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Rodzina

	 Tadeusz	Wenda	 to	przedstawiciel	polskiej	 inteligencji	 technicznej	
przełomu	XIX	i	XX	w.	Pochodził	z	rodziny	szlacheckiej	herbu	Wendt,	
w	której	pielęgnowanie	pamięci	o	przodkach	było	i	jest	ważnym	ele-
mentem	tradycji,	m.in.	 jego	dziadek,	Szymon	Wenda,	był	kapitanem	
Gwardii	Narodowej	Księstwa	Warszawskiego	i	kawalerem	złotego	krzy-
ża	Virtuti	Militari	za	udział	w	bitwie	pod	Borodino	(1812	r.);	z	kolei	
Stanisław	Wenda	za	udział	w	powstaniu	styczniowym	został	zesłany	na	
Syberię.
	 Nasz	bohater	urodził	się	23	lipca	1863	r.	w	Warszawie.	Był	synem	
Władysława	Wendy,	wieloletniego	dyrektora	Archiwum	Akt	Dawnych	
w	Warszawie	(wcześniej	pracownika	kancelarii	Rady	Administracyjnej	
Królestwa	Polskiego)	oraz	Justyny	Matuszewskiej.	

Władysław	Wenda		
Portret	ze	zbiorów	rodzinnych
Autor	zdjęcia		
Sebastian	Głodkiewicz
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Nauka i pobyt w Rosji

	 Ukończył	 szkołę	powszechną	 i	 gimnazjum	w	Warszawie.	Następ-
nie	 studiował	 (1883-1885)	 na	 Wydziale	 Matematyczno-Fizycznym	
Cesarskiego	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Dalsza	nauka	odbywała	się	
w	Instytucie	Korpusu	Inżynierów	Komunikacji	w	Petersburgu	(dyplom	
inżynierski	uzyskał	w	1890	r.).
	 W	 latach	1890-1914	pracował	w	Ministerstwie	Komunikacji	Rosji	
carskiej,	 początkowo	w	Zarządzie	Dróg	Żelaznych,	 a	 następnie	 jako	
radca	dworu	na	stanowisku	kierownika	robót	przy	budowie	Zaniemeń-
skich	Kolei	Żelaznych	(1895-1896):	Patarancy-Olita-Suwałki-Augustów-
-Grodno.	W	tym	czasie	zaprojektował	i	zbudował	most	kolejowy	przez	
Niemen	pod	Olitą.	W	latach	1903-1906	zatrudniony	był	przy	budowie	
portu	morskiego	w	Windawie,	zaś	od	1906	do	1914	r.	prowadzi	prace	
portowe	w	Royen	koło	Rygi	i	Rewlu	(dzisiaj	Tallin).

	
Tadeusz	Wenda	podczas	prac	
w	porcie	w	Rewlu	(1906	r.)	
Skan	fotografii	nieznanego	autora		
ze	zbiorów	Muzeum	Miasta	Gdyni
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	 Pomimo	wielu	działań	znalazł	czas	na	założenie	rodziny.	W	roku	
1911	poślubił	Halinę	Zawidzką.	Z	tego	związku	urodziło	się	troje	dzieci:	
Maria	Justyna	Wenda,	Janusz	Franciszek	Władysław	Wenda	oraz	Jerzy	
Paweł	Zdzisław	Wenda.

W niepodległej Polsce

	 Rysujący	 się	 na	 horyzoncie	 zbrojny	 konflikt	 (I	 wojna	 światowa)	
wpływa	na	to,	że	inż.	Wenda	w	1914	r.	wraca	do	Warszawy.	Zamieszkuje	
na	stałe	w	domu	przy	ulicy	Olszowej	na	Pradze,	który	został	wybudo-
wany	parę	lat	wcześniej	staraniem	jego	rodziny.	Nie	opuszcza	miasta	
w	 1915	 r.	 pomimo	 obowiązkowej	 ewakuacji	 zarządzonej	 przez	 wła-
dze	 rosyjskie	 (obejmowała	ona	wszystkich	urzędników	państwowych,	
w	tym	Polaków	pracujących	na	stanowiskach	rządowych):	…ze służbą 
w państwie rosyjskim zerwałem z chwilą gdy podczas ewakuacji urzęd-
ników z Warszawy do Rosji nie poszedłem w ich ślady, lecz pozostałem 
w kraju… W	latach	1915-1916	pracuje	w	Komitecie	Obrony	Warszawy,	
po	czym	z	ramienia	władz	miejskich	angażuje	się	w	osuszanie	bagien	na	
Nowym	Brudnie.	Następnie	w	roku	1918	obejmuje	stanowisko	w	Mini-
sterstwie	Robót	Publicznych,	najpierw	jako	kierownik	w	Inspektoracie	
Wodnym,	a	następnie	inspektor	w	Warszawskiej	Inspekcji	Żeglugi.

