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Pryw atna latarnia md'rśk
.|,,;.,] i._l.,: abytkowa, nte-

.],' Czynna latarnla
morska w

ś Gdańsku No-
$ wym Porcie jest

$ pierwszą taką
iii;'i*l;+eiłl1.1.,.,x budowlą pry-

watną w Polsce. Jej wlaści-
cielem jest Stanley Micha-
Iak. Kanadyjczyk polskiego
pochodzenia.

lnicjatywa godna
poparcia

- Ostatnio periodyk ame-

rykański,,The Leighthouse"
opublikowai informację o
zakupie latarni z Nowego
Portu przezMichalaka - mó-
wi Apoloniusz Łysejko, wi-
ceprezes Towarzystwa Przy-
jaciói Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku i
znawca Iatarnictwa mor-
skiego. - Jest ona bltźniaczo
podobna do siynnej ]atarni
znajdującej się w Cleveland,
w Stanach Zjednoczonych.
Na świecie wiele starych ia-
tarni znajduje się w prywat-
nych rękach. Są one zadba-
ne i traktowane jako warto-
ściowe zabytki. Według ame-
rykańskiego czasopisma,
Michalak zamierza urządztć
w gdańskiej latarni Surato-
we Muzeum Latarnictrva.

lerzy Litwin, dyrektor
Ce:-:,-::,1rres,: ],!,.lzeurn \ior-
skiego w Gdańsku, podkre-
śIa, że inicjatywa Michalaka
stworzenia w latarni mu-
zeum jest godna poparcia,
Muzeum zadekiarowaIo, że

udzieli mu pomogy meryto-
rycznej. Choć właściciel la-
tarni ma wlasną, ciekawą
wizję jej zagospodarowania i
wykorzystania. Zapewne
uzupelni ona ekspozycje hi-
storyczne, które urządziło
Towarzystwo Przyjaciół
CMMwlatarniachwRoze-
wiu czy Krynicy Morskiej.
Dzięki dzialatności Michala-
ka Gdańsk zyska też kolejną
atrakcję.

Gdańskie !itarnie
W pocie gdańskim znaj-

dują się dwie nieczynne la-
tarnie morskie, będące cen-
nymi zabytkami techniki
morskiej. Są to wieża Starej
Latarni w TWierdzy Wisłouj-
ście, której światlo wskazy-
walo statkom drogę do portu
od średniowiecza do XVIII
stu]ecia i latarnia w Nowym
Porcie z 1894 roku. Tę drugą
zastąpila nowoczesna iatar-
nia, umieszczona w 1984 ro-
ku na wieży Kapitanatu Por-
tu w gdańskim Porcie Pół-
nocnym, Jest to już czwarte
w kolejności światlo wska-
zujące statkom drogę do
Gdańska. Bowiem w 1755
roku zbudowano w pobliżu
obecnego wejścia do portu
niedużą latarnię, w której
źródlem światla byl naj-
pierw otwarty ogień, a póź-
niej - plomień świec, gazu i
wreszcie pod koniec XIX
wieku - żarówki elektrycz-
nej.

Obecną, zabytkową latar-
nię w Nowym Porcie zbudo-

wano w odteglości pól kilo-
metra od starszej, z 1755 ro-
ku. Dzięki wyższej wieży i
jaśniejszemu światlu miala
być ona lepiej widoczna z
morza. Wieżę budowli
wzniesiono z czerwonej
ktinkierowej cegly w formie
ośmiokątnej, Na jej szczycie
umieszczono laternę, czyli
pomieszczenie aparatury,
zlożonej z żarówki elek-
trycznej o dużej mocy i so-
czewki skupiającej wiązkę
światła. Była to pierwsza w
ówczesnych Niemczech
aparatura elektryczna, którą
zasilala energia wlasnej
prądnicy napędzanej ma-
szyną parową. W czasie

działań wojennych we wrze-
śniu 1939 roku Niemcy
ostrzeiiwali z niej teren bro-
niącej się polskiej skiadnicy
wojskowej na Westerplatte.
zostala ona nawet trafiona
pociskiem z polskiej armaty.

Teraz zabytek
Po wylączeniu z eksplo-

atacji latarnię zachowano, a

w 1986 roku wpisano do re-
jestru zabltków architektu-
ry Podlega ona ochronie
konserwatorskie,i. Jej właści -

cielowi nie wolno zmienić
historycznej formy budowli i
dokonywać przebudowy po-
mieszczeń.

Jacek Sieński

Kula,ceasu
Na szczycie daszku laterny latarni morskiej w Nowym Porcie znaldowal
się maszt tzlv, kuli czasu. Początkowo byla to czarna kula z wlkliny, a
potem - z blachy, mająca średnicę 1,5 m. Opadala ona na trzymetrowym
odcinku masztu, najpierw o godzinie 1, a potem - w samo poludnie. Ku-
lę opuszczano na sygnal telegraficzny czasu, przekazywany przez pocz-
tę, Byla ona czynna do 192'l roku. Po wojnie przez pewien okres na
daszku pozostawai jeszcze jej maszt. Kula slużyla niegdyś oficerom na-
wigacyjnym na statkach do nastawiania chronometrów (dokiadnych ze-
garów okrętowych umożliwiających wyznaczanie długości geograficz-
nej). Dzisiaj, w dobie radiowych sygnalów czasu i określania pozycji
statku na morzu za pomocą systemów satelitarnych, chronometry nie
mają już istotnego znaczenia.


