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I. Część wstępna
1. Wstęp
Są takie miejsca na świecie, do których zmierzają ludzie niezależnie od pory dnia. W
nocy płyną ku nim marynarze, w dzień śpieszą do nich turyści. Tymi miejscami są latarnie
morskie. Przez wieki ich podstawowym zadaniem było wskazywanie bezpiecznej drogi do
portów przeznaczenia. W czasach komputerów i nawigacji satelitarnej okres ich świetności
minął bezpowrotnie. Tracąc znaczenie jako obiekt nawigacyjny latarnie zyskały znaczenie
jako obiekty dziedzictwa kulturowego, stały się ciekawymi zabytkami morskiej architektury
licznie odwiedzanymi przez turystów. Ich obecność dowodzi zasadności udostępniania i
popularyzowania wiedzy o tego typu obiektach. Latarnie morskie są bowiem świadectwem
dziedzictwa kulturowego i należy się im za to szczególna ochrona i troska.

2. Cel, zakres, metody zastosowane w pracy
Celem pracy jest przybliżenie wiedzy na temat latarni morskich polskiego wybrzeża
oraz związku pomiędzy nimi a gospodarką turystyczną. Autorka chce ukazać, jakie znaczenie
ma propagowanie wiedzy o latarniach, jak ciekawe produkty turystyczne można zbudować na
bazie tych obiektów. Może się okazać, że z następne kilka lat latarnie nie będą spełniać swojej
funkcji nawigacyjnej. I co dalej? Autorka chciałaby, żeby na zawsze wtapiając się w
nadmorski krajobraz pozostały punktem, do którego chętnie pojedziemy, będziemy mile
widzianymi gośćmi, wejdziemy na szczyt by nacieszyć się pięknym widokiem. Bo latarnie to
nie tylko budynki, to miejsca magiczne, które powinny przyciągać do siebie turystów i
stanowić ważny punkt na mapie polskich atrakcji turystycznych. Autorka ujęła w pracy
również inne produkty chcąc pokazać z jak wieloma elementami związane są latarnie i jak
różne formy przybierają.
W pracy przedstawiono latarnie, które znajdują się na całym polskim wybrzeżu, od
najbardziej wysuniętej na zachód latarni w Świnoujściu, do ostatniej w kierunku wschodnim
latarni w Krynicy Morskiej. Opisano również te obiekty, które pełniły funkcję nawigacyjną w
czasach historycznych, zostały wygaszone lub zniszczone. Do polskich latarni morskich
zaliczono również te, które funkcjonują poza granicami Polski, w rejonach polarnych, ale są
administrowane przez nasze państwo.
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Autorka podczas realizacji odwiedziła razem ze swoją rodziną wszystkie
funkcjonujące latarnie polskiego wybrzeża prócz Krynicy Morskiej. Do każdej należało
dojechać i dojść, na każdą wejść i zrobić zdjęcia. Z punktu widzenia turysty autorka uzyskała
wiedzę, którą może podzielić się z odbiorcami na łamach tej pracy. Będąc w latarniach
autorka obserwowała zarówno turystów jak i infrastrukturę. Od obsługi za pomocą wywiadu
uzyskano wiedzę na temat latarni jak i na temat turystów, którzy je odwiedzają. Autorka
przeprowadziła również szczegółowe badania ankietowe dotyczące, ze względu na miejsce
zamieszkania, latarni morskiej w Kołobrzegu. Wyniki badań przedstawiono w dalszej części
pracy. Wykorzystano też wyniki badań przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju
Turystyki S.A. dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na temat „Szlaku
Latarń1”. Wszystkie te materiały wykorzystano, aby przedstawić cały urok polskich latarni
morskich i ich związek z gospodarką turystyczną.

