
Opowieści z Gdańska-Brzeźna. 
Jaka przyszłość czeka Morze Bałtyckie? 

Pierwsze kąpielisko w Gdańsku i na Wybrzeżu powstało właśnie tu, w Brzeźnie. Dziś Brzeź-
no jest popularną nadmorską dzielnicą miasta. W XIII wieku cystersi z klasztoru w Oliwie 
utworzyli w tym miejscu przystań rybacką, służącą klasztornym rybakom, która z czasem 
zaczęła się zamieniać w osadę. Swoiste centrum wsi znajdowało się w okolicach dzisiejszej 
ulicy Pułaskiego. Rybacy mieszkali w skromnych, krytych słomą lepiankach. Jakże odmie-
nił się los Brzeźna, gdy w XIX wieku zaczęło się tu tworzyć kąpielisko. Skromna osada prze-
kształciła się w miejsce odwiedzane przez elity, imponujące kuracyjno-wypoczynkowymi 
zabudowaniami, w którym wręcz wypadało bywać. Na przybywających gości czekały m.in. 
Dom Zdrojowy, Hala Plażowa, molo, Łazienki, wypożyczalnie sprzętu pływającego i strojów 
kąpielowych. W 1936 roku Brzeźno odwiedziło 168 tysięcy osób! Po II wojnie światowej część 
zabudowań uległa zniszczeniu, część zniknęła z krajobrazu w późniejszym czasie. O tym, co 
przetrwało do dziś, opowiemy podczas spaceru. 
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Zanim Morze Bałtyckie przybrało obecną formę, było Jeziorem 

Lodowym, Morzem Yoldiowym, Jeziorem Ancylusowym i Morzem 

Litorynowym. Jak twierdzą naukowcy, najnowszy etap rozwoju 

Bałtyku rozpoczął się około 1000 lat temu i nazywany jest Morzem 

Mya od małża piaskołaza (Mya arenaria), który – przyczepiony do 

łodzi wikingów – przywędrował do Bałtyku z zachodnich wybrzeży 

Oceanu Atlantyckiego.

Morze Bałtyckie jest najsłodszym morzem na świecie! Trafia do 

niego mało słonej wody z Morza Północnego, ale dużo słodkiej 

z prawie 250 rzek.

Bałtyckie ssaki morskie różnią się od siebie. Samce fok osiągają 

ciężar nawet do 300 kilogramów, a samice – do 200. Morświny są 

znacznie mniejsze. Mają obłe, podobne do torpedy ciało, z krótkim 

ściętym nosem. Masa ciała dorosłych osobników wynosi do 70 ki-

logramów.

Usuwanie z plaży każdego napotkanego sznurka i kawałka plastiku 

może uratować życie nadmorskim ptakom. Wszelkie żyłki, sznurki 

polipropylenowe i foliowe torby są mylone przez ptaki z pokarmem 

i zjadane, ale także wykorzystywane do budowy gniazd. Stanowi to 

ogromne zagrożenie dla piskląt, które zaplątują się w nie, co unie-

możliwia im prawidłowy wzrost i latanie. Zwykły sznurek może oka-

zać się śmiercionośny. Warto kierować się dobrą zasadą: wszystko, 

co przynosimy na plażę, zabieramy ze sobą z powrotem wraz z in-

nymi napotkanymi śmieciami. 

Do najpopularniejszych czyścicieli plaż należy zmieraczek – sko-

rupiak o wielkości 2–3 centymetrów, z wyglądu przypominający 

trochę krewetkę, a trochę konika polnego. Potrafi wysoko i daleko 

skakać, dlatego też nazywany jest pchłą morską. Jest bardzo po-

żyteczny. Zjada drewno, gałęzie, liście, a nawet papiery. W dzień 

zagrzebuje się w piasku, a w nocy wyrusza na poszukiwanie sma-

kołyków. Niestety zmieraczka łatwo zadeptać, więc jego populacja 

maleje i dziś można go spotkać niemal wyłącznie na mniej uczęsz-

czanych plażach. Został objęty częściową ochroną gatunkową. 

Najwięcej zmieraczków występuje na Helu, na Mierzei Wiśla-

nej i wyspie Wolin. 