Zdjęcie	ze	zbiorów	Muzeum	Miasta	Gdyni
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	 Pracę	na	rzecz	Ministerstwa	Robót	Publicznych	kończy	z	począt-
kiem	1920	r.,	gdy	zostaje	powołany	na	kierownika	wydziału	budowy	
portów	 w	 Departamencie	 Spraw	 Morskich	 w	 Ministerstwie	 Spraw	
Wojskowych	(departamentem	kieruje	wówczas	wiceadmirał	Kazimierz		
Porębski).	

Wiceadmirał	Kazimierz	
Porębski	
Fotografia	 nieznanego	
autora

	 W	maju	1920	r.	Tadeusz	Wenda	został	delegowany	do	Gdańska	(na	
stanowisko	inżyniera	budownictwa	portowego	przy	przedstawicielu	do	
Spraw	Morskich	przy	Generalnym	Komisariacie	RP	w	Wolnym	Mieście	
Gdańsku),	w	celu	dokonania	rozeznania	co	do	możliwości	korzystania	
z	tamtejszego	portu	przez	państwo	polskie.	Okazało	się	to	niemożliwe	
ze	względu	 na	 rosnące	w	mieście	 wpływy	 niemieckie.	 Zdecydowano	
o	znalezieniu	innej	lokalizacji	dla	polskiego	„okienka”	na	morze.	Za-
danie	miał	wykonać	inżynier	Wenda,	który	miał	do	tego	odpowiednie	
kwalifikacje.	Zaliczał	się	on	do	założycieli	Stowarzyszenia	Pracowników	
na	Polu	Rozwoju	Żeglugi	„Bandera	Polska”	(przekształciło	się	w	póź-
niejszych	latach	w	Ligę	Morską	i	Rzeczną,	z	której	z	kolei	wyrosła	Liga	
Morska	i	Kolonialna).	
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Port w Gdyni

	 Powstało	7	koncepcji	budowy	nowego	portu.	Ósmą	zgłosił	w	grud-
niu	1920	 r.	Wenda	do	zatwierdzenia	Ministrowi	Spraw	Wojskowych.	
Piszący te słowa, któremu przypadł w udziale wybór miejsca dla portu 
i wykonanie jego projektu, po dokładnym obejrzeniu wybrzeża mor-
skiego, przyszedł do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem 
do budowy portu jest dolina między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną 
Górą. Ponieważ w tej dolinie leży wioska Gdynia, więc przyszłemu por-
towi nadano też nazwę Gdynia.	Wenda opracował swój projekt bez-
płatnie.	Pierwotna	nazwa	portu	brzmiała	„Tymczasowy	Port	Wojenny	i	
Schronisko	dla	Rybaków”.	23	września	1922	r.	udało	się	w	sejmie	prze-
prowadzić	ustawę	o	budowie	portu	w	Gdyni.	Port	powstawał	pośród	
wielu	trudności	i	jeszcze	w	tym	samym	roku	inż.	Wenda	informował	
admirała	Kazimierza	Porębskiego,	iż	prace	utknęły	w	martwym	punk-
cie	z	braku	środków	finansowych	i	że	konieczna	jest	dotacja,	bowiem	
grozi	zatrzymanie	inwestycji	i	zaprzepaszczenie	jej.	Ze	wspomnień	Jana	
Żelewskiego,	 sekretarza	Kierownictwa	 Budowy	 Portu	w	Gdyni:	 ...Jak 
było w Gdyni w roku 1920? Tak jak w Biblii. Na początku stworzył 
Bóg niebo i ziemię, odłączył wodę od lądu i dodatkowo przylepił do 
tego ubogą, zacofaną wioskę rybacką Gdynię! To było wszystko, co 
zastał […] inicjator, jedyny projektant i budowniczy portu w Gdyni 
inżynier Tadeusz Wenda.[…] zostawił w Warszawie szczęśliwą rodzinę, 
bardzo obszerne luksusowe mieszkanie i duże miasto i przyjechał do 
Gdyni, gdzie był brak najelementarniejszych wygód bytowania.	 Lista	
problemów	była	rzeczywiście	długa.	Począwszy	od	braku	stałego	finan-
sowania,	poprzez	spory	kompetencyjne	między	Ministerstwem	Spraw	
Wojskowych	a	Ministerstwem	Przemysłu	 i	Handlu,	 kłopoty	 z	odpo-
wiednim	sprzętem,	trudne	warunki	bytowe	dla	robotników	portowych,	
a	 skończywszy	 na	 dowożeniu	 z	 Tczewa	w	wielkich	walizkach	milio-
nów	marek	na	wynagrodzenia	dla	pracowników	budowy	(mówiono,	że	
„w	Gdyni	utopiona	zostanie	Polska”).	Prace	jednak	postępowały.
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	 Oficjalne	otwarcie	„Tymczasowego	Portu	Morskiego	i	Schroniska	dla	
Rybaków”	nastąpiło	29	kwietnia	1923	r.	13	sierpnia	tego	samego	roku	do	
portu	w	Gdyni	przybył	francuski	statek	pasażerski	„Kentucky”.	