3. Przegląd literatury przedmiotu
Pierwszą, najważniejszą publikacją, która klasyfikuje obiekt jako latarnię morską jest
locja morska2. W Polsce księgi locji, mapy oraz spisy świateł nawigacyjnych wydaje Biuro
Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Aby były użyteczne, księgi locji należy aktualizować
korzystając z oryginalnych wydawnictw Admiralicji Brytyjskiej, Wiadomości Żeglarskich
wydawanych przez BHMW lub inne. W nich właśnie należy sprawdzić czy dany obiekt
można nazwać latarnią morską.
Problematyką latarni morskich zajmowano się od wielu lat. Jednym z badaczy był
Marian Czerner którego książka „Latarnie morskie polskiego wybrzeża” stanowi podstawę
wielu współczesnych publikacji na temat latarni. Opisano tam polskie latarnie, ich historię,
charakterystykę i równie ciekawą część dotyczącą samej nawigacji i świateł nawigacyjnych.
Jest to bardzo ciekawa publikacja, lecz przydałoby się ją zaktualizować. Wydana w latach 80
zawiera część informacji, które się nie dezaktualizują, lecz czas płynie i wiele z nich uległo
zmianie. Warto byłoby wydać nowszą, aktualną wersję.
Tematyką latarni zajmują się głównie osoby związane z morzem i sympatycy latarni.
Jednym z najwybitniejszych znawców polskich latarni jest Apoloniusz Łysejko, komandor
Marynarki Wojennej i były pracownik Państwowej Administracji Morskiej, obecnie członek
1

latarń – Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980, PWN, s. 291., Słownik języka
polskiego, Warszawa 1984, PWN, tom II, s.13 dopuszcza używanie w liczbie mnogiej zarówno „latarń” jak i
„latarni”.
2
locja – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W swoich
publikacjach zajął się latarniami wschodniego wybrzeża a mianowicie: Stilo, Krynicą
Morską, Helem, Rozewiem i Gdańskiem. W tych niewielkich książeczkach opisane są
latarnie od pomysłu ich wybudowania, przez cały proces budowy i użytkowania do czasów
współczesnych. Zawierają one mnóstwo rysunków, map, zdjęć i stanowią wspaniałą lekturę
dla wszystkich, ponieważ napisane są zrozumiałym dla laika językiem. A. Łysejko wydał też
ciekawą broszurkę na temat wszystkich latarni morskich gdzie krótko opisuje każdą z nich.
Innym autorem publikacji o latarniach jest Wojciech Ronowski, pracownik Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku
Latarniami zajmują się też osoby związane z turystyką. Twórcy przewodników po
polskim wybrzeżu w swoich pracach zwracają uwagę na obiektu godne odwiedzenia a
latarnie z pewnością nimi są. Kazimierz Bielecki i Krzysztof Czaplewski wydali dwa
informatory turystyczno

krajoznawcze

o

szlakach

latarni

morskich

województwa

pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest to dość dokładny opis tras wycieczkowych, w
których elementem przewodnim są latarnie, ale opisane są tam też inne ciekawe zakątki, które
podczas podróży można zobaczyć. Podobną publikację oferuje Kazimierz Bielicki z serii
Krajoznawcze Vademecum Turysty.
Prawie wszystkie publikacje w formie broszur, które ukazały się na polskim rynku są
dostępne w latarniach morskich. Za niewielki pieniądze w latarnianym sklepiku można je
zakupić.
Na temat latarni napisano dużo, ale autorka oczekuję by tak znakomity autor jak
A.Łysejko zajął się latarniami zachodniego wybrzeża. Autorka uważa, iż z jego wiedzą i
zaangażowaniem na pewno będzie to ciekawa lektura. Równie interesującym tematem mogą
być wspomnienia latarników. Jeśli ktoś zebrałby je w zbiór opowiadań na pewno znaleźliby
się czytelnicy doceniający ich wiedzę i wieloletnie doświadczenie.

9

II. Część analityczna
1.

Historia latarnictwa na świecie
W czasach starożytnych mimo dużych możliwości budowy statków, ze względu na

nikłą wiedzę żeglarską, nie mogły być one w pełni wykorzystane. Brak map i przyrządów do
nawigacji powodował, iż jedyną podstawą orientacyjna był ląd. Statki żeglowały więc w
dzień a nocą załogi wychodziły na brzeg. Gdy wypływano dalej, jedynym sposobem w miarę
bezpiecznego powrotu na ląd było sporadyczne palenie ognia na brzegu. Stworzyło to
potrzebę zbudowania na stałe czegoś, co mogłoby stale wskazywać drogę żeglarzom. Tak
powstała koncepcja budowy latarni morskich, których zadaniem do dziś jest wskazywanie,
„tym, co na morzu”, bezpiecznej drogi do domu.
Rysunek 1. Kolos Rodyjski.

