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Wąwóz Ostrowicki to niesa-
mowite miejsce na terenie 
wojskowym. Jest zupełnie 

odcięty od świata, więc prawie nikt 
o nim nie wie, a już naprawdę nikt go 
nie widział.

Na dziką plażę oksywską 
idzie się tak jak na bulwar. 
W Osadzie Rybackiej scho-

dzi się w dół, tylko potem na lewo. 
I zamiast równego chodnika trafia się 
na dzikość: fale i kamienie. Falochron 
zaraz się kończy i wszystko wygląda 
tak jak sto lat temu. Jest ładnie 
i romantycznie, można iść i iść.

Za Osadą Rybacką jest 
wielka zielona polana. 
Nigdzie indziej nie patrzy się 

tak dobrze na morze albo na gwiazdy. 
Najlepiej robić to siedząc lub leżąc. 
Mam marzenie, żeby uruchomić tam 
letnie kino i miejsce na biwaki. Z polany 
można też zejść na plażę, przez wąwóz. 
Ale to strasznie niebezpieczne.

Tu zaczyna się teren zielony, 
i od razu spotkać można 
pasące się konie i krowy. 

Nie wiadomo, kto jest ich właścicielem, 
ale fajnie się na nie pogapić.

W Osadzie Rybackiej jest 
spokój i klimat morza. 
Wiadomo: Rybaki! Mamy tu 

najlepszy widok na zatokę i półwysep. 
Z całej okolicy ludzie przychodzą, żeby 
się zagapić, ale też nawdychać dużo 
jodu. Punkt rozpoczynania spacerów. 
Jest świeże powietrze i świeża rybka też 
– bo rybacy ciągle na szczęście pra-
cują, jeden z nich jest moim sąsiadem. 
Zrobili nawet ostatnio taki wyciąg do 
wwożenia ryb. Skoro to jest, to przyda-
łaby się winda dla ludzi, bo zejście na 
bulwar i plażę jest strasznie strome.

Mam w tym miejscu działkę, 
podobnie jak wiele osób 
z Oksywia i z całej Gdyni. 

Dojeżdżam sobie do niej w dziesięć 
minut na rowerze. Najbardziej cieszę 
się z tego, że moje dzieci i wnuki też 
uwielbiają to miejsce.

Biblioteka nr 13 przy Podcho-
rążych to miejsce spotkań 
wszystkich intelektualistów 

oksywskich. Znajdą tam wszystko co 
potrzebne: dobrą książkę, ciekawych 
i otwartych ludzi, uśmiechniętych 
pracowników. Rozrywka na najwyż-
szym poziomie, edukacja, kultura. 
No i szydełkowanie.

Plac zabaw w oko-
licy Podchorążych 
i Godebskiego jest 

dokładnie taki, jak powinien być: 
z dala od ulicy, wielkość w sam raz, 
zacisznie, bezpiecznie. Dzieci się 
bezpiecznie bawią, a rodzice wresz-
cie mogą odpocząć, przysiąść na 
ławaczce i poopalać się. Pewnie dla-
tego jest to najważniejszy punkt spo-
tkań dla wszystkich rodzin z dziećmi. 
Samo z siebie powstało miejsce spo-
tkań oksywskich seniorów i juniorów 
z przestrzenią do rozmowy i wymiany 
doświadczeń.

Na ulicy Dickmana niby 
nie ma nic szałowego, 
ale i tak jest intere-

sująco. Do wszystkich ważnych 
miejsc można dojść na piechotę. 
Dzieci się bawią, są fajne huśtawki 
i jak jest ciepło, to spędzamy cały 
czas na dworze… Dobrze wyszło, 
że tu mieszkam.

Z cmentarza marynarki 
wojennej wspaniale widać 
zatokę i morze. Obok 

cmentarza jest też moje ulubione 
zejście na plażę. Jak rodzina z gór 
przyjeżdża to wszyscy mnie gonią nad 
morze – ale niewygodnie się schodzi, 
a ja już nie młody.

Remiza strażacka to 
ciekawa atrakcja dla 
ojców, mam (mogą 

zawiesić oko) i dla dzieci. Tam pra-
cuje strażak SAM.

Bulwar to coś zupełnie 
nowego. Jedni mówią, że 
nareszcie jest elegancko. 