SS	„Kentucky”	w	porcie	gdyńskim	
Fotografia	pochodzi	z	„Tygodnika	Ilustrowanego”	(1	września	1923	r.)

	 Przystań	miała	7	m	głębokości,	150	m	długości,	zbudowane już jest 
molo południowe, które ciągnie się na przestrzeni 550 m od brzegu 
i osłonięte jest od wiatrów wschodnich „łamaczem fal” długości 170 m. 
Od wiatrów północnych przystań osłonięta zostanie nabrzeżem pół-
nocnym, oraz osłaniana jest naturalnie cyplem Oksywskim. Przystań 
ma oświetlenie elektryczne, połączona jest koleją ze stacją Gdynia i bę-
dzie wkrótce zaopatrzona w słodką wodę.	Początkowo	budowa	portu	
służyła	celom	wojskowym.	Z	czasem	górę	wzięły	cele	handlowe,	czyli	
nastawienie	na	wielkie	przeładunki	węgla	górnośląskiego.
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	 W	1924	r.	prace	uległy	przyspieszeniu	dzięki	temu,	że	rząd	powołał	
polsko-francuskie	konsorcjum	 (z	udziałem	firm	z	Danii	oraz	Belgii).	
Prawdziwy	 rozmach	 w	 budowie	 nastąpił	 po	 1926	 r.,	 kiedy	 minister	
przemysłu	i	handlu,	Eugeniusz	Kwiatkowski,	zdołał	wywalczyć	znaczą-
ce	fundusze	inwestycyjne	z	budżetu	państwa.	Jeszcze	w	lipcu	1924	r.	
władze	zwolniły	Tadeusza	Wendę	z	dalszego	kierowania	budową	portu.	
Inżynier	został	z	ramienia	ministerstwa	mianowany	Naczelnikiem	Bu-
dowy	Portu.	Tytuł	 i	 nazwa	 stanowiska	 zmieniały	 się	 zresztą	podczas	
budowy	portu;	tak	często	były	one	kurtuazyjne.	Wynikało	to	z	tego,	
że	inż.	Wenda	był	w	Gdyni	postacią	popularną,	szanowaną	i	lubianą.	
Tytułowano	go	m.in.	 „Dyrektorem	Budowy	Portu	RP	w	Gdyni”	 lub	
„Naczelnikiem	 Budowy	 Pierwszego	 Portu	 Rzeczypospolitej”.	 Mimo	
niechęci	ze	strony	ówczesnych	władz	rządowych	Tadeusz	Wenda	w	la-
tach	1926-1928	zajmował	się	pozyskiwaniem	terenów	pod	rozbudowę	
portu	w	Gdyni.	

