Gdynia, ul. Abrahama 13 KAMIENICA RYBACKA
Na początku XX wieku w Gdyni, ówcześnie małej wiosce kaszubskiej, Anna Kurr –
głowa rodu wybudowała dużą chatę rybacką. Na ziemi, którą rodzina posiadała z dziada
pradziada, powstał wyróżniający się solidny, piętrowy budynek, kryty dachówką, z murowaną
fasadą. Po obu bokach symetrycznie przewidziano pewnie funkcję handlową umieszczając
dwa duże okna-witryny. Z tyłu spore podwórko, na którym na początku były suszone sieci.
Od momentu, kiedy zaczęto budować w Gdyni molo południowe (przedłużenie Skweru
Kościuszki), plaża dla łodzi rybackich oddaliła się znacznie. Dotąd była niecałe 200 metrów
od ulicy Abrahama, gdyż morze sięgało wtedy do wysokości dzisiejszej fontanny. Poza tym
Anna Kurr wyprowadziła się do nowego domu wybudowanego na parceli obok. Dom rybacki
zaczął siłą rzeczy zaczął być wynajmowany, z przodu pełnił funkcję handlową, a od strony
podwórka i na piętrze były mieszkania. Na górze mieszkali tam nawet przez jakiś czas
dziadkowie jednego z prezydentów Gdyni. Przed wojną na dole funkcjonował sklep Izabeli i
Jana Szewczyka z galanterią dziecięcą.

Dom przy ul. Abrahama 13, widok z 1940 roku
Po II wojnie światowej dom został z powrotem wykorzystywany na część handlową i
mieszkalną. „Głos Wybrzeża” z dnia 21 stycznia 1951 roku pisał o gdyńskiej wypożyczalni
sprzętu domowego: „Wypożyczalnia (przy ul. Abrahama 13) cieszy się dużym powodzeniem
wśród gospodyń domu. Obecnie nie potrzebują już one kłopotać się o doraźnie potrzebne
naczynia – otrzymują je w żądanej ilości w wypożyczalni. /…/”.

Skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ul. 10
Lutego widok, z 1951 rok (w lewym górnym rogu tył i podwórko domu przy ul. Abrahama 13)

Od 1966 roku na dole funkcjonowała „Pracownia Kapeluszy Damskich” Danuty Gawlik,
która przez 45 lat ubierała gdyńskie elegantki oraz młode kobiety do ślubu. Po drugiej stronie
fasady przez długi czas działała „Pracownia gorseciarska” prowadzona przez rodzinę
Grzenkowiczów. Na tym miejscu od lat dziewięćdziesiątych powstała słynna „Pizzeria AMD”
prowadzona przez potomków dawnych właścicieli. Oba te miejsca funkcjonowały do 2011 r.

Widok Abrahama 13, koniec lat 90-tych
Powstająca przy Abrahama 13 KAMIENICA RYBACKA swoim architektonicznym
rozwiązaniem odwołuje się do dobrych gdyńskich tradycji, a nazwa i blisko stuletnia fasada,
zachowana w oryginalnej formie i wkomponowana w nowy budynek, nawiązuje do
pierwotnej funkcji tego domu.

Brama i fragment posesji Abrahama 13 tuż przed budową
KAMIENICY RYBACKIEJ.

Wg. „Encyklopedia Gdyni”, „Gdynia w gazetach przez 75 lat” i materiałów własnych

sporządził Arkadiusz Brzęczek

