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Na ten blok mówi się 
„portowy” albo, szerzej, 
„morski”, bo mieszkania 

dostawali tutaj pracownicy portu. 
Jeszcze w latach 80. była ich 
tu większość. Potem zaczęli się 
wyprowadzać. Bo wtedy, te dwadzie-
ścia pięć lat temu, to była naprawdę 
dzielnica zamknięta, gdzie obcy nie 
miał wstępu. Nawet policja tu nie 
przyjeżdżała. Były takie sytuacje, że 
z tego hotelowca, z czwartego piętra 
leciały płyty betonowe na radiowóz. 
Ta łatka ciągnie się za okolicą 
aż do dziś.
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Park Kiloński nazwę wziął 
od Kilonii, czyli siostrzanego 
miasta Gdyni. Brzmi to swoj-

sko, bo podobnie do Chyloni. Lubiane 
miejsce, najlepsze na spacery. Można 
się spotkać posiedzieć, jest dużo ławe-
czek do wyboru. Ostatnio pojawiły się 
domki dla owadów i stoliki do gier. 
Od czasu do czasu zdarzy się festyn. 
Kiedyś w parku był też staw, taki 
obłożony płytami, nawet na początku 
elegancki. Ale się nie sprawdzał, 
zarastał, ludzie śmiecili. Pamiętam
jak go zasypywali. Wcześniej było 
jeszcze gorzej. Na okolicę mówiło się 
Poligon i to było po prostu zarośnięte 
bagno, gdzie kępami rosła trawa. 
Jedyna grupa, która się tu dobrze 
czuła, to pijacy i chuligani. Dzikie 
sceny się rozgrywały. A teraz proszę 
popatrzeć, jak miło i kulturalnie.

W środku miasta i w środku 
osiedla stoi stara leśniczówka. 
Obok zresztą jest nowa. 

Dookoła nich rosną specjalne gatunki 
drzew – są zupełnie inne, niż te co rosną 
w lesie. W środku są sale edukacyjne na 
tematy ornitologiczne. Wokół się 
bardzo przyjemnie siedzi, można 
wjechać z wózeczkiem, poczytać, 
odpocząć. Jest nawet taka pergola, 
gdzie można dzieci przewinąć. 
Wiosną i latem jest super.

Słynny, bardzo stary 
młyn, który jest w herbie 
Chyloni. Szkoda, że 

teraz trudno się domyślić, że to 
młyn – nawet nie tylko dlatego że 
nie ma koła. Stoi nad rzeczką 
Chylonką, która kiedyś cała 
płynęła na powierzchni, a teraz 
częściowo jest uregulowana 
w podziemnym kanale. Wygląda 
niepozornie, ale tak podmywała 
okolicę, że musieli poważnie 
wybetonować, żeby nam się 
kościół nie obsunął.

„Gbur” to po kaszubsku 
bogaty rolnik, właściciel 
ziemski. Dokładnie w tym 

domu mieszkał jeden z nich. 
Nazywał się Antoni Voss. To była 
postać znana w całej okolicy i za 
jego sprawą na ten budynek mówi 
się Dom Vossa.

Nasz kościółek 
św. Mikołaja. Nie-
dawno obchodziliśmy 

100 lat jego istnienia w takiej 
formie, jak wygląda on dzisiaj. 
Ale tutaj z tyłu cegiełki są uło-
żone w odwrotną stronę, pionową. 
I po tym można poznać, że jest 
to najstarsza część kościoła.Ma 
kilka set lat. Z kolei nawa boczna 
to całkiem świeża sprawa, bo 
dobudowali ją dopiero w latach 
80. W kościele i w sąsiedzkich 
salkach parafialnych zawsze dużo 
się dzieje, można wziąć udział 
w wydarzeniach kulturalnych. 
Wszyscy są zawsze zaproszeni. 
Działa Klub Młodzieżowy i nawet 
ostatnio dzięki księdzu internety 
pozakładali.

