r. krzyż postawiono przy
plaży, na granicy morza i lądu, naprzeciwko gmachu Wydziału Techniczno-Budowlanego
Urzędu Morskiego (gdzie zatrudniony był aż do przejścia na emeryturę inż. T. Wenda) przy
ul. Waszyngtona 38. Ciekawostką jest, że był on regularnie zasypywany przez ruchome
piaski. Wydmy, jeszcze w połowie lat 20. XX wieku, były naturalnym elementem gdyńskiego

krajobrazu. Dziś w ich miejscu dumnie stoją portowe magazyny oraz dźwigi - tłumaczy
pracownik muzeum.

W 1939 r., po wkroczeniu Niemców do Gdyni, krzyż został przez nich zwalony i porąbany na
kawałki. Na kilka lat zniknął z krajobrazu Gdyni, ale pozostał w świadomości gdynian. Po
wojnie pojawił się na nowo. W 1945 r. ufundowali go i postawili w dawnym miejscu rybacy
z Kolonii Rybackiej, dlatego mówi się o nim krzyż rybacki.

W przeddzień uroczystości odsłonięcia pomnika, z okazji jubileuszu 100. rocznicy mszy
świętej, którą odprawił na brzegu morskim w Gdyni, kapelan Marynarki Wojennej, ks.
Władysław Miegoń z udziałem wojskowej asysty honorowej w kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka odprawiona została uroczysta msza święta, którą
celebrował Dziekan Marynarki Wojennej – ks. kmdr Zbigniew Rećko. Po zakończonej mszy
świętej uczestniczy uroczystości przeszli pod krzyż pamiątkowy na ul. Waszyngtona, gdzie
odsłonięto tablicę upamiętniającą 100. rocznicę mszy świętej celebrowanej przez bł. ks.
Władysława Miegonia na rozpoczęcie budowy portu.
W uroczystościach uczestniczył m. in. Dowódca Garnizonu Gdynia – kontradmirał Mirosław
Jurkowlaniec, Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego
wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Prezydent Miasta Gdynia – Wojciech Szczurek oraz
zaproszeni goście.

2. 29 maja 2021 r. o godz. 12 na ostrodze mola rybackiego przy ul. Arkadiusza Rybickiego w
Gdyni odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika budowniczego Portu Gdynia, inżyniera
Tadeusza Wendy.
29 maja 2021 r. (sobota) to wielki dzień budowniczego gdyńskiego portu – kulminacja
obchodów Roku Tadeusza Wendy w Gdyni. Odsłonięto jego pomnik na ostrodze Mola
Rybackiego.
Wyprężona sylwetka, rozwiane wiatrem poły płaszcza, uważny wzrok wpatrzony w dal.
W prawej ręce zwinięte w rulon plany portu, lewa dłoń unosi się lekko ku górze, a noga
wysuwa w przód, jakby inżynier miał zaraz coś wskazać palcem i zrobić w tym kierunku krok
- taką wizję projektanta i budowniczego gdyńskiego portu będą od dziś znali gdynianie i
goście odwiedzający miasto.

To wizja stworzona przez toruńskiego rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeer we
współpracy z żoną Anetą Jagodzińską-Jagenmeer, absolwentów Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Wizjoner, ruch, wiatr – to przede wszystkim chciałem pokazać na pomniku i myślę, że się
udało – mówi chwilę po odsłonięciu pomnika artysta. - Było trudno, ale jako że współpracuję
z moją małżonką Anetą, a ona dysponuje dość niezwykłym talentem, więc o tyle było nam
łatwiej. Trudności pochodziły głównie stąd, że ilość materiału dokumentacyjnego,
fotograficznego nie była zbyt obszerna. Ale na podstawie tego materiału, który mieliśmy,
wydaje mi się, że uchwyciliśmy ten najważniejszy rys charakterologiczny dojrzałego już
budowniczego. Nie wiem na ile ta wizja okazała nam się spójna, ale chcieliśmy przedstawić
go w momencie wahania, zastanawiania się, uchwycić dokładnie ten punkt.
Z opinią artysty zgadza się obecna podczas sobotniej uroczystości dwójka członków jury
konkursu na projekt pomnika – wnuczka inżyniera Hanna Wenda-Uszyńska i historyk
sztuki Jacek Friedrich, który składając rzeźbiarzowi gratulacje mówi, że każdy chce obecnie
robić rzeźby ekspresywne, ale że jest to niezmiernie trudne, nie zawsze się udaje. W
przypadku pomnika Wendy udało się bardzo dobrze.
Hanna Wenda-Uszyńska przyjechała na odsłonięcie pomnika dziadka z córką Samantą z
Warszawy, gdzie mieszkają. Druga wnuczka inżyniera Wendy Krystyna Rykowska

przyleciała na uroczystość specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważne chwile
dla potomkiń Tadeusza Wendy.
- Czuję się cudownie zmęczona, szczęśliwa, dumna. Patrząc na tego mojego dziadka, który
tutaj stoi patrząc w dal, na swój port, to cieszę się, że ta moja praca nie poszła na marne, że
dziadek wyszedł z cienia i że znalazł sobie ten kawałeczek miejsca w ukochanej Gdyni z
widokiem na port i na zawsze będzie tutaj stał dla potomnych. Widać na pomniku tą jego
zadumę, spokój i mądrość. To wszystko zostało tak pięknie oddane przez artystę – mówi
wzruszona Hanna Wenda-Uszyńska, która odsłoniła pomnik dziadka przy dźwiękach syren
statków wraz z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem.

- To dzień historyczny. Dokładnie sto lat temu w Gdyni wbito pierwszą łopatę pod budowę
portu. I dzisiaj odsłaniamy pomnik jego budowniczemu - Tadeuszowi Wendzie. Człowiek bohater czasów pokoju, wielki budowniczy. Myślę, że ten pomnik będzie już na wieczność
przypominał gdynianom i wszystkim Polakom tą niezwykłą postać i ten wielki wysiłek,
jakim była budowa portu w Gdyni, która zadziwiła Polaków i cały świat – mówi Wojciech
Szczurek.

Barwne odsłonięcie pomnika z udziałem przebranych w stroje sprzed 100 lat statystów,
wojskowej asysty honorowej i licznych gości, którzy składali pod pomnikiem kwiaty, było
pierwszym punktem programu Dnia Wendy. Oprócz prezydenta Gdyni władze samorządowe
reprezentowała także Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, a władze
państwowe m.in. senator Sławomir Rybicki.

