
 

Molo Południowe 

1 – Płyta Marynarza (Pomnik Polskiego Marynarza czekał od 1946 do 1991, by stanąć w miejscu 
„Nataszy” Braterstwa Polsko-Radzieckiego; po prawej str plyty Pomnik Żołnierzy AK, po lewej – 
Żołnierzy Sił Zbrojnych na Zachodzie) 

2 – ORP Błyskawica (niszczyciel – muzeum; 1935/37r. w ang stoczni w Cowers; bliźniaczy ORP Grom; 
oba, wraz z ORP Burza 30 sierpnia 1939 wypłynęły do Anglii, i tam weszły do służby; walka pod 
Narvikiem, na Morzu Śródziemnym, Atlantyku; od 1976 muzeum w miejsce Burzy) 

3 – Dar Pomorza (1909 w Hamburgu i do I wojny szkolił niemieckich marynarzy cywilnych; po wojnie 
przekazany Francji; w 1929 kupiony przez Polskę ze składek społeczeństwa, po remoncie przybył w 
1930 do Gdyni – tu podniesienie bandery, a ojcem chrzestnym Kwiatkowski; do II wojny odbył rejs 
dookoła świata; 1972 zwyciężył w Operation Sail, a w 1980 w Cuty Sark Tall Ships Races; od 1983 
muzeum) 

4 – Pomnik morświna (ten ssak do lat 30tych XX wieku liczny w Bałtyku, obecnie skrajnie zagrożony) 

5 – Aleja statków pasażerskich (po każdej wizycie największych i najpiękniejszych, od 2001 
wmurowuje się tablicę pamiątkową) 

6 – Pomniki Maszty, i Józefa Conrada (przed wojną miał stanąć tu Pomnik Zjednoczenia Ziem 
Polskich; 1976 Z.Koseda i W.Samp zaprojektowali Pomnik Conrada z cytatem ze zwierciadła Morza 
„Nic tak nie nenci, nie zniewala, jak życie na morzu”; w 1980 W.Samp Pomnik Maszty, 25 m 
wysokości) 

8 – Akwarium Gdyńskie (ekspozycja fauny i flory morskiej, rodzaj zoo i placówki naukowo – 

dydaktycznej; 1500 żywych organizmów) 

9 – Pomnik Marzyciel Dyrygent Fal (postać chłopca siedzącego na dalbie betonowej 40 m od brzegu, 

podobno z mechanizmem poruszającym ramieniem figury, siłą falowania wody) 

10 – Dom Żeglarza Polskiego (1936r.; udany przykład funkcjonalizmu opływowego, nawiązującego do 

architektury bryły statku; przed budynkiem pomnik twórcy Polskiej Marynarki i Szkoły Morskiej 

wiceadm. K.Porębskiego; obecnie Wydział Nawigacji Akademii Morskiej) 

15 – plaża, i dalej – Bulwar Nadmorski im. F.Nowowiejskiego (jedna z pięciu plaż gdyńskich, 

kompletnie zorganizowana dla wygody i rozrywki; od lat 20tych, w 1930 betonowa opaska i bulwar, 

blisko 2km długości) 



 

Co obejrzymy po drodze ze Skweru Kościuszki, w stronę portu: 

1 – budynek Żeglugi Polskiej (1927/29r.; pięcioarkadowy podcień i dekoracje kamienne – historyzm i 

umiarkowany modernizm z elementami art deco; obecnie dowództwo Marynarki Wojennej(?)) 

2 – Centrum Gemini 

3 – gmach Państwowego Instytutu Meteorologicznego (1927/31r.; oryginalne zwieńczenie, wieża wyk 

1930 w stoczni gdańskiej; umiarkowany modernizm z elementami art deco) 

4 – Biuro Budowy Portu (z okresu budowy portu) 

5 – Sea Towers 

7 – szeregowce rybackie (dla wysiedlanych z terenu budowy portu) 

8 – budynek Bergtrans (1936/37r.; Towarzystwo żeglugowe Bergtrans; konstrukcja szkieletowa z 

żelbetu z elewacjami z piaskowca; obecnie KM Policji) 

9 – kamienica Józefa i Weroniki Nierzwickich (JN – mistrz piekarski: kamienica w stylu klasycyzmu 

akademickiego 1928r.) 