Inni narzekają, że za dużo betonu. 
Tak czy inaczej, człowiek musi sobie 
czasem pochodzić, więc ja spa-
ceruję tam w każdej wolnej chwili, 
niezależnie od pory roku. Można 
się odprężyć, poopalać i wyciszyć. 
Szkoda tylko, że tak trudno się 
tam dostać – schody za strome dla 
rodziców z dziećmi czy dla osób 
starszych.

Mieszkanie na Zielonej 
przydzielono nam czter-
dzieści lat temu przez 

zakład pracy. Najpierw płakałam, 
a teraz bym się na nic nie zamieniła. 
Jedyne co mnie czasem denerwuje, 
to dziki, które ryją trawę. Tuż koło 
mojego domu zaczyna się ścieżka 
rekreacyjna, którą wzdłuż zielonej 
chodzę z dziećmi na spacer. Jak ktoś 
ma sportowego ducha i więcej czasu, 
to może zrobić sobie pętlę space-
rową: najpierw Zieloną przez działki 
(pięknie pachnie!) nad morze (pięk-
nie szumi!), potem plażą do Osady 
Rybackiej i z powrotem. Po drodze 
są ławeczki, więc można siąść 
i kontemplować. 

Najważniejsze miejsce 
w okolicy to ławeczka pod 
moim domem na Błękitnej. 

Mieszkam tu od lat 60. i zawsze pil-
nowałem, żeby było na czym usiąść 
przed domem. Kiedyś pracowałem 
w jednostce wojskowej, teraz jeż-
dżę taksówką. Ale zawsze wracając 
z pracy lubię sobie przysiąść chociaż 
na chwilę.

Stał tu pagórek, który był 
całorocznym centrum dzielnicy. 

Starsi przychodzili tu z psami i na 
randki. Młodsi wybiegali ze szkoły, 
wrzucali plecaki do autobusu, który 
grzał się na pętli i biegli przez chasz-
cze na górkę. Zjeżdżało się na san-
kach, a częściej na butach, toczyło 
się osiedlowe bitwy. Każdy mógł też 
rzucić okiem na całe osiedle z góry, 
a to też jest zawsze dobre. Było naj-
zarąbiściej, chyba dlatego że nie było 
tyle dorosłych. Ale potem się pojawili 
i skasowali czadowe miejsce. Górki 
nie ma już kilka lat, teraz są tam bloki 
i jakoś tak dziwnie równo.
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Jeziorko, czyli oczko 
wodne. Kąpią się 
tam kaczki i psy. 

Dookoła aż się prosi, żeby zro-
bić ogródek.

Przejście „pomiędzy”, 
czyli wygodna dziura 
w płocie. Zawsze tędy 

przechodzimy, jak nie chcemy iść 
dookoła, a praktycznie nigdy nie 
chcemy. Dzięki temu (i innym przej-
ściom) ludzie nie muszą nadkładać 
drogi, jak idą z góry pograć sobie 
w piłkę. W ogóle dużo lepiej tu się 
mieszkało dopóki pojawiły się płoty. 
Teraz chcą jeszcze zrobić kamery. 
To już jest przesada.

Na pułkownika Dąbka 
działa już od jakiegoś 
czasu świetlica 

Kreatywni. Zaczęłam tam bywać, 
gdy zgłosiłam się na krótki wolon-
tariat. Po miesiącu zostałam 
w zasadzie na stałe. Lubię tych 
ludzi i spędzam tam dużo czasu. 
Można tam pracować z dziećmi 
i pomagać im. Miło wiedzieć, że jest 
takie miejsce spotkań i inicjowania 
działań na rzecz społeczności: 
dzieci, młodzieży, starszych, mło-
dych rodziców i innych. Tutaj two-
rzyliśmy mapę :-)
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Bunkier z drugiej wojny 
światowej stoi tuż obok 
cmentarza marynarki. 

Kiedyś umawiałem się pod bunkrem 
z kolegami, a jak ktoś się chciał popi-
sać i był odważny, to wchodził do 
środka. Teraz już jest bezpiecznie, 
i bunkier stoi jako żywy przykład zim-
nej wojny.

Las zajmuje jeszcze dużą 
część dzielnicy. Można 
chodzić na spacery, 

jeździć na rowerze, biegać z psem. 
Jak jest przyroda, to o wiele łatwiej 
się wyciszyć i odsapnąć. Las położony 
jest na pagórku, więc w środku jest 
ciekawie. Dlatego od wielu lat „na 
górkach” lubią spotykać się harcerze 
z okolicy, a dzieciaki jeżdżą na san-
kach. Ale coraz częściej próbuje się 
go okrajać na nowe domy i grodzić. 
Pewnie dlatego grzyby nie chcą 
rosnąć. Kiedyś były kanie i rydze, 
a nawet borowiki, i wracając z pracy 
można było zebrać koszyk lub dwa. 
Grzybom przeszkadza też to, że 
jest coraz brudniej, bo konsumujący 
śmiecą. To wygląda słabo, i coraz 
więcej osób boi się tam chodzić.