Pierwsze stałe ognie, o których istnieniu wiemy,
to ogniska na specjalnie zbudowanych kolumnach przy
wejściu

do

portu

w

Pireusie3

i

w

Munychii4,

umieszczone około 400 roku p.n.e.
Pierwszą budowlę, która można uznać za latarnię
morską, wzniesiono około 290 roku p.n.e. przy wejściu
do portu na wyspie Rodos5. Blisko 31 metrowa,
metalowa postać boga Heliosa trzymała we wzniesionej
dłoni pochodnię pełniącą rolę światła nawigacyjnego.
Autorem Kolosa Rodyjskiego był Chares z Lindos6.
Posąg uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 224
Źródło: http://pl.wikipedia.org/

roku p.n.e.

Najsławniejszą latarnią starożytności była latarnia na wyspie Faros w Egipcie koło
Aleksandrii. Zbudowana w III wieku p.n.e., przez Sostratesa z Knidos, ogromna 115 – 130
metrowa wieża „rzuca żeglarzom światło w morze na odległość trzystu stajań7”8 – czyli na
odległość 30 Mm budowla składała się z trzech członów: dolnego na planie kwadratu,
ośmiobocznego średniego i najwyższego w kształcie walca. Wewnątrz znajdowały się
3

Pireus – miasto w Grecji nad Morzem Egejskim w zespole miejskim Aten.
Munychia - wzgórze (86, 5 m) na półwyspie Pireus u podnóża, którego leżał jeden z 3 portów należących do
Aten wykorzystywany głównie, jako port wojenny.
5
Rodos – wyspa na Morzu Egejskim.
6
Ronowski W., Od Aleksandrii do Rozewia, Wrocław 2001, Wydawnictwo ZET, s. 6.
7
stajanie – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
8
Czerner M., Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie, s.32.
4
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spiralne schody prowadzące na szczyt. Legenda mówi, iż Sostrastes wyrył na kamieniu
inskrypcję mówiącą o tym, kto zbudował latarnię. Było to niedopuszczalne, więc przykrył
napis tynkiem, na którym wyryto zwyczajową inskrypcję królewską. Oryginalny napis
brzmiał: „Sostrates syn Deksifanesa z Knidos polecając wszystkich żeglarzy opiece bogów.”9
Zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1032, była wzorem dla późniejszych budowniczych.
Obie budowle zostały zaliczone przez Filona z Bizancjum od grona siedmiu cudów świata.
Cesarstwo Rzymskie również zadbało o bezpieczeństwo na swoich wodach i powstały
wówczas latarnie m.in. w Ostii10, La Coruna11, Rawennie12 i Boulogne13. Po upadku
Imperium budownictwo latarni morskich zostało zahamowane i dopiero w VII wieku wzdłuż
Rysunek 2. Latarnia na wyspie Faros.

nowych

szlaków

Śródziemne

z

handlowych
północno

–

łączących
zachodnią

Morze
Europą

wzniesiono nowe obiekty.
Morze Bałtyckie zawsze uważane było za
trudne do żeglugi. Rozwojowi handlu na tym akwenie
towarzyszyła troska o bezpieczeństwo żeglugi, co
przyczyniło się od postępu w dziedzinie oznakowania
niebezpiecznych torów wodnych. Najstarszą latarnią
morską Bałtyku była latarnia na wyspie Wolin – tzw.
garnek Wulkana14. Do najwcześniejszych znaków
nawigacyjnych należy też stos koło Falsterbo15
rozpalony około 1220 roku. W XIV wieku oprócz
Źródło: http://pl.wikipedia.org/

latarni zaczęto również znakować szlaki innymi
znakami nawigacyjnymi – pławami16, nabieżnikami17,

stawami18 i semaforami19, co sprawiło, że Morze Bałtyckie było w XVI wieku jednym z
najlepiej oznakowanych i oświetlonych akwenów Europy. W 1560 roku oznakowano szlak
morski między Skagen20 i Falsterbo, co było pierwszym przypadkiem na świecie.
9

