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Zaproszenie nad Bałtyk
Wybrzeże Bałtyku od ponad stu lat przyciąga w wakacje tłumy 
Polaków, spragnionych słońca i odpoczynku na pięknych plażach. 
Choć pogoda czasami płata figle, większości wczasowiczów to 
nie zraża – tłumnie przybywają nad polskie morze, by zażywać 
morskich kąpieli i wylegiwać się na piaszczystych plażach. 

W ostatnich latach kolejne miejscowości przechodzą zaska-
kujące przemiany, stając się małymi kurortami, znakomicie przy-
gotowanymi na przyjęcie gości. Bez problemu można znaleźć 
eleganckie apartamenty i  świetnie wyposażone kempingi. Na 
turystów czekają wypożyczalnie sprzętu wodnego i plażowego 
oraz rowery, coraz częściej Bałtyk kojarzy się więc z aktywnym 
wypoczynkiem. Dla wielbicieli windsurfingu prawdziwą mekką 
stał się Półwysep Helski i okolice Trzęsacza. 

Wybrzeże Bałtyku to przede wszystkim idealne miejsce rodzin-
nego wypoczynku. Rodzice mogą liczyć na zniżki i techniczne 
udogodnienia dla swoich pociech. Kąpieliska starają się stworzyć 
jak najbezpieczniejsze warunki plażowego wypoczynku, walcząc 
o honorowy symbol: „Błękitną Flagę”. 

Z polskim wybrzeżem nieodłącznie kojarzy się wspaniała, nie-
skażona przyroda. Zróżnicowaną rzeźbę terenu, rzadkie gatunki 
zwierząt i roślin można podziwiać w Wolińskim Parku Narodo-
wym, Słowińskim Parku Narodowym i Nadmorskim Parku Kra-
jobrazowym. 

Nie mniej ważne są także zabytki. Wszyscy zgodzą się, że gdań-
ska starówka należy do najpiękniejszych w Polsce, a architektura 
mniejszych miast, takich jak Świnoujście, Kołobrzeg czy Koszalin, 
zachwyca różnorodnością. 

Coraz chętniej wybrzeże Bałtyku jest odwiedzane przez mło-
dzież, która upodobała sobie imprezowe Mielno i radosne Mię-
dzyzdroje. Wielkim świętem dobrej zabawy stał się Open’er Festi-
val, który zyskał już międzynarodową renomę i często stanowi 
główny cel pobytu w Trójmieście.

Trzeba też pamiętać, że wybierając się nad polski Bałtyk, 
nietrudno zwiedzić inne kraje. Połączenia promowe i  lotnicze 

pozwalają szybko i  komfortowo przemieścić się do innych 
państw nadbałtyckich. Szczególną popularnością cieszy 

się piękna duńska wyspa Bornholm, która, choć tak 
nieodległa, różni się przyrodniczo i kulturowo.

 � Molo, plaża i klify orłowskie
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131  Półwysep Helski

Półwysep Helski
Półwysep Helski jest wysuniętym w morze lądem, otaczają-
cym Zatokę Pucką. Choć popularnie zwany półwyspem, fak-
tycznie powinno się o nim mówić jako o mierzei, czyli obsza-
rze usypanym przez morskie fale przybrzeżne, tworzącym 
piaszczystą barierę oddzielającą zalew lub zatokę od morza. 
Mierzeja Helska jest bardzo nietypowa, gdyż nie tworzy się 
równolegle do brzegu, a wygięta w kształcie kosy, wchodzi 
daleko w głąb morza. Jej długość wynosi 35 km, szerokość 
od 300 m u nasady, poprzez 100 m w najwęższym miejscu, 
do ok. 3 km na cyplu. Jeszcze 300 lat w miejscu mierzei znaj-
dował się ciąg wysp, które połączyły się ze sobą w wyniku 
usypywania piasku. 

