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Do niedalekich Mechelinek pro-
wadzi plażą ekstremalna trasa 
spacerowa. Ale da się dojść, 
choć nie ma nawet ścieżki.

Słynną torpedownię zbudo-
wali Niemcy podczas drugiej 
wojny światowej. Nazwa 

wzięła się stąd, że testowano tutaj 
torpedy. Dziennie robili nawet kilkaset 
prób. Po wojnie popadała w coraz więk-
szą ruinę. Ale miała jeszcze swoje pięć 
minut sławy, gdy w latach 60. wystąpiła 
w serialu „Czterej pancerni i pies”.

Na plaży naprzeciwko 
torpedowni jest składowi-
sko gruzu. Można po nim 

chodzić, jak się znudzi piasek. Kawa-
łek dalej, za cyplem, już na terenie 
wojskow ym, ułożone są betonowe 
pł yty. Prowadzą w stronę słupów 
pomostu, któr y kiedyś łączył torpe-
downię z lądem.

W miejscu śmierci generała 
Dąbka znajduje się tablica 
pamiątkowa. Odsłonięto ją 
w latach 70.

Na terenie jednostki, na 
wprost od bramy jest budy-
nek, w którym przed wojną 
był szpital zakaźny. Potem 

wprowadziło się tu wojsko. Ale po 
gruźlikach pozostał cmentarz. Ciekawy 
jest też samolot MIG 21, który został 
ustawiony tuż przy bramie jako pomnik. 
Zasłużenie, bo kiedyś w polskiej armii 
latało ich kilkaset. Były wprawdzie 
jakieś problemy podczas ustawiania 
(samolot wygląda jakby wznosił się do 
góry), ale teraz stoi już stabilnie. 

Wieża obserwacyjna to 
dzieło Niemców. Na betono-
wych filarach stała wysoka 
metalowa konstrukcja, która 

umożliwiała obserwowanie trajektorii 
torped. Po wojnie została rozebrana, 
żeby sobie nikt nie zrobił krzywdy. Ale 
filary jeszcze tam są. Wyglądają jak 
betonowy klocek.

Jak są dzieci, to muszą się 
gdzieś bawić. Na Babich 
Dołach mogą to robić z niesa-
mowitym widokiem na morze.

Na morzu jest glonowe pole. 
Jakby ktoś chciał je odna-
leźć, to trzeba uważać, bo 
co roku się przesuwa.

W tym miejscu stał rząd 
baraków, w których po woj-
nie przetrzymywano nie-
mieckich jeńców. Potem 

w ich miejscu zbudowano jeden z blo-
ków oraz wydzielono ogródki dział-
kowe nad samym klifem. Ogródki 
w końcu też zlikwidowano i teraz 
plac stoi pusty. Ale podobno czeka go 
porządkowanie na cele rekreacyjne.

Bloki na Babich Dołach są 
zgrabne i zadbane. Ale naj-
większą atrakcją jest widok 
na morze. Siedzi się w salo-

nie i można mieć wrażenie, że woda 
jest na wyciągniecie ręki.

Na plaży jestem zawsze, 
gdy tylko jest trochę cieplej. 
Nie tylko ja uważam, że to 
najlepsza plaża w okolicy. 

Dzieci, dorośli, seniorzy - wszyscy 
uwielbiają tu być. Ale kiedyś nie było 
tak kolorowo. Przed ‘89 rokiem często 
przy wejściu na plażę stał wartownik 
i nikogo nie wpuszczał.
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Klif jest wspaniały. Ale 
przed laty był problem, 
bo od osiedla płynęła kana-

lizacja z deszczówką i wypłukiwała 
ziemię. Zostały po tym jary i odsło-
nięte korzenie niektórych drzew. Teraz 
wszystko jest już umocnione. Można 
mieć nadzieję, że klif jest bezpieczny.

Kolejny pomnik lotniczy. 
Tym razem na cokole mamy 
Biesa, czyli zasłużony samo-

lot szkoleniowy. Znakomicie współgra 
z osiedlem, które było lotnicze. Obok 
dwie inskrypcje patriotyczne i ławki.

Zazwyczaj w nadmorskich 
miejscowościach na plażę 
prowadzi „przejście” lub 
„wejście”. U nas mówi się 

zawsze „zejście” - bo trzeba najpierw 
zejść z w ysokiego k l i fu.  G łówne 
zejście jest w pobliżu jednostki, ale 
wolę to, które jest bliżej domu - 
mimo że jest dość ciasne.
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Kiedyś na wysokości zejścia 
na plażę stał czołg. Tak 
po prostu. Jedni mówią, że 

służył żolnierzom do ćwiczeń. Inni prze-
konują, że został tu po kręceniu słynnych 
scen z „Czterech pancernych”. W każdym 
razie któregoś dnia zniknął i jedyny ślad 
po nim to fotografie w rodzinnych albu-
mach - bo każdy dzieciak musiał mieć 
zdjęcie na jego lufie.
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15 Niepozorne stare garaże przy 
Zielonej pierwotnie były czę-
ścią sieci bunkrów. Podczas 

II wojny światowej Niemcy w podziemnych 
korytarzach pracowali nad ulepszeniem 
swoich torped. Testy prowadzone były 
tuż obok, nad morzem. Potem w części 
powstały garaże, inne zostały zasypane. 
Ale najciekawsze jest to, że w niektórych 
urządziły sobie bazę setki nietoperzy. Zro-
biono nawet dla nich otwory w suficie, żeby 
mogły spokojnie wlatywać.

Pomnik przy pętli to jeden 
z ostatnich pomników przyjaźni 
polsko-radzieckiej. Jeszcze stoi.

Na skraju lasu stoi kolejny bun-
kier. Duży, wysoki i cały zaro-
śnięty. Kiedyś służył do napro-

wadzania samolotów. Potem urządzono 
w nim warsztat samochodowy. Teraz stoi 
pusty i straszy. Wejście na własne ryzyko. 
Mimo to ciągle widać tam ludzi z wykrywa-
czami metalu.

W lesie jest polanka, która jest 
celem dla wielu spacerowiczów. 
Dochodzi się do niej leśnymi 
ścieżkami.  I wszystko byłoby 
pięknie, gdyby nie te śmieci.

Pałac Thymiana z końca XIX 
wieku to jedna z pozostałości 
dużego majątku, który kiedyś 
istniał w tej okolicy. Oprócz 

niego zachował się też budynki gospodarcze, 
czworaki (czyli domy mieszkalne pracowników) 
oraz trochę starych parkowych lip. Po wojnie 
urządzono tu PGR, potem gospodarzyło wojsko. 
Działał też sklep.

Plażą można dość aż do Osady 
Rybackiej. Jest dziko, spokojnie 
i romantycznie.

Niewielki i przytulny kościół. 
Co roku kończy się tutaj nad-
morska Droga Krzyżowa, która 
idzie plażą i klifem z Oksywia 
do Babich Dołów.

Ścieżka rekreacyjno-spacerowa 
wzdłuż ulicy Zielonej to bar-
dzo udana inwestycja. Ciągnie 
się od pętli aż do końca ulicy 

na Oksywiu. Cały czas pełno na niej ludzi - 
pieszych, na rowerach, na rolkach.

Dawna „Kolonia Rybacka”. 
Obecnie jest zamieszkana 
i pracują tam ostatni rybacy. 
A kiedyś rybaków było w okolicy 

pełno. Niemal tyle, co ryb w morzu. Potem 
i jednych i drugich zaczęło się robić coraz 
mniej i rybacy z dziada pradziada musieli 
zmieniać zawód. Smutne.
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