www.mmtrojmiasto.pl.
Ostia - antyczne miasto portowe, położone w ujściu rzeki Tyber około 30 km na zachód od Rzymu.
11
La Coruna – miasto w północno – zachodniej Hiszpanii, nad Oceanem Atlantyckim.
12
Rawenna - miasto w północnych Włoszech w odległości 10 km od Morza Adriatyckiego, z którym połączone
jest żeglownym kanałem.
13
Boulogne – miasto w południowej Francji, równoległe do portu Dover po drugiej stronie Kanału La Manche.
14
garnek Wulkana – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
15
Falsterbo – miasto w południowo – zachodniej Szwecji.
16
pława – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
17
nabieżnik – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
18
stawa – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
10
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Od XVI wieku informacje o latarniach morskich i szlakach żeglugowych pojawiły się
na mapach nawigacyjnych. Początkowo były to kamienne wieże z paleniskiem w postaci
garnka Wulkana lub metalowego kosza na żelaznym ramieniu gdzie palono ogień. Paliwem
było drewno, świece lub olej roślinny, a potem węgiel kamienny. Wraz z rozwojem techniki
zmieniało się źródło światła i przyrządy optyczne, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju
latarnictwa. W XVII wieku dzięki Szwedowi Norbergowi pojawiło się światło oscylujące,
dzwonki mgłowe, światło obrotowe, światło paraboliczne połączone z lampą olejową.
Podstawą rozwoju latarnictwa był jednak wynalazek Augustina Fresnela 21 twórcy
nowoczesnego aparatu optycznego używanego po dziś dzień, który po raz pierwszy został
zainstalowany w latarni w Cordouan22 w 1823 roku.

2.

Pojęcia i definicje

Alfabet Morse’a – kod stworzony przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila, w którym alfabet,
cyfry i znaki specjalne są podawane w postaci dźwięków, błysków światła lub impulsów
elektrycznych (kropka, kreska) a który jest zrozumiały bez specjalnego urządzenia
dekodującego.
Bliza – latarnia morska w gwarze kaszubskiej. Nazwa pochodzi od niemieckiego Blűse, a
pośrednio z duńskiego.
Błyskacz – panel elektryczny przeznaczony do sterowania charakterystyką świecenia,
przyłączenia fotokomórki, zasilania, sterowania zmieniaczem żarówek i połączenia systemu
monitorowania pracy lampy nawigacyjnej.
Buczek mgielny – rodzaj sygnalizatora akustycznego.
Bulaj – małe okrągłe okienko, do 45 cm średnicy, umieszczane zwykle w jednostce
pływającej.
Garnek Wulkana – źródło światła, palenisko, w którym płonęły stosy drewna.
Kabotaż - żegluga przybrzeżna, obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 4 lutego 2005 są to podróże po obszarach Morza Bałtyckiego i akwenach przyległych do 8
stopnia długości geograficznej wschodniej.

19

semafor – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
Skagen – miasto duńskie na północnym cyplu Jutlandii.
21
Fresnel Augustin (1788-1827) – francuski inżynier i fizyk, członek Francuskiej Akademii Nauk; współtwórca
falowej teorii światła i odkrywca polaryzacji kołowej i eliptycznej światła; prowadził doświadczenia nad
wpływem ruchu Ziemi na zjawiska optyczne.
22
Cordouan – miejscowość we Francji nad Zatoką Biskajską
20
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Kotwa – obecnie stosowana do mocowania elementów konstrukcji do monolitycznego
podłoża, dawniej pręt poziomy ściągający elementy konstrukcji, chroniąc je przed
rozchyleniem.
Latarnia morska – „specjalna budowla w kształcie wieży, której charakterystyczny wygląd
w dzień i charakterystyczne, stałe, dozorowane, bardzo silne światło w nocy, jest stałym,
głównym punktem namiarowym w ogólnym systemie znakowania nawigacyjnego wybrzeża,
dla określenia pozycji własnej statku w przybrzeżnej żegludze morskiej.”23Nazwa pochodzi
od niemieckiego Laterne, a pośrednio z łaciny – laterna. Pierwotnie używano terminów
„pharos”, „faros”, „far”.
Laterna – „górne przeszklone pomieszczenie latarni morskiej, w którym znajdują się źródło
światła i urządzenia optyczne”.24
Lizena –pionowy, płaski występ w murze zewnętrznym.
Locja – pomocniczy podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy zawierający informacje
ważne dla nawigatorów – znaki nawigacyjne, prądy morskie, pływy, przepisy portowe.
Mm – mila morska – jednostka długości stosowana w żegludze równa długości 1 minuty
kątowej południka na równoleżniku 540, czyli 1852, 5 m.
Nabieżnik – dwie stawy nabieżnikowe lub inne stałe obiekty tak ustawione, że łącząca je
linia prosta wyznacza żądany kierunek np. przy ustalaniu kursu statku w trudnych miejscach
do żeglugi.
Nautofon – urządzenie nadające charakterystyczny sygnał dźwiękowy podczas złej
widoczności.
Pława (boja, bakon) – pływający znak nawigacyjny utrzymywany w miejscu za pomocą
martwej kotwicy. Może być wyposażona w światła nawigacyjne, reflektory radarowe,
urządzenia sygnalizacji dźwiękowej.
Róża wiatrów – okrągła tarcza z podziałką od 00 do 3600, dawniej umieszczana na mapach
wskazywała kierunki wiatrów: 8 głównych, 8 półwiatrów i 16 ćwierćwiatrów.
Semafor – rzadko stosowany znak nawigacyjny podobny do semafora kolejowego.
Soczewka Fresnela – płaska płytka przeźroczysta z koncentrycznymi kołowymi obszarami
odpowiadającymi sferom rozchodzenia się światła, przy czym co drugi krąg jest zagłębiony
tak by uzyskać różnicę dróg optycznych równą połowie długości fal światła. Soczewka ta
działa jak soczewka skupiająca o dużej jasności a jej główną zaletą jest mała masa przy
dużych średnicach.
23