Największą atrakcją regionu są piaszczyste plaże po obu 
stronach półwyspu oraz szczególnie sprzyjające warunki do 
uprawiania windsurfingu. Miejscowości półwyspu przyjmują 
latem najwięcej gości na całym wybrzeżu Bałtyku. To nie-
zwykle ciekawy region również dzięki folklorowi i tradycjom 
kulturowym. Widać to na pierwszy rzut oka, jako że nazwy 
stosowane na półwyspie pojawiają się w  dwóch językach: 
polskim i kaszubskim.

 �  Linia brzegowa Półwyspu Helskiego
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Półwysep Helski

Władysławowo
Władysławowo leży u nasady półwyspu, jego nazwa nawiązuje 
do historycznego, XVII-wiecznego portu wojennego króla Wła-
dysława IV, położonego między Chałupami a Kuźnicą. To jedno 
z najbardziej atrakcyjnych wczasowisk na polskim wybrzeżu. Co 
roku wiele kilometrów plaż Władysławowa zapełnia się po brzegi 
turystami, którzy w malowniczej scenerii pragną oddawać się roz-
koszom letniego wypoczynku. 

Władysławowo przyciąga nie tylko w  sezonie. Dzięki dużej 
zawartości jodu w powietrzu do miasta warto przyjeżdżać rów-
nież zimą. Najlepszą rekomendację stanowi fakt, że ze względu 
na specyficzne właściwości mikroklimatu każdego roku na zgru-
powania do położonego w pobliżu Cetniewa dociera wielu pol-
skich sportowców, a wśród nich olimpijczycy. 

Historia

O Władysławowie można powiedzieć: miasto fantom. Właściwie 
składa się bowiem z kilku dawnych osad, z których najwcześniej 
była wzmiankowana Wielka Wieś, bo lokowana już w XIII w. Rów-
nocześnie w bliskiej odległości rozwijały się dwie inne wsie: Cet-
niewo i Poczernino. W XIV w. tereny te wpadły w ręce krzyżackie. 
Dopiero w XVII w. król Władysław IV, zdając sobie sprawę z koniecz-
ności posiadania własnej floty i portu, podjął decyzję o budowie 
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Józef Haller urodził się w 1873 r. w Jurczycach pod Krakowem. Jego rodzina od wieków 
należała do jednego z arystokratycznych rodów Małopolski. Warto tylko wspomnieć, że 
praprapradziadek Józefa – Jan, który żył w XVI w., był pierwszym krakowskim księgarzem 
i wydawcą. 
Józef uczył się we Lwowie, potem w Koszycach i Wiedniu. Po ukończeniu studiów podpo-
rucznik Haller rozpoczął 15-letni okres służby w wojsku austriackim we Lwowie. Po zakoń-
czeniu służby Haller oddał się pracy społecznej: wspierał rozwój ruchu skautowskiego i czyn-
nie uczestniczył w tworzeniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Gdy wybuchła I wojna światowa, Haller zaangażował się w tworzenie polskiego legionu we 
Lwowie. Pod koniec września 1914 r. na czele 3. Pułku Legionów przedarł się przez Karpaty 
do Rumunii. Jego poświęcenie i odwaga zostały nagrodzone kolejnymi stopniami w hierar-
chii wojskowej aż do stopnia generała. 
Po traktacie brzeskim w 1918 r. stanął na czele 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie. Po rozbiciu 
polskich jednostek przez oddziały niemieckie przedostał się do Francji. Jesienią 1918 r. roz-
począł tworzenie armii polskiej, składającej się z rozproszonych polskich oddziałów. Przeszła 
ona do historii jako słynna „Błękitna Armia gen. Hellera” i liczyła prawie 100 tys. żołnierzy. 
To Haller 10 lutego 1920 r. dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. 
Do końca życia działał społecznie – był posłem na sejm, ministrem, zaś podczas II wojny 
światowej członkiem rządu na wychodźstwie. W 1945 r. postanowił nie wracać do Pol-
ski i osiedlił się na stałe w Londynie. Zmarł 4 czerwca 1960 r. Pochowano go w Anglii, jed-
nak w 1993 r. prochy wybitnego „Błękitnego Generała” wróciły do Polski i zostały złożone 
w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.