Jan Jerzy Haffner uważany jest za twórcę kąpieliska w Sopocie, 

gdzie znajduje się jego pomnik. Szczególnym zainteresowaniem 

Haffnera była balneoterapia, czyli zabiegi wykorzystujące między 

innymi kąpiele morskie, wpływające leczniczo na organizm po-

przez temperaturę wody oraz zawarte w niej składniki rozpusz-

czalne, stałe i gazowe.

Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Podaj łacińską nazwę chełbi modrej.

 a) Aurelia aurita

 b) Paramecium caudatum

 c) Cerastoderma glaucum

2  Jak nazywa się najdłuższa i największa rzeka wpadająca do  

Morza Bałtyckiego?

 a) Odra

 b) Newa

 c) Wisła 

3  Wskaż państwo bez dostępu do Morza Bałtyckiego.

 a) Finlandia

 b) Rumunia

 c) Estonia

4  Przyjrzyj się tablicy informacyjnej z nadmorskimi ptakami znaj-

dującej się przy molo w Brzeźnie. Który z poniższych ptaków 

nie został tam wymieniony?

 a) rybitwa czubata

 b) ostrygojad

 c) mewa srebrzysta

5  Które z poniższych zachowań są właściwe, ekologiczne?

 

 a) nieużywanie plastikowych słomek, ograniczenie 

 spożycia mięsa, podróżowanie tramwajem

 b) używanie środków piorących zawierających 

 fosforany, podróżowanie tramwajem, picie kranówki

 c) kupowanie lemoniady na wynos w plastikowym

 kubku, używanie reklamówek do zakupów, kupowanie 

 przetworzonej żywności w plastikowych pudełkach. 



Lata 80. XX wieku przyniosły upadek kąpieliska spowodowany 

złym stanem wód w Zatoce Gdańskiej. Ponowne otwarcie plaż 

nastąpiło w 1992 roku. Molo, po którym właśnie się przecha-

dzamy, ma 130 metrów długości i 7,2 metra szerokości, a jego 

budowa w latach 90. nawiązywała do chlubnej tradycji kurortowej 

Brzeźna. Współcześnie tutejsze Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno 

w każdym sezonie otrzymuje wyróżnienie Krajowego Programu 

Błękitna Flaga w Polsce, co świadczy o wyjątkowej czystości 

wody i plaży oraz o bezpieczeństwie. Kąpielisko wyposażone jest 

w monitoring, zapewnia całodobową ochronę i świetny zespół 

ratowników, działa na rzecz edukacji ekologicznej. Przyznawana 

mu Błękitna Flaga dumnie powiewa na maszcie. 

Przespacerujmy się po molo, ciesząc się bliskością wody. Morze 

to wypoczynek, możliwość uprawiania sportów wodnych, ale 

także miejsce pracy, źródło pożywienia oraz droga. Stanowi 

również dom wielu niezwykłych organizmów, o czym powinni-

śmy zawsze pamiętać. 

Morze Bałtyckie jest młode. Zaczęło się tworzyć po ostatnim 

zlodowaceniu Polski. Stan zbliżony do współczesnego osiągnęło 

około 5 tysięcy lat temu. To niewielkie, śródlądowe morze o ni-

skim zasoleniu. Zachwyca różnorodnością wybrzeży i niezwy-

kłymi organizmami, które je zamieszkują, a także bursztynem 

i złocistym piaskiem. Niestety boryka się z wieloma problemami, 
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takimi jak zbyt duży ruch i hałas, kumulacja zanieczyszczeń oraz 

eutrofizacja, czyli przeżyźnienie środowiska morskiego na skutek 

zbyt dużych ilości związków fosforu i azotu. Zagraża to życiu 

wodnych organizmów. Czy zatem w przyszłości wciąż będzie 

można cieszyć się jego urodą? I co my wszyscy, a zwłaszcza ci 

najmłodsi, możemy na to zaradzić? Zejdźmy na plażę i skierujmy 

się w stronę gdańskiego portu, by znaleźć odpowiedzi.

Obok molo i wzdłuż plaży znajdują się tablice informacyjne na 

temat ochrony fok, morświnów i ptaków morskich. Do najczęściej 

spotykanych na polskich plażach fok należy lubiana foka szara. 

