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Rok 1950, zapowiada się upalne lato. We Wrocławiu, przez który przepływa aż 
pięć rzek, wrocławianie tłumnie garną się do wypoczynku nad wodą, nie w każdym 
miejscu jest to jednak dozwolone. 26 czerwca 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej wyznacza pięć kąpielisk na terenie miasta. Korzystanie z innych miejsc 
grozi aresztem lub grzywną w wysokości 150 tys. ówczesnych zł. Jakie kąpieliska 
wówczas wyznaczono? Kiedy zaczęła się ich historia? Które z nich przetrwały do 

naszych czasów?

26 CzeRWCa 
      Idziemy nad wodę, czyli wrocławskie kąpieliska

WROCŁaWSKIe HISTORIe 

Baseny w kompleksie Stadionu Olimpijskiego 

oraz na Oporowie, kąpieliska na rzece Oławie 

na osiedlu Rakowiec oraz na Starej Odrze po- 

niżej Mostu Szczytnickiego, a także „Morskie 

Oko” na osiedlu Zalesie. Decyzją władz miej-

skich Wrocławia z 26 czerwca 1950 r. tylko  

w tych miejscach wrocławianie i turyści mogli 

korzystać z wodnego wypoczynku. Liczba ką- 

pielisk nie była imponująca, zważywszy na to, 

że jeszcze kilkanaście lat wcześniej niemieccy 

mieszkańcy Breslau mieli do dyspozycji znacznie  

więcej takich miejsc. Co ciekawe, do 1945 r.  

niemal na każdym osiedlu położonym przy  

rzece utworzone było kąpielisko lub przynaj-

mniej wydzielony był kawałek terenu, np. plaża 

z dostępem do rzeki. Po wojnie za korzystanie 

z takich „dzikich kąpielisk” groziła wysoka ka- 

ra, co władze miejskie tłumaczyły kwestiami 

Basen Olimpijski w 1967 r., fot. za: www.polska-org.pl 
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bezpieczeństwa. Po zniszczeniach wojennych 

wyremontowane zostały tylko te większe obiek- 

ty i to one ponownie służyły nowym mieszkań-

com Wrocławia.

Baseny w kompleksie Stadionu Olimpijskiego 

przy ob. al. Paderewskiego powstały pod koniec 

lat 20. XX w. Stanowiły część Wrocławskiego 

Parku Sportowego zaprojektowanego przez Ri- 

charda Konwiarza [zob. „Wrocławskie Historie”  

z 18 czerwca – Sportpark Breslau]. Po wojnie 

przywrócono je do użytkowania, a w Pafawagu 

zrobiono nawet nową wieżę skoków do wody, 

która zastąpiła tę przedwojenną. Kompleks 

składał się z dwóch basenów – mniejszego  

i większego, a także brodzika dla dzieci oraz 

całego zaplecza m.in. z szatniami, toaletami  

i trybunami. Wrocławianie chętnie tu wypoczy- 

wali, tu także rozgrywane były rozmaite zawo- 

dy. Niestety, w latach 80. baseny zamknięto. 

Sukcesywnie popadające w ruinę i zarastające, 

dziś są już tylko smutnym wspomnieniem tego, 

czym były niegdyś.

Podobnie jak baseny na terenie Wrocławskiego 

Parku Sportowego, tak i Badesportpark Oppe- 

rau powstał w latach 20. XX w. wg projektu  

tego samego architekta, Richarda Konwiarza,  

co łatwo rozpoznać choćby po charaktery-

stycznym dla niego ulokowaniu tych sportowo- 

rekreacyjnych obiektów w przestrzeni parko- 

wej. Niestety, w pewnym momencie historia 

basenu na Oporowie, tak jak zaczęła się podob-

nie do basenu Olimpijskiego, tak i skończyła 

się podobnie. Cieszące się dużą popularnością 

oporowskie kąpielisko po zamknięciu zaczęło 

popadać w ruinę i zarastać. Z niektórych zacho- 

wanych do dziś urządzeń, np. zjeżdżalni czy 

drabinek, nikt już dawno nie korzystał. Po 

niemal 90 latach od jego powstania, w 2018 r. 

zaczęto się zastanawiać, co zrobić z dawnym 

basenem. „Chcemy, żeby została zachowana 
tożsamość historyczna tego terenu i żeby w ja- 
kikolwiek sposób zostało uszanowane to, co 
zaplanował Konwiarz” – mówili przedstawiciele 

Rady Osiedla Oporów, popierani w swoich 

dążeniach przez władze miejskie. Baseny miały 

Basen w podwrocławskim wówczas Oporowie, ok. 1930–1939, fot. za: www.polska-org.pl

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/bb4984c7a9e2165cef43696e71262873da5a52c4.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/bb4984c7a9e2165cef43696e71262873da5a52c4.pdf
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Basen na Oporowie przy ul. Harcerskiej współcześnie, fot. Michał Karczmarek
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zostać wyremontowane, zmodernizowane oraz 

przywrócone do użytkowania. Póki co, stanowią 

łowiska dla okolicznych wędkarzy. Zarośnięty  

i zdewastowany teren, choć ogrodzony i teore-

tycznie zamknięty, jest też miejscem spotkań 

młodzieży.