Gen. Józef Haller
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Półwysep Helski

 nadmorskiej fortecy, która zabezpieczałaby port w Pucku. Królew-
ski projekt nie doczekał się realizacji ze względów finansowych. 

Kolejnym niezwykle ważnym człowiekiem w historii Władysła-
wowa był Józef Haller. Przebywał tu po raz pierwszy w 1920 r. i zachwy-
cił się pięknem miejscowości. Spodobała mu się do tego stopnia, że 
wybudował we Władysławowie dom, który dał początek powstaniu 
dzielnicy willowej, do której przyjeżdżali na odpoczynek najsłyn-
niejsi politycy i ludzie kultury. Osiedle otrzymało nazwę Hallerowo.

Nie musiało upłynąć dużo czasu, by Władysławowo z cichej wsi 
rybackiej przeobraziło się w letnią stolicę Polski. W samym tylko 
Hallerowie powstały dwa spore pensjonaty, które mogły przy-
jąć 120 gości naraz, nie licząc kwater prywatnych rozlokowanych 
w  Orłowie, Oksywiu, Swarzewie, Kuźnicy, Borze, Jastarni, Helu, 
a także Wielkiej Wsi, Chałupach, Chłapowie, Rozewiu, Jastrzębiej 
Górze i Karwi. 

Kolejnym impulsem przyspieszającym rozwój okolicznych miej-
scowości była decyzja o  wybudowaniu pełnomorskiego portu 
rybackiego. Otwarty on został w 1938 r. i otrzymał nazwę Włady-
sławowo, na cześć króla Władysława IV. 

II wojna światowa przerwała rozwój miasta. Port został zruj-
nowany, prawie wszystkie statki i łodzie rybackie zniszczone lub 
uszkodzone. Po wojnie dzieło lat 30. trzeba było rozpocząć wła-
ściwie od nowa. W 1954 r. połączono w jeden organizm admini-
stracyjny Wielką Wieś, port i Hallerowo. Otrzymały one wspólną 
nazwę Władysławowo, a 9 lat później nowej miejscowości nadano 
prawa miejskie.

Warto zobaczyć

Centrum miasta wyznacza ulica Hallera, zamknięta od strony 
morza widocznym z daleka Domem Rybaka. Budynek powstał 
w latach 50. XX w. Jego charakterystyczna, strzelista wieża spra-
wia, że jest często mylony z kościołem. Nie można jednak dać się 

Mierzei Helskiej nie byłoby bez udziału morza. Przez setki lat fale Bałtyku skutecznie nano-
siły kolejne warstwy piasku, które dziś tworzą półwysep. Co ciekawe, na XVII-wiecznych 
mapach dzisiejsza mierzeja jest jeszcze archipelagiem złożonym z 6 wysp. Niestety, nie wia-
domo dlaczego, ale błogosławione działanie morza zostało zahamowane i obecnie obser-
wujemy proces odwrotny, a więc niszczenie. Już teraz mierzeja w najwęższym miejscu ma 
zaledwie 100 m! 
W ostatnich latach Bałtyk stał się gwałtowniejszy. Największym zagrożeniem są wysokie 
fale. Pomimo zabezpieczeń i nieustannego umacniania falochronów i wałów morze jest 
nieokiełznane. Wiele razy woda zalewała część półwyspu, odcinając resztę od stałego lądu. 
Dodatkowym powodem do zmartwień jest tzw. efekt cieplarniany, który powoduje stop-
niowe topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu wód oceanów i mórz. Jeśli nic się nie 
zmieni, rezultatem tego procesu będzie nie tylko zalanie Holandii, ale także utrata Półwy-
spu Helskiego.