Jest zwierzęciem stadnym oraz świetnym pływakiem. Poluje na 

śledzie i szproty, a gdy zmęczy ją podwodna aktywność, wypływa 

na brzeg, by odpocząć. Czasem powodem jej wypłynięcia jest 

też choroba. Jak się wtedy zachować? Można stać się bohate-

rem i jej pomóc. Foka to dzikie zwierzę, które może dotkliwie 

pogryźć. Nie wolno nikomu pozwolić jej dotykać ani robić sobie 

z nią zdjęcia. Nie dopuszczajmy do niej psów. Obserwujmy ją 

z daleka, zachowując się cicho i spokojnie. Jeśli uznamy, że 

to nie jest zwykły odpoczynek i trzeba wezwać specjalistów, 

poinformujmy Stację Morską UG w Helu: tel. +48 601 88 99 40 

lub Błękitny Patrol WWF: tel. +48 795 536 009. 

Zupełnie inaczej należy się zachować w przypadku chorego 

morświna. Morświny to jedyne występujące w Bałtyku ssaki 

Kurhaus w Brzeźnie, początek XX w., fot. ze zbiorów Hevelianum
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z rodziny waleni. Naukowcy niewiele o nich wiedzą, bo są to 

zwierzęta bardzo płochliwe i trudno je zobaczyć w wodzie. Gdy 

spotkamy morświna na plaży, wówczas – inaczej niż w przy-

padku foki – możemy, a wręcz powinniśmy udzielić mu pierw-

szej pomocy. Należy ocenić kondycję zwierzęcia, a następnie 

zadzwonić po pomoc (numery jak wyżej). Nie wolno wrzucać 

morświna z powrotem do wody! Zwierzęta te nie są agresywne, 

nie gryzą i z ufnością poddają się woli opiekujących się nimi 

ludzi. Oto, jakie czynności powinniśmy wykonać: najpierw na-

leży sprawdzić drożność układu oddechowego. Przyjrzyjmy się 

otworowi nosowemu, który znajduje się na górze głowy. Jeśli 

potrzeba, delikatnie oczyśćmy go dłonią z piasku. Aby zapobiec 

wysuszeniu powierzchni ciała morświna, okryjmy go wilgotnym 

ręcznikiem lub delikatnie polewajmy wodą, uważając jednak, by 

nie zalać otworu nosowego. Zwierzęciu należy zapewnić spokój: 

ograniczmy dostęp ludzi, nie dopuszczajmy do niego psów ani 

ptaków. Poczekajmy na wezwaną pomoc. 

Choć niewiele wiadomo o morświnach, badacze ustalili m.in., 

że dobrze czują się one z daleka od szlaków żeglugowych, są 

łagodne i lubią sporo jeść. Niestety ich bałtycka populacja jest 

w krytycznym stopniu zagrożona wyginięciem. Do najpoważniej-

szych zagrożeń należą: przyłów, czyli przypadkowe zaplątanie 

się w sieci, zanieczyszczenia i nadmierny hałas. Jak im pomóc? 

Jest coś, na co mamy wpływ. Głównymi źródłami zanieczyszczeń 

w Bałtyku są: przemysł, rolnictwo, porty i odpady, a także mo-

toryzacja i gospodarka komunalna. I w tym ostatnim obszarze, 

zmieniając codzienne nawyki, możemy realnie wpływać na 

poprawę jakości wód. Naukowcy, chcąc chronić morświny, ape-

lują do nas wszystkich: Korzystaj z morza w sposób przyjazny 

temu krytycznie zagrożonemu gatunkowi. Zacznijmy od małych 

wielkich kroków. Podróżowanie samochodem można zamienić 

na przemieszczanie się komunikacją miejską lub hulajnogą, 

używajmy wody tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna, 

segregujmy odpady. A co z hałasem? Przejażdżkę skuterem 

wodnym zastąpmy inną atrakcją, np. spływem kajakowym. 

Wśród tablic informacyjnych znajdziemy także tę poświęconą 

ptakom morskim. Tablica przypomina, że plaże są nie tylko 

miejscem wypoczynku, ale także siedliskiem dzikich zwierząt. 