10 – kamienica Emilii Wojewskiej (1928r.; właścicielka hotelu i restauracji „Pod Starym Dębem”; 

kamienica wyznaczała granicę między wsiami Gdynia i Oksywie) 

Jeśli pojedziemy ul. Węglową 

11 – domy wiejskie (pozostałość osady Na Piaskach, wg tradycji mieszkał w nich m.in.  T.Wenda) 
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W porcie: 

Jeśli ul. Węglową, to 18 – Dom Pilota (z lat 30tych XX w, przykład funkcjonalizmu, w piwnicach schron 
plot) 

17 – Gmach Urzędu Morskiego (1927r. dla przeniesionego z Wejherowa Urzędu Mar Handlowej -> 
Urzędu Morskiego; uproszczony klasycyzm z wieżą w formie latarni, z wazonami na pilastrach – 
elementy art deco) 

16 – schron (lata 30te XXw dla pracowników Urzędu Morskiego, przed nalotami; ściany 40 cm 
spadziste by bomby ześlizgiwały się; zachowane oryginalne urządzenia filtrowentylacyjne) 

15 – Urząd Celny (1926r. Ekspozytura Urzędu Celnego, przeniesiona ze Strzebielina Morskiego; w 
stylu nawiązującym do dworków polskich, zupełnie nie jak obiekt użyteczności publicznej) 

10 – Plac Gombrowicza, Pomnik Ludziom Morza (1965r.; cztery głazy wydobyte przy pogłębianiu 
portu: portowiec, stoczniowiec, marynarz i rybak; fragment pieśni rycerzy Bolesława Krzywoustego z 
XIIw „Dziś synowie się nie trwożą burz ni szumu morskich wód” oraz ortzeł piastowski Wł. Hermana z 
katedry w Płocku; autor W.Tołkin; obok kotwica Admiralicji z XVII w) 

11 – Dworzec Morski (1932/34r.; umiarkowany modernizm z wertykalną fasadą; po obu stronach 
fasady orły polskie; przy wejściu dwie tablice pamiątkowe – Wenda i Kwiatkowski; obecnie Muzeum 
Emigracji) 

13 – Płyta Gombrowicza (z tego miejsca pisarz 29 lipca 1939 opuścił Polskę na zawsze) 

14 – Elewator zbożowy (1935/37r.; służył do przechowywania i uszlachetniania zboża – 10tys ton; 
ówcześnie najnowocześniejszy w Europie) 



9 – Schron (z okresu wojny, dla bazy Kriegsmarine; całkowicie żelbetowy, ściany 2,5m, strop-dach 
3,5m, wyposażony w kompletne instalacje; obecnie strzelnica sportowa) 

8 – Nabrzeże Polskie – Magazyn Etapowy dla Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego (1930/31r.; 
nowoczesna konstrukcja szkieletowa z wypełnieniami dwubarwną cegłą, pilastry nawiązują do 
klasycyzmu, w attyce przed wojną godło Polski i nazwa firmy) 

6 – Magazyn Długoterminowy (1931/34r.; konstruktywizm i umiarkowany modernizm; ramowa 
żelbetowa konstrukcja z ceglanymi wypełnieniami, z ciekawą aranżacją przeszkleniami; 
magazynowano drobnicę, a w czasie wojny – amunicję) 

5 – Budynek biurowo – magazynowy Firmy Bananas (1939r.; cechy modernizmu; ciekawe 
wykorzystanie architektonicznej aranżacji fasady: układ i kolory cegieł, okna-bulaje) 

4 – Chłodnia Portowa (1928/30 i 1932/34r.; konstruktywizm; ceglana elewacja bez okien z beżowymi 
pilastrami; największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie; wagony rozładowywano 
wewnątrz; załadunek statków bezpośrednio z 4 balkonów) 

3 – Łuszczarnia Ryżu (1927/28r.; charakterystyczne pasy czerwone, z beżowymi na przemian; 
kompletna obróbka ryżu sprowadzanego przez pierwsze duże prywatne przedsiębiorstwo w Gdyni 
Łuszczarnie Ryżu Wasserberger i Ska) 

2 – Budynek Zarządu Portu (1935/36r.; pierwotnie Urząd Celny i Straż Graniczna; na elewacji godlo 
Polski, na szczycie maszt flagowy ze stylizowanym koszem z mostku kapitańskiego; funkcjonalizm i 
modernizm umiarkowany; w okresie wojny – szpital) 

1 – Pomnik Grudnia 1970 (cyfra 7 w bryle pomnika, to padająca sylwetka robotnika z plecami 
pooranymi kulami postrzałów; 14 grudnia 1970 podwyżki, 15 i 16 protesty robotnicze Gdańsk, 
Gdynia, Elbląg, Szczecin; 17 grudnia rana – zasadzka na stacji Gdynia Stocznia i krwawa jatka) 

