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W bieżącym roku ukazała się książka o Gdyni – Zachód, która jest dziełem zbiorowym 
pod red. prof. zw. dr.  hab.  T. Stegnera historyka Uniwersytetu Gdańskiego. Pomocy  
w wydaniu książki udzieliła Grupa Inwestycyjna Hossa SA, której liczne inwestycje 
znajdują się na omawianym obszarze. Gdynia Zachód to obszar zlokalizowany  
na zachód od obwodnicy Trójmiasta obejmujący gdyńskie dzielnice Dąbrowę, Chwarzno-
-Wiczlino oraz sąsiednie miejscowości Bojano i Koleczkowo. Wśród autorów są  
naukowcy – archeolodzy, historycy, geografowie z Uniwersytetu Gdańskiego, z Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku, z Muzeum Miasta Gdyni. Publikacja oparta jest na  
bogatych źródłach pochodzących z archiwów państwowych (w Warszawie, Gdańsku, 
Bydgoszczy, Toruniu) i kościelnych, zbiorów prywatnych, drukowanych dokumentów 
(głównie niemieckich), prasy, informacji mieszkańców. Autorzy korzystali z obszernej 
literatury przede wszystkim naukowej dotyczącej Pomorza, zestawionej w bibliografii 
na końcu książki (ss. 325 -341). W każdym z dziewięciu rozdziałów znajdują się 
umieszczone na dole strony przypisy. Teksty wzbogacono licznymi ilustracjami.  
Są to szczegółowe barwne mapy topograficzne, również fragmenty map (s. 155), plany 
(s. 176), rysunki, kolorowe i czarno-białe fotografie budowli, przedmiotów,  
ludzi – rodzinne i zespołowe. W niektórych rozdziałach występują tablice, np. w rozdz. 
4. jest ich 12, w rozdz. 7.- 5.

Moją szczególną uwagę zwrócił rozdz. 8. pt. ,,Współczesny krajobraz kulturowy 
Gdyni Zachód” (ss. 268 -307), autorstwa geografów z Uniwersytetu Gdańskiego:  
prof. dr. hab. Mariusza Czepczyńskiego i dr Magdaleny Szmytkowskiej. Porusza on 
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problematykę bliską moim zainteresowaniom. Tekst poprzedza mapa, niestety, nie dość 
czytelna. Na wstępie autorzy wyjaśniają pojęcie krajobrazu kulturowego, który - jak 
piszą - „jest swoistą panoramą reprezentującą warunki przyrodnicze, społeczno- 
gospodarcze oraz wydarzenia historyczne, zapisane w architekturze, funkcjach  
czy znaczeniu miejsc” (s.269). Zwracają uwagę na niezwykłą dynamikę rozwoju Gdy-
ni Zachód, od wiejskiego rodowodu po nowe inwestycje, zwłaszcza miejską zabudowę 
wielo- i jednorodzinną osiedli oraz miejski styl życia. Precyzyjnie określają przynależność 
administracyjną tego obszaru. Obszerny tekst podzielono na dwie części: ,,Krajobraz  
i środowisko naturalne Gdyni Zachód” (ss. 271 - 291 ) oraz ,,Przestrzeń społeczna  
Gdyni Zachód” (ss. 291 – 307). Obie zawierają bogactwo pięknych, kolorowych ilustracji  
i zdjęć, w większości krajobrazów oraz zabudowy mieszkaniowej i sakralnej. Pochodzą 
przeważnie z materiałów promocyjnych Grupy Inwestycyjnej Hossa SA. Tekst  
wzbogacają również fotografie, m.in. autorstwa M. Bulińskiego, M. Szmytkowskiej, 
D. Ożarowskiego. Krajobraz i środowisko opisane są poprzez analizę rzeźby terenu, 
warunków klimatycznych, wód, świata roślin i zwierząt. ”Gdynia Zachód leży  
w bardzo atrakcyjnej przyrodniczo przestrzeni” - piszą autorzy (s. 283). Wyróżniają-
cym się walorem przyrodniczym, a także i krajobrazowym, są w Gdyni Zachód lasy. 
Warto przypomnieć, że w całej powierzchni Gdyni grunty leśne stanowią aż 46%.  
Bardzo obszernie potraktowano podrozdziały: ,,Walory przyrodnicze i ich ochrona” 
oraz „Obszary rekreacyjne i atrakcje turystyczne”. Z wielką starannością przedstawio-
ne są chronione użytki ekologiczne, tj. pozostałości ekosystemów na obszarze Gdyni  
Zachód, pomniki przyrody o wyjątkowych wartościach oraz podlegające ochronie  
gatunki flory położone w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gdynia  
Zachód jest atrakcyjną strefą rekreacyjną dla mieszkańców oraz turystów, podkreślają 
autorzy. Cenne informacje zawiera tablica (s.287), w której zestawione są szlaki  
turystyczne, ich nazwy, długość i przebieg.