Jednym z najbardziej zagrożonych ptaków naszych plaż jest 

sieweczka obrożna, która zakłada gniazda bezpośrednio na plaży. 

Robi niewielkie zagłębienia w piasku, pośród drobnych patyków, 

niskiej roślinności czy kamieni. Gniazda są trudne do zauważenia 

i z tego powodu można je przypadkowo zadeptać. Ptaki wysia-

dujące jaja w gnieździe potrzebują spokoju. Wypłoszone przez 

ludzi, opuszczają lęg i pisklęta, które pozostawione same nie 

mają szans na przeżycie. Oprócz naturalnych zagrożeń, takich 

jak drapieżniki, coraz większe niebezpieczeństwo stwarzają 

działania człowieka: przekształcanie siedlisk, rozwój turystyki 

plażowej, sportów wodnych. By chronić sieweczkę, ornitolodzy 

tworzą specjalne kosze zabezpieczające gniazda. Podczas wy-

poczynku na plaży wybierajmy miejsca z dala od wydmy, bliżej 

wody. Rozglądajmy się, czy na piasku nie ma ptasiego gniazda. 

Psa trzymajmy zawsze na smyczy. I nigdy nie zabierajmy pi-

skląt z plaży.
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Plaża w Gdańsku-Brzeźnie



Kto nie lubi poszukiwać skarbów? Zbierać muszelek na plaży, 

a podczas kąpieli przyglądać się meduzom? Nie znam nikogo 

takiego. Najpopularniejsza muszelka to sercówka bałtycka. Jest 

domem dla małża, który lubi zagrzebywać się na dnie morza. Gdy 

połączy się ze sobą jej dwie połówki, całość przypomina serce. 

To miła pamiątka znad morza. Trudno jednak zabrać ze sobą do 

domu chełbię modrą, potocznie nazywaną meduzą, która składa 

się aż w 98% z wody. Gdyby wyjąć ją z morza na piasek, natych-

miast by wyschła. Pozostaje nam więc podziwiać ją w wodzie. 

Chwyćmy teraz w dłonie plażowy piasek. Jest miękki i łatwo 

przesypuje się przez palce. Porywają go fale, a wiatr usypuje 

z niego wydmy. Możemy się w nim słodko wylegiwać, ale jest on 

także wspaniałym żywym filtrem biologicznym wody. Składa się 

z maleńkich okruchów skalnych, z bardzo twardych kwarcowych 

ziaren o średnicy od 1 do 2 milimetrów, pomiędzy którymi skrywa 

się mnóstwo organizmów niewidocznych gołych okiem, a bardzo 

pożytecznych dla morza. Pomagają one w naturalnym procesie 

oczyszczania plaż, pochłaniając ogromne ilości wyrzucanych na 

brzeg przez morskie fale szczątków glonów i martwych zwierząt, 

a także to, co wyrzuca do morza człowiek. W naszej opowieści 

przeszliśmy od wielkich organizmów do tych naprawdę maleń-

kich. Warto pamiętać, że to właśnie te najdrobniejsze są najważ-

niejsze. Miniaturowy organizm mieszkający w wodzie odgrywa 

decydującą rolę w całym ekosystemie. Dlatego tak ważne jest to, 

by te organizmy zrozumieć, by je badać i o nie dbać. Ale jak się 

o nie troszczyć? Z pewnością słyszeliście o zakwicie sinic latem,

gdy woda staje się mętna jak zupa i obowiązuje zakaz kąpieli. To

jeden z objawów eutrofizacji – drobne organizmy planktonowe

namnażają się w dużej ilości, ponieważ mają pod dostatkiem

związków azotu i fosforu. Ich nadmierny wzrost powoduje, że

innym organizmom brakuje tlenu. Związki azotu trafiają do

morza głównie z rolnictwa, z nawozów mineralnych. Związki

fosforu znajdują się w środkach piorących i czyszczących, które

do morza dostają się ze ściekami. Każdego dnia, idąc do sklepu,

możemy wpływać na środowisko, wybierając produkty z upraw

ekologicznych bądź od sprawdzonych dostawców. W domu może-

my używać środków piorących i czyszczących niezawierających

fosforanów, zastępując je środkami ekologicznymi lub stosując

takie wykonane własnoręcznie.