Z – Budynek Sądu Okręgowego i Prokuratury (1934/36r.; budynek powstal w wyniku konkursu; 
obecnie Sąd Rejonowy; wewnątrz oryginalne ławki z lat 30tych) 

X – Dworzec Kolejowy PKP (trzeci z kolei dworzec Gdyni, budowany etapami w latach 50tych XXw, 
bogato zdobiony wewnątrz, obecnie – po remoncie) 
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1 – Dworzec Morski – 1932/34r.; umiarkowany modernizm z wertykalną fasadą; po obu stronach fasady orły polskie; 
przy wejściu dwie tablice pamiątkowe – Wenda i Kwiatkowski; obecnie Muzeum Emigracji 

2 – Pomnik grudnia 1970 – upamiętniający wydarzenia i ofiary „Grudnia 1970” w Gdyni: 14/15/16/17 grudnia; 14 

grudnia początek strajku w Stoczni Gdańskiej, i rozszerzanie się akcji strajkowej na terenie Trójmiasta i kraju; 17 

grudnia „Czarny Czwartek” – wezwanie do pracy dnia poprzedniego pracowników stoczni, wobec zamknięcia stoczni 

przez wojsko, starano się nieskutecznie odwołać, rankiem 17 wojsko zaatakowało przyjeżdżających koleją miejską do 

pracy; wielu zginęło (łącznie w Gdyni 18 osób), setki zostało rannych; kilka lat temu poświęcony wydarzeniom film 

„Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł”. 

3 – Budynek Sądu Okręgowego – zbudowany w latach 1935-1936. Od 1988 widnieje w rejestrze zabytków; w 

korytarzach wewnątrz oryginalne ławki z lat 30-tych ubiegłego wieku. 

4 – Dworzec Kolejowy PKP – trzeci z kolei dworzec Gdyni w tej lokalizacji, budowany etapami w latach 50tych XXw, 

bogato zdobiony wewnątrz, obecnie – po remoncie. 

5 – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z dwoma kościołami: Kościół Dolny – pw. Niepokalanego Serca Maryi II 

Objawienie Fatimskie; Kościół Górny – pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (w latach 1949-2000, do śmierci, 

proboszczem był tu ks Prałat dr Hilary Jastak, zwany „Królem Kaszubów”; rok 2014 Gdynia święci jako „Rok ks Prałata 

Hilarego Jastaka”; w Gdyni przystępuje się do budowy pomnika księdza) 

6 – biurowiec PROKOM – W momencie oddawania do użytku (rok 2000) był największym trójmiejskim biurowcem 

klasy A. Prokom Software (główny najemca) był największą firmą IT w Polsce do momentu połączenia z Asseco 

Poland (z siedzibą w Rzeszowie), która obecnie dzierży palmę pierwszeństwa w tym sektorze gospodarki (jednak lwia 

część administracji została tutaj zlikwidowana po fuzji firm). 

7 – Centrum Handlowe Riviera – miejsce łączące centrum rozrywki i idealne miejsce do spędzania wolnego czasu, to 

piękne i przytulne wnętrze, a także liczne restauracje, kawiarnie, bary oraz kino. To największe i najnowocześniejsze 

centrum handlowo-rozrywkowe Trójmiasta. 

8 – Hala Sportowo – Widowiskowa, otwarta w grudniu 2008, dzielnica Działki Leśne - Obiekt przypomina kształtem 

skorupę żółwia, a użyte w konstrukcji dachu maszty i liny nawiązują do symboliki morskiej. Dla podkreślenia 

sąsiedztwa hali z terenami leśnymi, jej boczne ściany stanowią skarpy ziemne z naturalną roślinnością, pełniące 

zarazem funkcję izolacji termicznej. 

9 – Kościół Matki Boskiej Bolesnej - w dzielnicy Orłowo przy ulicy ks. Stanisława Zawackiego (nazwa ulicy od 

nazwiska proboszcza w latach 1973-98). Prezbiterium pochodzi z XVII wieku. Po pożarze w 2 połowie XVIII wieku 

zostało odbudowane. W latach 1949-1955 kościół został rozbudowany z dodaniem wieży. Wewnątrz znajduje się 

zabytkowa ambona z XVII wieku. Dawniej kościół ewangelicki, od 1945 katolicki. W roku 1949 kościół został 

rozbudowany przez ówczesnego proboszcza - Księdza Kwiatkowskiego, w roku 1952 został powiększony cmentarz, a 

w roku 1955 została dobudowana wieża. Kościół otrzymał wtedy dwa nowe, drewniane ołtarze: Dwa boczne i jeden 

główny. Obecnie stary ołtarz główny został zastąpiony marmurowym i znajduje się w kaplicy pod wieżą. 