Morze – szansa czy zagrożenie?
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zwieść pozorom, od samego początku przeznaczenie budynku 
było świeckie. Początkowo mieścił się w nim hotel robotniczy. Dziś 
w jego murach rezydują władze miasta. Dodatkową atrakcją jest 
stała wystawa rzeźb miejscowego twórcy rybackiego – Leona Golli, 
oraz często organizowane wystawy czasowe. Wieża natomiast 
jest ogólnodostępnym punktem widokowym, z którego można 
obejrzeć panoramę miasta, Zatokę Pucką, otwarty Bałtyk oraz 
cały Półwysep Helski. Taras wznosi się na wysokości 45 m, a tym, 
którzy są nie dość usatysfakcjonowani, pozostaje jeszcze wyższa 
„kula”, czyli pomieszczenie na wysokości 63 m, do którego można 
się dostać krętymi schodach. Osoby, które mają lęk przestrzeni 
lub wysokości, raczej nie powinny ryzykować takiej eskapady.

Tuż obok Domu Rybaka znajduje się jedno z większych pol-
skich wesołych miasteczek. Oferuje ono atrakcje nie tylko dla 
dzieci. Obowiązkowym punktem programu będzie z pewnością 
młyńskie koło, przejażdżka w tunelu strachu lub kolejką górską. 
Wszystkie atrakcje są płatne oddzielnie, więc trzeba się przygo-
tować na poważne „odchudzenie” portfela.

Będąc we Władysławowie, nie można nie odwiedzić najwięk-
szego polskiego portu rybackiego. Każdego wieczoru zawija do 
niego ponad 80 kutrów. Tu odbywa się ich przeładunek i dokonuje 
niezbędnych napraw. W razie sztormu w porcie zmieści się prawie 
130 jednostek, które mają nie więcej niż 75 m i zanurzenie poniżej 
4 m. Przypływają tu nie tylko kutry rybackie, ale także jachty, dla-
tego spacer po nabrzeżu stanowi nie lada gratkę dla miłośników 
pięknych żaglowców. Z portu można wypłynąć w godzinny rejs 
statkiem albo na kilkugodzinną wyprawę wędkarską.

Niezwykle ciekawym obiektem we Władysławowie jest kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP, usytuowany przy ul. Żeromskiego. Ta 

 � Port we Władysławowie
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Półwysep Helski

oryginalna budowla, powstała w latach 60. i 70. XX w., jest uzna-
wana za jeden z najlepszych przykładów nowoczesnej architektury 
sakralnej. Co prawda wyglądem przypomina szałas albo namiot, 
ale na tle innych nowych kościołów faktycznie pozytywnie się 
wyróżnia. Obok świątyni stoi wysoka dzwonnica, która pełni także 
funkcję punktu widokowego.

Pomiędzy plażą a kościołem ciągnie się promenada, wzdłuż 
której ustawiono dziesiątki budek z jedzeniem i pamiątkami. Naj-
popularniejsza część deptaka to fragment w pobliżu Olimpijskiego 
Ośrodku Sportu, gdzie od kilku lat istnieje Aleja Gwiazd Sportu. 
Władysławowo poszło bowiem za przykładem Międzyzdrojów 
i  chcąc wykorzystać turystyczny potencjał, jakim jest ośrodek 
sportu, zaczęło organizować Festiwal Sportu. Podczas imprezy na 
chodniku promenady uroczyście są odsłaniane kolejne gwiazdy, 
upamiętniające polskich sportowców. Mają je już tu m.in. Robert 
Korzeniowski, Dariusz Michalczewski, Zbigniew Boniek i Sylwia Gru-
chała. W sumie umieszczono do tej pory 83 gwiazdy z nazwiskami 
osób oraz nazwą dyscypliny sportu, jaką dana postać uprawiała 
bądź uprawia. Co roku przybywają oczywiście nowe… Warto też 
zajrzeć do położonego nieopodal ośrodka sportu. Mieści się tam 
nowoczesny basen ze zjeżdżalnią i wieloma innymi atrakcjami. 
Można też skorzystać z kortów tenisowych, boiska piłkarskiego, 
fitness clubu czy gabinetów odnowy biologicznej. A największą 
atrakcją takiej wizyty może stać się spotkanie któregoś ze zna-
nych sportowców!