Kolejnym wielkim zagrożeniem jest plastik. Każdego roku do

mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastiku. Szkodliwy jest za-

równo makroplastik, na przykład w postaci plastikowych butelek,

jak i mikroplastik, ten drobniutki, znajdujący się w ubraniach, ko-

smetykach, powstający przy ścieraniu się opon samochodowych.

Co możemy zrobić? Oto kilka pomysłów: reklamówki zastępujmy

torbami wielokrotnego użytku, zrezygnujmy z używania słomek,

patyczków do uszu i wszelkich plastikowych opakowań, kupuj-

my mniej zabawek i ubrań. Drobinki z mikroplastiku trafiają za

pośrednictwem organizmów planktonowych do sieci troficznej,

a stamtąd także na nasze talerze. Dużo więcej na ten temat moż-

na się dowiedzieć na stronie oceanliteracy.pl z Niepodręcznika

oceanicznego, przygotowanego przez Instytut Oceanologii PAN

oraz Akwarium Gdyńskie. Ocean literacy to w wolnym tłuma-

czeniu „świadomość morska”.

Gdy powędrujemy plażą w stronę południową, zbliżymy się do

wejścia do wewnętrznego portu gdańskiego. Stoją tu większe

i mniejsze statki, falochrony i znaki nawigacyjne, urządzenia

do przeładunku. Po zawinięciu statku do portu ładunek jest

rozładowywany, a następnie załadowywane są nowe towary.
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Transport morski między krajami z jednej strony stymuluje 

rozwój gospodarczy i tworzy więź, ale z drugiej strony zagraża 

środowisku naturalnemu. Z tymi zagrożeniami walczą organiza-

cje pozarządowe, jak np. Międzynarodowa Organizacja Morska, 

wprowadzająca wymagania i restrykcje, którym muszą się pod-

porządkować armatorzy, czyli właściciele statków operujący nie 

tylko w rejonie Bałtyku, ale i na całym świecie. Dwa największe 

zagrożenia obserwowane i kontrolowane przez MOM to: wody 

balastowe jako źródło przenoszenia obcych gatunków oraz 

emisja szkodliwych substancji, takich jak siarczany, azotany 

czy tlenki węgla, w spalinach okrętowych. Woda balastowa to 

woda morska wykorzystywana do zapewnienia statkom sta-

bilności i równowagi. Gdy statek płynie bez ładunku, wówczas 

w specjalnych zbiornikach umieszcza się wodę balastową, by 

jednostka się nie przewróciła. W trakcie poboru takiej wody 

do zbiorników dostają się mikroorganizmy, które jako obce 

gatunki mogą stanowić zagrożenie dla innego ekosystemu. Po 

dopłynięciu do portu docelowego woda balastowa jest wypusz-

czana, a statek przyjmuje na pokład towary. Od 2019 roku nowe 

przepisy nakładają obowiązek kontrolowania wody balastowej 

i specjalnego postępowania z nią w celu minimalizacji niepożą-

danej migracji gatunków inwazyjnych. Wymaga się instalowania 

na statkach systemów, które poprzez zabiegi typu ozonowanie 

lub naświetlanie UV unicestwiają mikroorganizmy w wodzie 

balastowej zarówno przy jej pobieraniu, jak i spuszczaniu ze 

statku. Wszystkie nowo budowane statki operujące na wodach 

międzynarodowych (wyjątek stanowią np. okręty wojenne) mu-

szą być wyposażone w takie specjalne systemy, a statki będące 

już w eksploatacji są zobowiązane do zamontowania instalacji 

najpóźniej do 2024 roku. Jeśli zaś chodzi o emisję szkodliwych 

substancji w spalinach okrętowych, to na mocy międzynarodowej 

konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  

1 stycznia 2020 roku zostały wprowadzone radykalne ogranicze-

nia dotyczące zawartości siarczanów i azotanów, wymuszające 

na armatorach m.in. używanie znacznie czystszego i droższego 

paliwa niż do tej pory.