Inż.	Tadeusz	Wenda		
i	minister	Eugeniusz	
Kwiatkowski	na	pokła-
dzie	holownika	„Ursus”,	
Gdynia,	fot.	Roman	
Morawski,	1926	r.
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	 W	międzyczasie	zajmował	się	również	sprawami	społecznymi.	Był	
założycielem	Gdyńskiego	Towarzystwa	Technicznego	oraz	członkiem	–	
założycielem	Klubu	Sportowego	„Gryf”	(1928	r.).	
	 Pomimo	 tak	 wielu	 zasług,	 popularności	 i	 deklarowanego	 wobec	
niego	szacunku	–	nie	został	zaproszony,	jako	Kierownik	Budowy	Por-
tu	w	Gdyni,	na	uroczyste	poświęcenie	portu	połączone	z	oddaniem	
Dworca	Morskiego,	co	odbyło	się	w	dniu	8	grudnia	1933	r.	z	udziałem	
prezydenta	RP	prof.	 Ignacego	Mościckiego.	W	1934	r.	został	naczel-
nikiem	Wydziału	Technicznego	Komisariatu	Rządu	w	Gdyni	w	zakre-
sie	uzgadniania	i	realizacji	planów	zabudowy	miasta.	Walczył	o	każdy	
przysłowiowy	grosz	na	rozbudowę	portu.	Nie	znosił	protekcji,	każdego	
oceniał	według	jego	zasług	własnych.	
	 W	1937	r.	został	odznaczony	Krzyżem	Komandorskim	Orderu	Od-
rodzenia	 Polski,	 a	 następnie	 przeszedł	 w	 stan	 spoczynku.	 Wyjechał	
wtedy	z	Gdyni,	wrócił	do	Warszawy,	nie	rezygnując	jednak	z	czynnej	
działalności:	przyjął	funkcję	stałego	radcy	technicznego	Departamentu	
Morskiego	Ministerstwa	Przemysłu	i	Handlu,	wydawał	opinie	eksperc-
kie	w	zakresie	budownictwa	morskiego,	wiele	publikował	w	dziedzinie,	
której	poświęcił	najbardziej	bodaj	owocne	 lata	 swojego	zawodowego	
życia.	W	1939	 r.	 sprzedał	 swój	majątek	w	Dąbrowie	Chotomowskiej	
koło	Jabłonny.	Osiedlił	się	w	Komorowie	(kupił	dom	–	obecny	adres	
Klonowa	16),	gdzie	przetrwał	okres	wojny	(w	1944	r.	jego	dom	stał	się	
azylem	 dla	 utrudzonych	 warszawiaków,	 wypędzonych	 po	 Powstaniu	
Warszawskim).	Po	jej	zakończeniu	nie	najlepszy	stan	zdrowia	uniemoż-
liwił	mu	włączenie	się	w	odbudowę	polskich	portów,	jednak	miał	duży	
wpływ	na	podejmowane	w	nich	przedsięwzięcia,	jako	że	odpowiedzial-
ne	za	przywrócenie	morskiej	infrastruktury	do	eksploatacji	stanowiska	
w	Biurze	Odbudowy	Portów	zajmowali	w	znakomitej	większości	jego	
dawni	 współpracownicy	 i	 wychowankowie.	 Stały	 kontakt	 z	 nimi	 za-
chowywał	 do	 końca	 życia.	 Zmarł	 8	września	 1948	 r.	 w	Komorowie.	
Pochowany	został	na	Cmentarzu	Powązkowskim	w	Warszawie.
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„Sumienny i ludzki” 
	