Najładniejszą częścią Władysławowa jest willowa dzielnica – 
Hallerowo. Przy ul. Morskiej jest usytuowany uroczy, drewniany 
domek, w którym niegdyś mieszkał gen. Haller. Dziś znajduje się 
tu Centrum Pamięci Generała Józefa Hallera i Błękitnej Armii. 

Plaża we Władysławowie ma prawie 23 km, a jej szerokość dochodzi w niektórych miej-
scach nawet do 200 m. Ciągnie się w stronę Jastrzębiej Góry (tu bardziej kamieniście, 
a nawet klifowo) i Helu (bardziej piaszczyście) i jest rozdzielona jedynie portem. Bliżej cen-
trum miasta ma śliczny, złoty piasek, a na licznych wczasowiczów czeka wiele atrakcji: zjeż-
dżalnia wodna, wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkty gastronomiczne. Za dnia odby-
wają się tu turnieje piłki siatkowej, nożnej, wybory miss, a wieczorami dyskoteki i koncerty. 
Można korzystać z 12 strzeżonych kąpielisk, a woda jest uważana za najczystszą w Polsce 
(z wyjątkiem rzadkich momentów, gdy napływa fala glonów). Temperatura wody wynosi 
średnio ok. 18°C. 
Okolice sprzyjają uprawianiu windsurfingu. Szkółkę i wynajem sprzętu prowadzi szkoła „Fun 
Wind”, która mieści się na terenie kempingu „Kaper” na Półwyspie Helskim, ok. 1,5 km od 
Władysławowa (w sezonie, tel.: +48 601327762). Coraz modniejsze staje się także paralot-
niarstwo i motolotniarstwo. Te sporty najlepiej uprawiać na klifowym wybrzeżu pomiędzy 
Władysławowem a Jastrzębią Górą, na wysokości Chłapowa. W Tupadłach znajduje się małe 
lotnisko, z którego można polatać awionetką. 
Nie brakuje też basenów, siłowni i klubów fitness. Nawet dla zwyczajnych śmiertelników jest 
dostępny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”.

Plaże i aktywny wypoczynek
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Można obejrzeć wystawę fotograficzną ukazującą historię odzy-
skania Pomorza XIX  w., zaślubin Polski z  morzem oraz historię 
rozwoju Władysławowa. Na tej samej ulicy, nieco bliżej wybrzeża, 
w  1995  r. uroczyście odsłonięto pomnik gen. Hallera, zaprojek-
towany przez Stanisława Szwechowicza. Pomnik przedstawia 
masywną sylwetkę generała w mundurze wojskowym. Siedzi on 
jak gdyby na koniu – skale. Wyryte są na niej słowa: „Dla Ciebie 
Polsko i dla Twej chwały – Józef Haller”.

Informacja turystyczna
 � Biuro Informacji Turystycznej, 

ul. Dworcowa (budynek PKP, prawa 
przybudówka), tel.: +48 58 6743472, 
w sezonie (VII–VIII) czynne: codz. 
8.00–21.00, poza sezonem (V, VI, IX) 
pn.–pt. 9.00–17.00. W informacji jest 
dostępnych wiele folderów, prze-
wodników i map, poza tym za jej 
pośrednictwem można znaleźć kwa-
terę prywatną.

Dojazd
 � Dworzec PKP znajduje się przy 

ul. Towarowej w centrum Włady-
sławowa. Pociągi kursują na Hel, do 
Gdyni, Redy, Pucka, Jastarni. Informa-
cja PKP, Puck, tel.: +48 58 6732221. 