Po wyjściu z plaży skierujmy się w stronę parku. To tu w upalne 

dni szukali cienia goście Brzeźna. Historia parku jest nierozłącz-

nie związana z historią powstania kąpieliska, którego początki 
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sięgają już 1803 roku. Uważa się, że moda na kąpiele morskie 

narodziła się we Francji i Anglii. W XIX wieku pojawiły się tam 

pierwsze kąpieliska publiczne, tzw. łazienki, oddzielne dla pań 

i panów. Moda dotarła do Gdańska. Pierwszy zakład kąpielowy, 

składający się z dwóch drewnianych budynków, utworzył kupiec 

Gotthilf Dallmerr. W kolejnych latach kąpielisko rozwijało się za 

sprawą generała Jeanna Rappa, pod nadzorem jego przyjaciela, 

majora Jana Jerzego Haffnera. Niestety burzliwe dzieje miasta 

spowodowały, że infrastruktura kąpieliska była kilkukrotnie 

niszczona i odbudowywana. Stary Kurhaus spłonął 27 grudnia 

1892 roku. W tamtym roku Brzeźno odwiedziło 39 tysięcy gości. 

Dalsza jego historia zaczyna się w 1893 roku i poznamy ją przy 

Domu Zdrojowym. 

Kiedy zatem powstał park? W 1831 roku działkę nabył rząd 

rosyjski. Panowała wówczas epidemia cholery i zakład został 

przekształcony w stację kwarantanny. W pobliskim porcie cu-

Kurhaus w Brzeźnie, początek XX w., fot. ze zbiorów Hevelianum

Kurhaus w Brzeźnie, początek XX w., fot. ze zbiorów Hevelianum
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mowały okręty. Aby usprawnić transport zaopatrzenia z portu, 

wybrukowano drogę z Brzeźna do Nowego Portu, którą dla 

ochrony przed piaskiem osłonięto założoną na wydmach leśną 

plantacją. Dodatkowo w tym samym czasie tuż obok posadzono 

również drzewa mające zabezpieczyć koryto Wisły przed za-

piaszczeniem. Ten leśny obszar stał się idealnym miejscem na 

park. Wytyczono alejki, zbudowano drewnianą pergolę, altanę, 

muszlę koncertową i molo. W 1993 roku park został wpisany 

do rejestru zabytków. Obecnie zajmuje powierzchnię około 9 

hektarów. Znajdziemy tu m.in. plac zabaw, siłownię i rampę 

dla deskorolek. Ale tym, co zachwyca najbardziej, jest stary 

drzewostan, który tworzą głównie sosny, lipy, topole i akacje. 

Są wśród nich pomniki przyrody. Spróbujmy poszukać dwóch 

wyjątkowych okazów: liczącej około 150 lat topoli białej (nr 6), 

wyróżniającej się białym meszkiem na spodzie liści, oraz jej 

równolatka, dębu węgierskiego o dużych, ponad 25-centyme-

trowych liściach (nr 5). Ściąga znajduje się przy wejściu do 

parku od strony Domu Zdrojowego. Nadmorskie wydmy porasta 

chroniona roślinność wydmowa. 

Przespacerujmy się po parku ścieżką wiodącą wzdłuż morza. Gdy 

wdrapiemy się po schodach, ujrzymy urokliwą altanę. W 2019 

roku odsłonięto tu kolejny, XIV punkt widokowy w ramach pro-

jektu „Spojrzenie na Gdańsk”. Uroczyste wydarzenie było jed-

nocześnie ukoronowaniem prac przeprowadzonych w parku, 

związanych z odnowieniem i odtworzeniem tutejszej zabytkowej 

architektury drewnianej. Na przełomie XIX i XX wieku została 

tu utworzona Bateria Plażowa, wydzielony ze strefy kurortu 

obiekt militarny, który miał bronić dostępu do ujścia Wisły 

i portu w Gdańsku. Po zakończeniu I wojny światowej, wraz 

z demilitaryzacją Wolnego Miasta Gdańska bateria musiała 

zostać rozbrojona i opuszczona przez wojsko. Postanowiono 

zrobić na niej promenadę widokowo-spacerową. Teraz właśnie 

się nią przechadzamy. W miejscu obecnej altany znajdował się 

pomnik ku czci poległych w czasie I wojny żołnierzy 17. Pułku 

Artylerii Pieszej armii niemieckiej. Siedemnastometrową kolumnę 

wieńczyła złota kula. Pomnik dotrwał do końca lat 50. ubiegłego 

wieku, kiedy to wysadzili go w powietrze saperzy z jednostki 

stacjonującej w Brzeźnie.

