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Początków kąpieli-
ska na wyspie u uj-
ścia Wisły - dzisiej-
szy półwysep był
bowiem wyspą,

przy której Wisła wpływała
do zatoki - należy szukać w cie-
niu pruskich fortyfikacji rozbu-
dowywanych na Westerplatte
w XIX w.

Gdyby nie kapitan
To właśnie wtedy uroki wyspy
odkrył kapitan marynarki
Martin David Krüger. W 1829 r.
kupił 16 działek, sześć lat póź-
niej w centrum wyspy otworzył
zakład kąpielowy. Moda
na morskie kąpiele zrobiła
swoje i choć pierwsze zabudo-
wania kąpieliska miały charak-
ter sezonowy, to już od 1835 r.
do Westerplatte dopływać za-
częły statki z gośćmi. W 1839 r.
zakład został przekształcony
w kąpielisko Seebad
Westerplatte, z własnym regu-
laminem, a przedsiębiorczy ka-
pitan rozwijał swoje przedsięw-
zięcie - buduje solidny drew-
niany dom z gospodą i w lipcu
daje ogłoszenie, że kurort bę-
dzie dostępny dla wszystkich.

Rok później Wisła przerwała
wydmy w rejonie wsi Górka,
tworząc tzw. Przełom Wisły,
czasem określany Wisłą
Śmiałą. Tym samym wyspa, nie
zmieniając swego położenia,
znalazła się u ujścia Martwej
Wisły. Osłabiony prąd rzeki co-
raz bardziej zamulał jej ujście
między Wisłoujściem
a Westerplatte i w 1845 r. zam-
knięto je dla żeglugi. Ostatecz-
nie dawny tor wodny został za-
sypany, przekształcając do-
tychczasową wyspę
w półwysep, co było impulsem
do dalszego rozwoju kurortu.
Sława leczniczych właściwości
coraz modniejszego kąpieliska
przekroczyła granice Króle-
stwa Prus. Obok gdańszczan
i obywateli państwa pruskiego,
zaczęli je odwiedzać kuracjusze
z Królestwa Polskiego. Zamoż-
niejsi mieszkańcy Gdańska in-
westowali właśnie na Wester-
platte.

Złote czasy
W 1881 r. powołano towarzy-
stwo obsługujące ruch kuracju-
szy i plażowiczów. Przejęło ono
także prowadzenie kąpieliska
i domu kuracyjnego, co pozwo-
liło na ujednolicenie zabudowy
i zaplanowanie układu cywil-
nej części półwyspu. Kurort zo-
stał unowocześniony i w ciągu
kilku lat stał się jednym z bar-
dziej znanych i odwiedzanych
ośrodków nad Bałtykiem.

Pod koniec XIX w. rozsze-
rzono ofertę komunikacyjną
na Westerplatte, a rozbudowa
infrastruktury wypoczynkowej
nabrała rozmachu. Zelektryfi-
kowano obiekty kurortu oraz
zainstalowano publiczną ro-
zmównicę telefoniczną. Za-
częły powstawać większe pen-
sjonaty, wille, domy letniskowe
i baseny, a letniskowe ulice
otrzymały własne nazwy.

Goście pojawiali się wów-
czas już w marcu, a sezonową
kawiarnię otwierano w kwiet-
niu. Najwięcej kuracjuszy przy-
jeżdżało jednak w okresie let-
nim. Łazienki dla pań, oddzie-
lone od tych dla panów, były
plażą rodzinną. W morze wy-
chodziło 120-metrowe molo,
na którego zapleczu, w lesie,
usytuowano obszerną halę pla-
żową z widokiem na zatokę
i z rozbudowanym zapleczem
restauracyjnym. W centrum
półwyspu wznosił się główny
budynek kuracyjny, zwany
wówczas Kurhausem. Na jego
werandzie mogło zasiąść 500
osób, a z jadalni mogło skorzy-
stać naraz 800 gości. W pobliżu
powstawały też pijalnie wód
mineralnych, kawiarnie i re-
stauracje, a pośród spacero-
wych alejek wybudowano
muszlę koncertową.

Uzdrowisko rozwijało się
znakomicie. Już w 1886 r. prasa
podawała, iż w sezonie letnim
odwiedziło je 100 tys. kuracju-
szy. Siedem lat później z możli-
wości wypoczynku i leczenia
na Westerplatte skorzystało 114
tys. osób. Przed pierwszą wojną
światową liczba gości osiągnęła
120 tys.