W Hotelowcach wszystko 
można łatwo policzyć. 
Bloków jest dziewięć, każdy 

ma cztery piętra. Na każdym piętrze są 
duże hole i piętnaście mieszkań. 
I najważniejsze: każde mieszkanie ma 
równe dwadzieścia siedem metrów 
kwadratowych – w kształcie litery L, 
kuchnia ciemna, wnęka z takim 
okienkiem, z której często robi się 
dodatkowy pokój. Łazienka ma metr na 
metr, a początkowo to ich w ogóle nie było. 
Miejsca niewiele, ale to zwiększa 
kreatywność. Mieszkania są ustawne 
i niektórzy potrafią je naprawdę fajnie 
zaaranżować.

Pustynia to wydeptane kle-
pisko między Hotelowcami. 
Jest za mało wiat na śmieci, 

więc wiatr je rozwiewa i walają się 
jak w westernie. Po ulewie robią się 
gigantyczne kałuże. Ale staramy się 
jak możemy, żeby było przyjemniej. 
Powstał plac zabaw, odnowiliśmy też 
razem z sąsiadami ławki. Kiedyś zrobi-
liśmy nawet plażę. Po prostu zamówili-
śmy wywrotkę piasku i wysypaliśmy ją 
na klepisko. Z palet zrobiliśmy leżaki, 
w ciągu dnia grała muzyka, był grill, 
napoje chłodzące i słodycze. To dzięki 
nam na środku Pustyni stoi też sławetna 
wiata. Miała być dla rodziców dzieci, 
którzy siedzą obok na placu zabaw. Żeby 
mogli schować się przed deszczem albo 
słońcem, czy po prostu posiedzieć. W tej 
chwili służy głównie libacjom. Jest kością 
niezgody. Wiecznie problemy, zwłasz-
cza w lecie! Ale nie dajemy za wygraną, 
sprzątamy, apelujemy, wywieszamy 
ogłoszenia.

Nie wiem, ile lat działa już 
tutaj Ciastkarnia Renka, 
ale na pewno odkąd 

pamiętam, czyli dawno. Najlepsze 
pączki w kraju! 

W osiedlowym pawilonie mieści 
się teraz nasza biblioteka. 
Kiedyś tu była bardzo 

znana restauracja Cafe Bałtyk. 
Chodziło się tutaj na dansingi, koktajle, 
potańcówki – bardzo dobrze grali, było 
niedrogo, a kuchnia znakomita. 
Przyjeżdżałam tu nawet zanim się 
przeprowadziłam na Zamena. 
Wielu starszych mieszkańców doskonale 
to pamięta. Podobno bywało za głośno 
i może dlatego zamknęli w latach 90. 
i  żeby mieć spokój zrobili bibliotekę. 
Z kolei na dole budynku był wyjątkowo 
dobrze zaopatrzony sklep.

Z moimi najbliższymi 
sąsiadami z piętra jestem 
jak z rodziną. Pieskiem 

się zajmą jak potrzeba, na święta 
robimy spotkania, na sylwestra razem 
wypijemy lamkę szampana. I to jest 
od samego początku. Jak się przepro-
wadzałam, to pożyczyłam na chwilkę 
klucz od pralni od sąsiadki. Uprzedzi-
łam ją, że to może troszkę potrwać. 
Ona mówi „nie ma sprawy, ile pani 
tylko chce, do dyspozycji”. Minęło 
15 lat i ja ciągle mam ten klucz!
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W bloku „wojskowym” 
mieszkali przede wszystkim 
młodzi oficerowie. 

Mieszkali sami, a pranie robili w jedno-
stce, więc do „wojskowego” chodziło się 
czasem do pralni. Bo w Hotelowcach 
zawsze prało się razem: na każdym 
piętrze była i jest pralnia. Ciepłej 
wody nie było, więc piecykiem gazo-
wym podgrzewało się wielki kocioł. 
Jak raz na sześć tygodni przychodziła 
moja kolejka, to brałam urlop i prałam 
cały dzień. Ale ta wielka wanna 
w środku pokazuje, że kiedyś można 
się tu było po prostu myć. Całe piętro 
przychodziło, więc często były zatory. 
Na czwartym piętrze nadal się tak 
kąpią, my z sąsiadmi już tylko 
tu pierzemy.
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Mój blok nazywa się 
„stoczniowy”, bo mieszkać 
tu mieli młodzi pracownicy 