Kościół św. Michała to naj-
starszy budynek w Gdyni. 
Oksywie to zresztą kiedyś 

było najbogatsze osiedle Gdyni, i jakby 
się przyjrzeć historii precyzyjnie, to 
przecież mała Gdynia została przyłą-
czona do starego Oksywia. Ale teraz 
to oczywiście nie ma się już co kłócić, 
i nazwa może zostać jaka jest. W każdy 
razie kościół to magiczne miejsce 
– przychodzą zwiedzać ludzie z całej 
Gdyni, bo drugiego tak pieknie poło-
żonego po prostu nie ma. Sama bra-
łam w nim ślub i mam zdjęcia ślubne 
z widokiem na zatokę. 

Formoza to baza wojskowa 
na morzu. Działa do dziś: 
przybijają tam mniejsze 

statki, a z lądem łączy ją pomost. 
Kawałek dalej, na Babich Dołach,
jest też stara torpedownia, która 
wygląda dość podobnie, ale jest 
zupełnie zrujnowana.

Teren wojskowy mam przez 
płot, więc jest mi jakoś bliski, 
chociaż nie ma tam wejścia. 

Wiele lat temu mina rozerwała tam 
dwóch moich kolegów. Co ciekawe, na 
terenie wojska są wykopaliska arche-
ologiczne. Wynajdują na przykład stare 
nagrobki. To wszystko zabytki, które 
warto odwiedzać i dbać o nie.

Gmach Akademii Marynarki 
Wojennej to część większego 
kompleksu z dwudziestolecia 

międzywojennego. Jest to miejsce, w któ-
rym mój mąż spędzał dużo czasu. Studenci 
z akademii odwiedzają moją bibliotekę. 
Cieszę się, że młodzi ludzie mogą kształ-
cić się w tej wyjątkowej uczelni.

Kościół garnizonowy góruje 
nad portem. Ma w sobie 
ducha modernizmu i dlatego 

jest taki „gdyński”.

Dawniej na Śmidrowicza 
działał sklep Wojskowej Cen-
trali Handlowej. Był świet-

nie zaopatrzony, szczególnie w mięso, 
więc ludzie zjeżdżali się z całej okolicy. 
W ogóle dzięki wojsku było dużo inicja-
tyw, bo tych ludzi trzeba było czymś 
zająć. Działały kluby, kasyno, gdzie 
można też było zjeść pyszne obiady. 
Był też zespół Flotylla. Dzieci mogły 
chodzić na basen, który był ogólnodo-
stępny i obowiązkowy. Potem z kilku-
dziesięciu tysięcy osób zrobiła jedna 
dywizja i nic już nie ma, a to co zostało 
niszczeje. Ale mój sąsiad ma osiemna-
ście lat i chce iść do szkoły oficerskiej, 
więc może jakoś to będzie.

Centrum handlowe Bosman 
to miejsce spotkań wielu 
rodziców i znajomych. 

Jak się tam na kogoś trafi, to 
zaczynają się zakupy i ploteczki. 
Kwitnie życie osiedlowe. Są też atrakcje 
dla dzieci, czyli wózki-samochodziki 
i inne karuzele.

Dzikie boisko między nowymi 
budynkami było dużo lepsze 
od szkolnego. Spotykało się 

tam starych znajomych i grało w piłkę. 
Oksywie było czadowe, dopóki nie 
zaczęły znikać stare miejsca. Jak dalej 
będzie się je niszczyć, to okolica zrobi 
się nudniejsza.

Na Kępie Oksywskiej jest 
trochę jak w małym nad-
morskim miasteczku – 

w środku jest stary kościół, obok 
cmentarz, dalej idzie się na plażę. 
Lubię to miejsce, bo jest historyczne 
– w okolicy zostało dużo starych 
domów, jeszcze sprzed wojny. Daje to 
wyobrażenie jak cała okolica wyglą-
dała w przeszłości. Połowa domów jest 
po kapitalnym remoncie, a połowa nie. 
Mój jest w całkiem niezłym stanie, 
poza tym na uboczu. Zaraz za płotem 
jest wojsko.

