










11 LISTOPADA
Warszawa. Rada Regencyjna wysłała do naszych kół poselskich 
telegram: okupacja niemiecka przestala istnieć. Wzywamy wszystkich 
przedstawicieli partii, aby przybyli do Warszawy celem utworzenia rządu 
narodowego. Równobrzmiące telegramy wysłano do Krakowa i Paryża.



Listopad 1918 roku:
Dekret o 8-godzinnym dniu pracy
Dekret o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn
Rozkaz o utworzeniu Marynarki Polskiej

Marzec 1919 r.
Dekret o obowiązku szkolnym





28 czerwca 1919 r.



RZECZPOSPOLITA
POLSKA
Komisja konstytucyjna uchwaliła, że Polska 
ma być republiką. Nosić będzie nazwę
Rzeczpospolita Polska.
Wszelka władza pochodzi od narodu. 

GG 2.07.1919



Objęcie Pomorza 1920 r.





Na wschodnim froncie
ODDZIAŁY 
BOLSZEWICKIE 
SFORSOWAŁY 
BEREZYNĘ.

GG 10.07.1920

Według wiadomości z kół wojskowych,
w biurze werbowania armii ochotniczej,
pozostającej pod dowództwem jen. Józefa
Hallera, zapisało się do czwartku na
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
około 300 tysięcy ochotników.

GG 13.07.1920







1924 r. sprowadzenie prochów 
Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii



1925  r.
Powstanie Grobu Nieznanego Żołnierza



1927 r. sprowadzenie prochów 
Juliusza Słowackiego z Francji



1920

1925

1938



1921 r. poświęcenie rozpoczęcia 
budowy portu



1923 r. poświęcenie Tymczasowego 
Portu Wojennego i Schroniska dla 
Rybaków



1933 r. poświęcenie portu





12,5 KM NABRZEŻY – 184 KM 
TORÓW – 79 DŹWIGÓW 
Największe bez wątpienia dotąd dzieło Odrodzonej 
Polski, port gdyński, jest dziś przodującym portem na 
Bałtyku pod względem wysokości obrotów zamorskich, 
zajmuje on obecnie powierzchnię 1414 ha z czego 335 
ha powierzchni wodnej. Port gdyński posiada już
wszystkie potrzebne urządzenia techniczne dla obsługi 
stale rosnącego obrotu towarowego.



ILE KOSZTOWAŁ PORT GDYŃSKI
JAKIE PRZYNIÓSL KORZYŚCI

 „Wiadomości Portu Gdyńskiego” we wrześniowym numerze przynoszą ciekawy artykuł L. 
Możdżeńskiego, dyrektora Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. 

 Ogólny koszt budowli wodnych portu gdyńskiego wyniósł 150 mln zł. Koszt poszczególnych rodzajów 
inwestycji naziemnych, wykonanych w porcie z funduszów publicznych prywatnych, na dzień 1 stycznia 
1937 r. wyniósł: magazyny i specjalne urządzenia magazynowe – ca. 59 mln, urządzenia przeładunkowe 
– ca. 18 mln zł, inwestycje kolejowe – ca. 30 mln zł, pozostałe inwestycje: drogi, mosty, kanalizacja – 9 
mln zł. Razem inwestycje naziemne do chwili obecnej kosztowały ca. 106 mln zł, co razem z kosztami 
inwestycji wodnych daje łączną sumę ca. 256 mln zł. 

 Korzyści osiągnięte z posiadania własnych portów autor szacuje na jako minimalną kwotę oszczędności, 
osiągniętą z tytułu ominięcia w okresie lat 1922-1936 usług kolei i portów obcych, przeszło 2,5 
miliarda złotych. Do podanej kwoty dochodzą jeszcze wpływy, zainkasowane przez przedsiębiorstwa 
żeglugowe za przewóz towarów i pasażerów, około 2,5 miliarda złotych. 

 Obecnie flota polska uczestniczy tylko w 9 proc. w obsłudze towarowej polskich portów, 91 proc. 
obsługiwane jest przez bandery obce. Wpływy bander obcych wynoszą rocznie przeszło 100 milionów 
złotych. 

 Rybołówstwo polskie pokrywa obecnie około 46 proc. ogólnego zapotrzebowania. Zysk dla bilansu 
płatniczego, tytułem zastępowania importu przez rybołówstwo polskie, w przeciągu czterech lat 1933-
1936 wyniósł kwotę 26 milionów złotych.

 KB 10.10.1937



Kapitanat Portu, 1922 r.



Kapitanat Portu, 1927 r.



Kapitanat 
Portu, 1930 r. 



Urząd Marynarki Handlowej 1927 
r.



Urząd Morski 1928 r.



Urząd Morski 1934 r.



Urząd Morski 1936 r.



Urząd Celny 1 klasy, 1925 r.



Urząd Celny, 1926 r. 



Urząd Celny, 1936 r. 



Stacja Emigracyjna, 1925 r. 



Obóz Emigracyjny, 1930 r.



Stocznia Gdyńska,  1923 r. 



Stocznia Gdyńska, 1938 r. - „Olza”



Pierwszy okręt – rok 1920
Pierwszy okręt hydrograficzny Polskiej Marynarki Wojennej. Departament dla Spraw

Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych zakupił go pod koniec 1919 w Hamburgu
za pośrednictwem firmy Behnke & Sieg, a ta za pośrednictwem braci Leszczyńskich
sprzedała statek kpt. marynarki wojennej Józefowi Unrugowi, bowiem władze Gdańska
nie uznawały rządu polskiego. 10 lutego wcielono go do Marynarki Wojennej, banderę
podniesiono 1 maja. Zbiory MMG.



Pierwszy port: Marynarka Wojenna 
w Pucku, 1922 r.





Marynarka Wojenna w Gdyni 1928 r.



Budowa portu wojennego, 1929 r.



OORP: „Burza”, „Sęp”, „Gryf”, 
„Błyskawica”



ORP „Orzeł”



Gdynia 1925



Ulica Św. Jańska



Ul. 10 Lutego



Skwer Kościuszki i molo Południowe



Ul. Waszyngtona



Poczta do 1924 r.

posiadają obecnie łącznie aż trzech urzędników, którzy się mieszczą w jednym pokoju. Można sobie wyobrazić z jaką
wygodą i precyzją mogą ci biedni ludzie wypełniać swoje czynności pocztowo-telegraficzno-telefoniczne. Jeżeli jednak 
pomieszczenie dla urzędników jest o wiele za ciasne, to jak nazwać salę dla publiczności. Boć przecie sala ta jest nie 
mniej ni więcej, tylko małą sionką o wymiarach 2 na 2 metry i do tego sionką łączną dla szkoły, dla której drzwi wiodą
na lewo, i do urzędu, do którego wiodą wprost.
GG 21.05.1922



Poczta od 1924 r.



Poczta 1929 r. 



Poczta 1937 r.



Dom gminny do 1922 r.



Dom gminny i Magistrat 1922-1927



Magistrat do 1930



Komisariat Rządu od 1930



Komisariat Rządu od 1937 r.



Eugeniusz Kwiatkowski



Tadeusz Wenda



Józef Unrug