Stoczni. Dla jednego majstra miejsca 
było w sam raz, ale my mieszkaliśmy 
z dziećmi. Ale nie narzekam! W takiej 
klitce przynajmniej wiedziało się, 
co dzieci robią. I trzeba było ze sobą 
ciekawie czas spędzać, żeby się 
nie pozabijać. Ile czasu spędzilśmy 
grając w planszówki! Znam sytuacje 
mniej wesołe, gdzie na tych dwudziestu 
siedmiu metrach mieszkało dziewięć 
osób. Ci akurat świetnie sobie radzili 
i żyli w zgodzie. Ale w innych blokach 
bywało różnie. Zamena nie ma najlep-
szej sławy, i rzeczywiście niektórzy 
sąsiedzi bywają trudni. Dlatego na oko-
licę mówiło się Trójkąt Bermudzki. 
Do tego dochodzi olbrzymia rotacja 
mieszkańców, więc część osób nie czuje 
się tu wcale u siebie. Ale nie ma co 
uogólniać!
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Kiedyś poczta to było 
dużo ważniejsze miejsce 
niż teraz. Na tej naszej 

zawsze były długie kolejki. Stało się 
godzinami i można było się wygadać 
za wszystkie czasy.

Ogródek Przyjaźni został 
urządzony przez sąsiadów. 
Spotykamy się tu wiosną, 

latem, jesienią – kiedy tylko można. 
Wcześniej tu nie było nic, po prostu 
dżungla. To znaczy krzaki, chaszcze, 
chwasty, dzicz. Dużo pracy i wysiłku 
kosztowało nas, by doprowadzić teren 
do porządku. Robimy sobie grilla, 
kawkę, można spotkać się z radnymi 
czy z innymi osobami do rozmowy na 
temat spraw osiedlowych. Teren należy 
do klubu Checz, ale został udostęp-
niony nieodpłatnie sąsiadom w zamian 
za doglądnie.

Chylonia sąsiaduje z lasem. 
Leśniczówka ma więc sporo 
sensu. Po sąsiedzku mamy 

puszczę, czyli idealne miejsce na 
prawdziwe spacery, a nie na przechadzki. 
Kiedyś było jeszcze bardziej dziko. 
Rosły krzaki, a na ścieżkach pełno było 
poplątanych korzeni. Dzieci wierzyły, 
że mieszka tu Baba Jaga. Ale jak się 
przedarło przez chaszcze, to w środku 
były polany, gdzie spotykali się rodzice 
z dziećmi. Nie trzeba było się umawiać, 
po prostu się przychodziło. Brało się 
koce, piłki, paletki do gry w badmintona. 
Zanim zrobili boisko z bieżnią, to do 
lasu chodziło się biegać w ramach wf. 
Teraz polany pozarastały, bo ludzie 
boją się kleszczy. No i wolą komputery!

Tuż obok Hotelowców stoją 
Wieżowce, czyli wysokie 
bloki. Wprawdzie po 

sąsiedzku i z adresem na tej samej 
ulicy, ale to jednak inny świat. 
Choć też zdarzają się im historie. 
Na przykład w tym bloku mieszka pani, 
która notorycznie pali w mieszkaniu 
ogniska, gotuje obiady, dogrzewa się. 
A tak się składa, że mieszka na 10 
piętrze. I jak widać że po klatce idzie 
dym, to wiadomo, że coś się dzieje.

Checz Gdynia to klub spor-
towy, który mieści się przy 
Zamenhoffa. Mają ładny 

stadion, na którym można grać w piłkę 
albo pooglądać jak inni grają. Na osie-
dlu są jeszcze tacy, co pamiętają jak 
w tym miejscu rosło żyto. Dlatego wiele 
osób do dziś mówi na ten teren „łąki”.
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Klub Osiedlowy Apteka to 
ważne miejsce na terenie 
dzielnicy. Muszę tu zajrzeć 
przynajmniej raz dziennie, 
chociaż na pół godziny.
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Dom Miotków to był jeden 
z niezwykle starych domów, 
które pamiętają jak Chylonia 

była wsią, a Gdyni prawie w ogóle 
nie było.
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Mieszkania w Hotelowcach 
były takie małe, bo przy-
dzielano je niby na kilka lat. 