W niemieckim Breslau wiele kąpielisk powstało 

dzięki wykorzystaniu warunków naturalnych, 

np. w rozlewiskach rzek. Jednym z nich było 

kąpielisko Oława, zwane po wojnie także kąpie-

liskiem na Niskich Łąkach. Jego historia sięga 

lat 30. XX w., a utworzono je na tyłach browaru 

Haasego, na rozlewisku Oławy, w dawnym jej 

zakolu. Z piaszczysto-trawiastej plaży rozciągał 

się malowniczy widok m.in. na Wieżę Ciśnień 

przy ob. ul. Na Grobli oraz na centrum miasta 

z wieżami katedry i kościoła św. Elżbiety. Te- 

ren kąpieliska poza wyznaczonymi strefami do  

pływania obejmował także pomosty, wieżę do 

skoków, boiska do gry, a także budynki miesz-

czące m.in. wypożyczalnię sprzętu, szatnie oraz  

mały lokal gastronomiczny. Funkcjonujące jako  

Wrocławski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypo- 

czynku „Kąpielisko Oława” funkcjonowało do 

1977 r. Wedle relacji okolicznych mieszkańców 

zamknięto je po tym, gdy Oława została za- 

nieczyszczona ściekami z pobliskich zakładów 

produkcyjnych. Po sukcesywnie rozbieranych 

w następnych latach budowlach nie ma już 

śladu. Tak jak przepadło kąpielisko na Niskich 

Łąkach, tak i przepadły inne dawne kąpieliska 

utworzone w zakolach lub rozlewiskach rzek, 

np. na Starej Odrze. 

Z dawnych kąpielisk i otwartych basenów mają-

cych jeszcze przedwojenną metrykę, do chwili 

obecnej użytkowane jest tylko „Morskie Oko” 

– kąpielisko mieszczące się przy ul. Chopina na 

osiedlu Zalesie. Utworzone zostało w 1910 r. na 

bazie pozostałości starorzecza Odry i zalanego 

wodą dawnego wyrobiska gliny. W 1928 r. 

zostało gruntownie zmodernizowane według 

projektu znanego wrocławskiego architekta Ri- 

charda Konwiarza. Pogłębiono wówczas nieckę, 

wykonano ujęcie wody z pobliskiego potoku 

Czarna Woda oraz zbudowano upusty. Stałymi 

drewnianymi pomostami wydzielono miejsca 

Kąpielisko Oława w ostatnich latach przed II wojną światową, ok. 1937–1938, w tle widoczna jest m.in. Wieża Ciśnień  
na ob. ul. Na Grobli, fot. za www.polska-org.pl
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do kąpieli dla dzieci, do nauki pływania oraz 

dla osób umiejących pływać. Wzdłuż pobliskiej 

ulicy wzniesiono budynki szatni i natrysków 

osłaniające plażę, a w centralnym miejscu wyty- 

czono dziedziniec wejściowy, z którego trzech 

stron wzniesiono pawilony mieszczące kasy, 

restaurację i biura zarządu kąpieliska. Po woj- 

nie przywrócono je do użytkowania i to ono  

stało się dla wrocławian jednym z synonimów 

letniego wypoczynku w mieście. W 1970 r.  

zmodernizowano kąpielisko wg projektu J. 

Kociubińskiego. Drewniane pomosty zostały 

wówczas zastąpione żelbetowymi, wzbogacono 

je również o zjeżdżalnie, z których najdłuższa 

liczy 60 m długości. Od strony północnej kom-

pleksu utworzono korty tenisowe i boiska do 

siatkówki plażowej. Akwen ma powierzchnię  

5 ha, a teren wokół niego z plażą oraz zapleczem 

10 ha. Do 2008 r. obiektem zarządzał Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, a obecnie – powsta- 

ła na jego bazie spółka miejska Wrocławskie 

Centrum Treningowe „Spartan”.

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Kąpielisko „Morskie Oko”, 1958 r., fot. zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia za: www.polska-org.pl 

Polecamy bogato ilustrowane opracowanie Marka Kasprzaka „Kąpielisko Morskie Oko we Wrocławiu. Rys historyczny”. 5

Kąpielisko Familienbad Leerbeutel See, czyli obecne 
„Morskie Oko”, 1920 r., fot. za: www.polska-org.pl 

http://geom.uni.wroc.pl/kasprzak/files/PDF/Morskie_Oko.pdf