Druga część opracowania, jak wcześniej wspomniano, poświęcona jest przestrzeni 
społecznej Gdyni Zachód. Na początku mowa tu o mieszkańcach, których liczba wzrasta 
gwałtownie na skutek przenoszenia się ludności z centrum na przedmieścia i dalej do 
stref podmiejskich. Proces ten, który jest fazą urbanizacji, nazywany jest w literaturze 
naukowej suburbanizacją. Autorzy zwracają uwagę na młodość demograficzną  
mieszkańców i „wzrastający poziom wykształcenia” (s. 293). Struktura osadnicza  
i mieszkaniowa jest tematem kolejnego podrozdziału (s. 294 – 296). Struktury, o któ-
rych mowa w „miejskiej i podmiejskiej części Gdyni Zachód wykazują dość istotne 
zróżnicowania” (s. 294), cechują ją intensywne przemiany. „Sokółka” jest bardzo  
dobrym przykładem powstałych w Gdyni Zachód deweloperskich wielorodzinnych 
osiedli, co można zobaczyć na panoramicznym zdjęciu zmieszczonym w książce  
na stronach 294 i 295. Lokalną przedsiębiorczość autorzy przedstawili zwięźle,  
podkreślając znaczenie rozwijającej się na badanym obszarze działalności produkcyjnej  
i usługowej różnego typu branż. Życie społeczne mieszkańców Gdyni Zachód ukazano 
na przykładzie organizacji społecznych działających w gminach Bojano i Koleczkowo. 
Przeobrażenia krajobrazu kulturowego Gdyni Zachód są przedmiotem rozważań  
w ostatnim podrozdziale. Autorzy wyjaśniają przyczyny i znaczenie zachodzących 
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zmian, podkreślając szczególny wpływ przestrzeni sakralnej na krajobraz miejski.  
Łatwo zauważyć zmiany krajobrazu na miejski, dzięki powstającym w Gdyni  
Zachód w niespotykanym dotychczas tempie nowoczesnym osiedlom i infrastrukturze. 
W zakończeniu autorzy piszą o atrakcyjności Gdyni Zachód jako miejscu zamieszkania 
i wypoczynku, w otoczeniu pięknej przyrody, „na styku natury z cywilizacją” (s. 307). 
Z tym stwierdzeniem nie sposób się nie zgodzić.

Do przeczytania tej napisanej z wielkim znawstwem książki, zachęca przede 
wszystkim jej wartość poznawcza, oparta na wielu cennych źródłach,. Przyjemnie jest 
wziąć do ręki  publikację pięknie i starannie wydaną, na wysokiej klasy papierze,  
bogato ilustrowaną, pełną barwnych fotografii, czarno-białych ilustracji oraz szczegó-
łowych map. Wzrok przyciąga również ciekawa, oryginalna, kolorowa okładka. Mimo 
niezaprzeczalnych walorów, tekst prezentowanej książki nie jest wolny od drobnych 
nieścisłości i usterek redakcyjnych. W omawianym rozdziale 8. „Współczesny  
krajobraz kulturowy Gdyni Zachód” opuszczono w spisie treści wyraz „kulturowy”.  
W rozdziale 4. wystąpiła niezgodność tytułu w spisie treści „Pod panowaniem prusko-
-niemieckim (1772 – 1920)” (s. 100) i w tekście, który brzmi: „Pod zaborem pruskim 
(1772 – 1920)” (s. 101). Te uwagi niekoniecznie są kierowane do autorów. Wracając  
do rozdziału 8., wydaje się, że poprawniej byłoby używać pojęcia środowisko przyrod-
nicze (za M. Przewoźniakiem) zamiast środowisko naturalne (s.271). Proponuję, aby  
w przypisie (s.272) obok powołania na źródło, wyjaśnić termin „równiny sandrowe”. 
Sądzę, że pomyłkowo użyto określenia „Sokółka” na Chwarznie zamiast „Sokółka”  
w Chwarznie ( s. 296).

Zauważone nieliczne niedoskonałości w żaden sposób nie umniejszają wartości 
opracowania i mają znikome znaczenie.

Warto sięgnąć po tę ciekawą publikację, która wzbogaci wiedzę o Gdyni Zachód, 
obszarze, który zmienia się na naszych oczach.
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