A ludzie pozostawali na dekady. 
Trzeba też pamiętać, że to dziś wydaje 
się słabym standardem, wtedy było 
opcją luks. Jak Hotelowce powstawały, 
na przełomie lat 50. i 60. to wpro-
wadzali się tu ludzie, którzy ciągnęli 
do pracy z całej Polski. Przyjeżdżali 
pociągiem, i nie wiedzieli co zrobić, 
szli nocować na plażę. Potem budowali 
sobie drewniane domki z drewna 
czy dykty. Kilka takich budynków było 
nawet tu w okolicy. Dla nich te dwa-
dzieścia siedem metrów mieszkania 
w bloku to był szczyt marzeń.
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Na ten pagórek za moich 
czasów mówiło się Łysa 
Góra, teraz raczej 

Święta Góra. Można tam wejść,ale 
to kawał drogi. Na szczycie podobno 
kiedyś była latarnia, która świeciła na 
morze. Wydaje się, że nie jest wysoko, 
ale wchodząc można dostać zadyszki, 
a ze szczytu to przy ładnej pogo-
dzie widać nawet Hel. Nawet jak jest 
brzydka pogoda, to widać całą Chylonię. 
Jesienią zjeżdżało się na liściach, 
zimą na sankach – prosto w stronę 
domu. Barierek u podnóża Góry nie 
było, bo samochodów przejeżdżało 
dosłownie kilka dziennie.
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Swój blok mieli też 
pracownicy Radmoru, 
czyli Zakładów Radiowych. 

Produkowano tam radiostacje i sprzęt 
audio. Firma działa do dziś, a blok 
nazywa się „radmorowski”.

Pawilon łaźni i pralni to było 
ważne miejsce. Jak komuś 
przepadła kolejka do łazienki 

w bloku, to tutaj mógł przyjść w każdym 
momencie. Życie towarzyskie kwitło. 
Mycie skończyło się w latach 80. 
i działalność rozpoczęła tania jadłodaj-
nia z fajnymi obiadami. Teraz jest tam 
kościół zielonoświątkowców.
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Przydział do mojego bloku 
dostałam dzięki pracy 
w Dalmorze, czyli Przedsię-

biorstwie Połowów Dalekomorskich. 
Łowili ryby, ale nie tutaj na zatoce, 
tylko na całym świecie: na Pacyfiku, 
Atlantyku, morzu Arktycznym. Teraz 
już przedsiębiorstwo nie istnieje, ale 
blok stoi jak stał i do dziś mówi się na 
niego „dalmorowski”.
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Mówi się, że bloki stoją na 
byłych bagnach. Nie wiem 
czy bagna tu były, ale na 

pewno teren jest podmokły. Widać to 
po tym bloku. Cokół jest wyraźnie niżej 
niż w blokach obok. Zapadł się o jakieś 
pół metra i balkony z parteru są już 
prawie na poziomie ziemi. Jak tak dalej 
pójdzie, to za kilka lat parapety będą 
na wyskości trawnika, a parter zrobi 
się sutereną. To ciągle postępuje!
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14 Ceglana szkoła szybko 
zrobiła się za ciasna i już 
w 1935 roku trzeba było 

budować kolejną. Nowa Szkoła jest 
już zupełnie gdyńska, nowoczesna, 
modernistyczna. Najpierw zbudowali 
tylko dwa piętra, a potem jeszcze 
podwyższyli.

13 Jeden z najstarszych budyn-
ków w okolicy to tak zwana 
Mała Szkoła. Postawiono ją 

na początku dwudziestolecia między-
wojennego na miejscu jeszcze star-
szego budynku szkolnego. Teraz uczą 
się tutaj tylko najmłodsze klasy. Ale na 
miejscu działa też izba pamięci z takim 
szkolnym skansenem.