Upadek kurortu
Wybuch wielkiej wojny w 1914
r. i rosnące potrzeby wojenne
państwa pruskiego nie służyły,
niestety, rozwojowi kąpieliska.
Pogarszające się warunki życia
i ograniczone możliwości po-
dróżowania spowodowały, że
na Westerplatte przyjeżdżało
coraz mniej kuracjuszy i gości
spoza Gdańska. Europejski ku-
rort wkrótce stał się już tylko
miejscem niedzielnego wypo-
czynku gdańszczan. Zabudo-
wania pensjonatów wysta-
wiano na sprzedaż, a na miej-
sce zajmowane dotąd
przez turystów wprowadzali
się zwykli lokatorzy.

Po pierwszej wojnie świato-
wej próbowano jeszcze przy-
wrócić na Westerplatte dawne
życie. Nowy dzierżawca kąpie-

liska - Rudolf Lettau - dawał
w 1919 r. ogłoszenia w lokal-
nych dziennikach. Jednakże
niepewna sytuacja polityczna,
w jakiej po klęsce Rzeszy zna-
lazł się Gdańsk, stała się dla
właścicieli nieruchomości
na półwyspie powodem
do sprzedaży prowadzonych
przez nich placówek. Co cie-
kawe, wśród kupujących te
obiekty znalazło się także pań-
stwo polskie, liczące na przy-
znanie mu Gdańska w drodze
rokowań pokojowych. Niemcy,
przewidując taką ewentual-
ność, uważali jednak, by
przy sprzedaży nieruchomości
nie dostały się w polskie ręce.
Mimo to, a także dzięki temu że
skupywaniem na rzecz Polski
zajmował się Bank Związku
Spółek Zarobkowych z Pozna-
nia, w 1919 r. Polska stała się
właścicielem dużej części nie-
dawnego kurortu.

Półwysep oddany
Polsce
Wkrótce okazało się, że więk-
szość działek i budynków
na Westerplatte należy do pol-
skiej instytucji. Wyjaśniła się
także sytuacja Gdańska, który

został wolnym miastem w gra-
nicach celnych Polski. Takie
rozwiązanie miało zapewnić
Polsce dostęp do morza. To
właśnie przez gdański port,
za zgodą zwycięskich mo-
carstw, docierały do Polski
transporty materiałów, także
wojskowych, potrzebnych
młodej II Rzeczypospolitej. Ten
właśnie fakt spotkał się z pro-
testami władz utworzonego
w wyniku międzynarodowych
porozumień Wolnego Miasta
Gdańska. Dlatego też, decyzją
wysokiego komisarza, a dwa
lata później Rady Ligi Narodów,
w 1924 r. półwysep
Westerplatte został przyznany
w wieczystą dzierżawę Polsce,
z przeznaczeniem na Woj-
skową Składnicę Tranzytową.

Rozebranomolo,wysiedlono
mieszkańców, wybudowano
basen amunicyjny. Teren skład-
nicy ogrodzono i doprowa-
dzono do niej tory kolejowe.
Po 1933 r. rozpoczęto budowę
nowoczesnych koszar. Budynki
letniskowe, z których dotych-
czaskorzystalipolscyżołnierze,
zostały wyburzone. Tak znik-
nęły ostatnie ślady europej-
skiego kurortu na półwyspie.

HISTORIA

ZapomnianykurortWesterplatte
Gdyposztormie, jaki wstyczniu 1914 r. zniszczyłkąpielisko napółwyspie Westerplatte, odbudowywano
łazienki dlapanów ipoczekalnię, nikt się nie spodziewał jego rychłego upadku - piszeHenryk Jursz

StrojeplażowenapoczątkuXXw.niewielemiaływspólnegoz tymi znanymidziś .Pocztówkawysłanaw1904r. R
EP

R
.Z
E
ZB

IO
R
Ó
W
AU

TO
R
A

Alejka prowadzącadoKurhausu.Pocztówkawysłanaw 1907 r. R
EP

R
.Z
E
ZB

IO
R
Ó
W
AU

TO
R
A

Wkurorcie nie narzekanonabrakgości.Pocztówkawysłanaw 1914 r.

R
EP

R
.Z
E
ZB

IO
R
Ó
W
AU

TO
R
A

Zniszczenia po sztormachw 1914 r.Pocztówkawysłanaw 1914 r. R
EP

R
.Z
E
ZB

IO
R
Ó
W
AU

TO
R
A