Aż „serce roście” na widok tak odrestaurowanego zabytku. Dom 

Zdrojowy z końca XIX wieku znów zaprasza w swoje progi. Nie 

tylko wczasowiczów, ale także mieszkańców Gdańska i okolic. 

A to za sprawą Hevelianum. Dom Zdrojowy wraz z Halą Plażową, 

wzniesioną w 1899 roku, stanowiły serce dawnego, bardzo 

nowoczesnego niegdyś kurortu. Tu tętniło życie! W tym samym 

czasie rozbudowano zakład kąpieli ciepłych – oferujący kąpiele 

w podgrzewanej wodzie morskiej oraz kąpiele borowinowe – 

a także molo i łazienki, czyli zakład kąpielowy na plaży, oddano 

również do użytku nowe, wschodnie skrzydło Domu Zdrojowego. 

Pod opieką lekarza można było skorzystać z masaży leczniczych, 

gimnastyki, kąpieli słonecznych oraz bogatego menu diet zdro-

wotnych, w tym „pełnej” i „częściowej” diety wegetariańskiej. 

Chętnie przybywali tu cierpiący na cukrzycę, nerwicę, otyłość 

i choroby układu nerwowego. Podnoszono także kondycję fizyczną 

podczas gry w tenisa i krykieta. Miłośnicy muzyki mogli cieszyć 

Sercówki na plaży

Widok na Zatokę Gdańską z falochronu zachodniego
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się porywającymi koncertami w nowej muszli koncertowej parku 

zdrojowego. Z końca molo na wycieczki po Zatoce zabierały 

chętnych statki pasażerskie. W końcu lat dwudziestych XX wieku 

powodzeniem cieszyły się pokazy tańca i wieczorki odbywające 

się na nowo otwartym parkiecie tanecznym, a w parku i na plaży 

pokazy fajerwerków. Działania wojenne Dom Zdrojowy przetrwał 

bez większych zniszczeń, w przeciwieństwie do pobliskiej Hali 

Plażowej, zabudowy łazienek czy molo. W pierwszych powojen-

nych latach w dawnym Kurhausie odbywały się szkolenia dla 

pielęgniarek, sporadycznie organizowano tam koncerty oraz inne 

wydarzenia. Do około 1950 roku działał tu Hotel Garnizonowy, 

który później został przekształcony na mieszkania socjalne i tę 

funkcję pełnił do końca 2016 roku. W 1993 roku zespół dawnego 

Domu Zdrojowego został wpisany do rejestru zabytków. 

Dawniej w Domu Zdrojowym zatrzymywali się kuracjusze przy-

bywający do Brzeźna. Dziś budynek zyska drugie życie. Nie 

tylko dzięki turystom, ale przede wszystkim dzięki edukatorom 

ekologicznym Hevelianum. Usłyszymy ich porady dotyczące 

ochrony otaczającej nas przyrody, szczególnie Morza Bałtyckiego. 

Odbywać się tu będą liczne warsztaty z wykorzystaniem terenów 

zielonych wokół Domu Zdrojowego, laboratorium i sali warszta-

towej. Dowiemy się z nich m.in., jak bezpiecznie spędzać czas 

na plaży i wypoczywać nad morzem w taki sposób, by i morze 

wypoczywało. Pamiętajmy też, żeby w trosce o środowisko 

przyjeżdżać tu tramwajem.

Plaża w Gdańsku-Brzeźnie

Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012

Januszajtis A., Od Gyddanyzc do Wielkiego Gdańska, Wydawnictwo 

Marpress, Gdańsk 2011
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Bałtyckie morświny, red. K. Skóra, I. Pawliczka, M. Selin, M. Bała, 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego

Misorz T., Postępowanie z wodami balastowymi na statkach w żegludze 
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