 � Dworzec PKS jest zlokalizowany 
obok dworca kolejowego. Informacja 
PKS, Puck, tel.: +48 58 6732713. 

Władysławowo ma połączenia z więk-
szością ośrodków wybrzeża. Poza tym 
do Gdyni jeżdżą też busy.

Noclegi
Pośrednictwem w poszukiwaniu noc-
legów i udzielaniem informacji zaj-
muje się Informacja Turystyczna. Cam-
ping Fala, ul. Rybacka 7, tel.: +48 58 
6740300, 507931953, ul. Dettlaffa 12, 
http://www.tarco.pl. Kemping poło-
żony ok. 100 m od morza, niedaleko 
centrum. Dodatkowo istnieje możliwość 
zakwaterowania w dwójkach, trójkach 
i czwórkach z łazienkami i dostępem do 
aneksu kuchennego. Pokój 35–60 zł/os. 
(VII–VIII), 25–40 zł/os. (poza sezonem), 
namiot 10–14 zł (VII–VIII).

 � Pokoje gościnne Justynka, 
ul. Wyzwolenia 11, tel.: +48 58 
6742912, 502541717, http://www.
polwysep.pl/justynka. 500 m od 
centrum miasta, 700 m od plaży. 
Dwójki i trójki z łazienkami i TV. Moż-
liwość skorzystania z bardzo smacz-
nych domowych posiłków. Nocleg 
50–70 zł/os.

 � Pokoje gościnne Roma, ul. Żytnia 28, 
tel.: +48 58 6744104, 507589337, 
http://roma-wladyslawowo.pl. Obiekt 
położony 10 min od centrum miasta, 
w odległości 15 min od plaży. Dwójki, 
trójki i czwórki z łazienką i balkonem. 
Możliwość skorzystania z aneksu 
kuchennego. W sąsiedztwie znajduje 
się stołówka. Nocleg 25–50 zł/os. 

 � Pensjonat Antaya, ul. Burszty-
nowa 22, tel.: 503626413, http://www.
antalya.pl. Zupełnie nowy obiekt, 
znajdujący się w Chłapowie, 200 m od 
plaży, 50 m od przystanku PKS, 1,5 km 
od centrum Władysławowa. Spory, 
ciekawie zaprojektowany. Prze-
stronne dwójki i trójki z łazienką i TV, 
część z balkonami. Aneks kuchenny 
do dyspozycji gości. Dwójka 70–130 zł.

 � Pensjonat Iklus, ul. Na Stoku 4, tel.: 
+48 58 6741064, 605331167, e-mail: 
jeka@wp.pl. Pensjonat położony 
800 m od morza, niedaleko parku, 
piękny widok na morze. Dwójki, 
trójki i czwórki z łazienkami, apar-
tament i drewniany kilkuosobowy 
domek letniskowy. Domek 4-oso-
bowy 180–250 zł/doba.

Gastronomia
Większość lokali gastronomicznych sku-
pia się wzdłuż ul. Żeromskiego, prowa-
dzącej w stronę promenady, oraz przy 
ul. Gen. Hallera.

 � Bar Biesiada, ul Błękitnej Armii 11, 
czynne: pn.–czw. 9.30–22.00, pt. 
9.30–23.00. Zestawy posiłków: śnia-
dania, obiady, kuchnia jarska również. 

 � Bar U Babci, ul. Błękitnej Armii 56, 
czynne: codz. 8.00–23.00. Babcia 
poleca domowe obiadki, a także 
całodzienne wyżywienie. Nie jest 
to wykwintna kuchnia, ale smaczna 
i swojska. 

 � Restauracja Swojskie Jadło, ul. Sie-
dleckiego 3, tel.: +48 58 6741222, 
502541717, http://www.polwysep.
pl/karczma, czynne: sezon codz. 

Informacje praktyczne