	 Ze	wszystkim,	co	w	latach	1920-1937	działo	się	w	sprawie	gdyńskie-
go	portu,	wiąże	się	postać	Tadeusza	Wendy.	Ze	wspomnień	inżyniera	
Stanisława	Hueckla:	Był to człowiek niewysokiego wzrostu, o dobrze 
zachowanych czarnych włosach, posrebrzonych na skroniach, z wąsem 
angielskim. Na ulicy chodził z cienką czarną, srebrem okutą laseczką. 
Łagodnego usposobienia, bardzo zawsze spokojny, skromny…,	praco-
wity	i	rzetelny.	Budował port nie dla siebie, ale dla Polski.	Jego	
dzieło	cała	Europa	uznała	zgodnie	za	najnowocześniejszy	port	bałtycki,	
ustępujący	pod	względem	wielkości	przeładunków	w	całej	Europie	je-
dynie	takim	gigantom	jak	Rotterdam,	Antwerpia,	Hamburg,	Londyn,	a	
na	Bałtyku	–	Kopenhadze.	
	 Wymagało	to	jednak	znoszenia	wielu	upokorzeń.	Tak	to	wspominał	
(„Rzut	oka	na	warunki	powstania	portu	w	Gdyni”,	Gdynia	1938	r.):	
Konstrukcja portu gdyńskiego była swego czasu przedmiotem nieuza-
sadnionej krytyki ze strony prasy niemieckiej. Pisano wówczas, że port 
gdyński za niedługo przestanie istnieć, ponieważ zbudowany jest na 
piasku i że jego budowle będą podmyte lub port zostanie przez piasek 
zasypany. Rząd polski zwrócił się w tej sprawie do przedstawicieli Szwe-
cji i Norwegii, mając, co do ich bezstronności, szczególne zaufanie. 
Inżynierowie Peterson i Möen wykonali oględziny portu gdyńskiego 
bardzo szczegółowo w czasie od 13 do 18 kwietnia 1931 r. i dali o jego 
budowie pochlebną opinię.	W	1938	r.	przeładowano	tam	8,7	miliona	
ton	najrozmaitszych	towarów,	od	masowych	po	drobnicę.	Specjalno-
ścią	eksportową	Gdyni	był	węgiel	dostarczany	ze	śląskich	kopalń	po-
przez	 wybudowaną	 w	 tym	 celu	magistralę	 kolejową.	 Port	 u	 szczytu	
świetności	zajmował	obszar	1400	ha,	długość	jego	nabrzeży	wynosiła	
12,8	km,	składowanie	towarów	drobnicowych	umożliwiało	57	magazy-
nów	o	pojemności	60	tys.	m3.	W	porcie	działała	nowoczesna	łuszczar-
nia	ryżu,	a	także	chłodnia	–	druga	co	do	wielkości	na	świecie.	Miasto	
zaś,	wyrosłe	przy	porcie	i	żyjące	z	portu,	liczyło	120	tys.	mieszkańców.	
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	W	dowód	uznania	 projektant	 i	 główny	budowniczy	otrzymał	 kilka	
prestiżowych	wyróżnień:	władze	Ojczyzny	uhonorowały	go	Orderem	
Polonia	Restituta,	od	ceniących	morskie	osiągnięcia	Duńczyków	dostał	
Order	Danebroga,	od	Francuzów	(współpracujących	z	Polską	w	dzie-
le	budowy	portu	w	Gdyni)	Order	Legii	Honorowej.	 Innego	 rodzaju	
uczczeniem	było	nadanie	imienia	Tadeusza	Wendy	pierwszemu	pirso-
wi,	służącemu	do	załadunku	węgla	(dziś	w	porcie	istnieje	Basen	II	inż.	
Wendy	oraz	Nabrzeże	Wendy).	
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polakwszechczasow.pl;

polskaniezwykla.pl;

polskieszlakiwodne.pl;

port.gdynia.pl;

retropress.pl;

torlin.wordpress.pl;

wikipedia.pl;

wolneforumgdansk.pl.

W	niniejszym	tekście	wykorzystano	fotografie	pochodzące	ze	zbiorów	Muzeum	
Miasta	Gdyni	oraz	Zarządu	Morskiego	Portu	Gdynia	S.A.	

Serdeczne podziękowania należą się Pani Hannie Wenda-Uszyńskiej,  
wnuczce inżyniera Tadeusza Wendy, za udostępnienie fotografii  
i materiałów tekstowych ze zbiorów rodzinnych.
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Świadectwo	urodzenia	Tadeusza	Wendy	wystawione	w	języku	rosyjskim	1913	r.
Zdjęcie	ze	zbiorów	Muzeum	Miasta	Gdyni

Tadeusz	Wenda	1898	r.
Fotografia	ze	zbiorów	rodzinnych
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Tadeusz	Wenda	1920	r.
Fotografia	ze	zbiorów	rodzinnych

Tadeusz	Wenda	w	latach	trzydziestych	XX	w.
Fotografie	ze	zbiorów	rodzinnych
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Dom	Tadeusza	Wendy	w	Gdyni
Autor	zdjęcia	jawa

„Tymczasowy	Port	Wojenny	i	Schronisko	dla	Rybaków	w	Gdyni”	1923	r.
Poświęcenia	dokonano	w	obecności	prezydenta	Stanisława	Wojciechowskiego
Fotografia	ze	zbiorów	Muzeum	Miasta	Gdyni
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Budowa	portu	w	Gdyni	1929	r.
Fotografia	ze	zbiorów	Narodowego	Archiwum	Cyfrowego

Gdynia	–	lata	trzydzieste	XX	w.
Fotografia	ze	zbiorów	Muzeum	Miasta	Gdyni
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Grób	rodziny	Wendów	–	Cmentarz	Powązkowski	w	Warszawie
Autor	zdjęcia	bogna
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Ulica	Tadeusza	Wendy	w	Granicy	
Autor	zdjęcia	Jakub	Gołębiewski
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