Kiedyś koło kościoła był sad, 
w którym ksiądz proboszcz 
hodował jabłka, gruszki, 

śliwki. Dobrobyt jak na plantacji, 
i ksiądz był strasznie dumny. Z kolegami 
chodziliśmy na pachtę i zawsze wraca-
liśmy objuczeni owocami. Teraz w tym 
miejscu jest osiedle kilku domków.
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29 Wjazd do komendy portu 
wojennego, czyli słynne 
„trzy bramy”. Ciekawa 

architektura tak po prostu, i element 
krajobrazu kulturowego z dwudziesto-
lecia międzywojennego.

Był taki czas, że 
w Stoczni Marynarki 
Wojennej pracowała 

połowa moich znajomych. To było 
dawno. Teraz od kilku lat zakład się 
zwija. Jakoś dziwnie brzmi powta-
rzane hasło, że jest to najstarsza ist-
niejąca Stocznia w Polsce. Jak zniknie 
zupełnie, to zrobi się tu pusto.

W porcie marynarki 
wojennej mało kto bywa, 
ale miejse działa na 

wyboraźnię. No i w całej Polsce gdy 
mówi się Gdynia, myśli się port.
I na odwrót.

Na dawnym stadionie 
wojskowym grał mecze 
klub piłkarski Orkan. 

Mój tata, który był w wojsku i lubił 
tam chodzić z kolegami. Była też 
taka zasada, że w niedzielę grają 
dzieciaki. Chodziliśmy wtedy 
z kolegami. Bramki stawiało się 
w poprzek boiska i graliśmy mecz. 
Tuż obok było kino Grom, też nie-
zwykle ważne miejsce. Teraz nikt 
tam nie ma wstępu. Widzę stadion 
ze swojego okna i jakoś dziwnie się 
czuje, że tam tak pusto.
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Od jakiegoś 
czasu są tu 
całe kwartały 

gęstej zabudowy. Kiedyś 
było zupełnie inaczej. 
Między Dąbka a Bosmań-
ską były zboża i kartofle, 
a dalej zalane asfaltem 
łąki. Można było jeździć 
na rowerze, rysować 
kredą, było bezpiecznie, 
były drabinki.
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Kiedyś była tu szkoła, 
a teraz jest dom 
zakonny. Mieszka tam 

kilka sióstr, które prowadzą fajne 
przedszkole. Szkoła istniała do 
lat 90., chodziłem tam, ale mnie 
przenieśli. Nikt się mnie nie pytał 
o zdanie. Koło szkoły grało się 
w piłkę, dziś to jest niemożliwe.
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Bloki to często klustrofo-
biczne miejsca, ale ten mój 
jest inny. Wokół jest pełno 

zieleni, a poza tym jest przestrzeń 
dookoła. I mam widok z okien na całą 
Gdynię. Lubię tu być.

Leżące wieżowce to długie 
i wąskie baraki, ustawione 
równolegle do siebie. Stoją 

przy Dickmana. W środku są miesz-
kania socjalne. Teren trudny, ale 
z charakterem.
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Na Bosmańskiej jest 
wszystko – sklepy, poczta, 
lekarz, ciastkarnia. 

Ale mieszkam tu czterdzieści lat, od 
kiedy mąż dostał stoczniowe miesz-
kanie, i nie zawsze tak było. Tu gdzie 
teraz są bloki i centrum handlowe kie-
dyś były działki. Mieszkańcy hodowali 
warzywa, kury latały wszędzie dookoła. 
Jak się zaczęły budowy tych wysokich 
bloków, to wszystko zniknęło.
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Stary cmentarz jest 
przepiękny – trzeba 
go chronić i bronić. 

Wychowałem się w bloku vis a vis, 
i jak byłem mały, to chodziłem 
czytać epitafia, bawiliśmy się też 
w pogrzeby. Jest tam dużo grobów 
ważnych osób, i przez to pojawia 
się klimat patriotyczny. Ale też 
leżą tam znajomi bliżsi i dalsi 
oraz rodzina.

Na ulicy Żeglarzy miesz-
kałem przez prawie 
dziesięć lat na przełomie 

lat 60. i 70. To był taki hotel dla 
pracowników portu, ale było miło 
i spokojnie. Pamiętam, że co tydzień 
chodziło się do dyskoteki, która 
działała w Pagedzie w piwnicy. 
Teraz mieszkam kilkaset 
metrów dalej.
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