Czerner M. op. cit., s.9.

24

op. cit., s.10.
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Zdjęcie 1. Soczewka Fresnela, latarnia w Ustce.

Źródło: archiwum własne.

Stajanie (staje) – staropolska miara długości, staja staropolska – ok.134 m, staja nowopolska
– ok. 1066, 8 m.
Stawa – ustawiony na lądzie stały znak nawigacyjny o charakterystycznej konstrukcji,
wyposażony jak pława Najbardziej znana stawa w Polsce to stawa Młyn w Świnoujściu.
Stopa – dawna polska jednostka długości równa ½ łokcia, stopa staropolska = 0, 2977 m,
stopa nowopolska = 0, 288 m.
Strand/ Strandowanie – (sztrand /sztrandowanie) osadzenie jednostki pływającej na
mieliźnie lub wyrzucenie jej na brzeg; obecnie stosowane, gdy statek zagraża innym
jednostkom i w polskim prawie nie jest uznawane za wypadek morski a manewr.
Środek hydrofobowy – Środek zabezpieczający przed przedostawaniem się wody.
Tubing – prefabrykowany żelbetowy element obudowy o kształcie pierścienia.
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Zmieniacz – urządzenia posiadające ruchome gniazda od trzech do sześciu żarówek i
automatyczny silnik lub mechaniczny przestawiacz, który przestawia kolejną żarówkę w oś
optyczną soczewki, gdy któraś z żarówek ulega zepsuciu.

3.

Budowa latarni morskiej
Latarnie

morskie

są

najbardziej

skomplikowanymi

konstrukcyjne

znakami

nawigacyjnymi. Do ich budowy stosuje się różne materiały: cegły, kamienie, beton, stal,
specjalne stopy aluminium oraz różne tworzywa sztuczne. Każda latarnia składa się z trzech
podstawowych części:
- podstawy,
- wieży,
- laterny.

Rysunek 3. Budowa
współczesnej latarni morskiej.

1- laterna
2- przedsionek
3- pomieszczenie obsługi
4,5- pomieszczenia wypoczynkowe
6- pracownia
7- pomieszczenie biurowe
8- magazyn
9- akumulatory
10- maszynownia

Źródło: www.zaglowce.ow.pl

Podstawę stanowi stabilny fundament lub system kotwiczenia na skałach. Wieża może
mieć konstrukcję litą, ażurową lub mieszaną, lecz każda z nich musi być odporna na działanie
wiatru i fal morskich. Architektura latarni zależy od głównego zarysu sylwetki wieży,
materiału, z którego była wykonana oraz od czasu, w którym została zbudowana. Wieża może
15

mieć masywną sylwetkę, ale spotykamy też wieże o lekkich ażurowych konstrukcjach
metalowych. Elewacja latarni może być jedno- lub wielobarwna w pasy poziome, pionowe,
ukośne. Najczęściej spotykane barwy to biały, czerwony i czarny by wieża wyraźnie
kontrastowała z tłem zieleni.
Laterna to miejsce, w którym znajduje się urządzenie optyczno – świetlne latarni, oszklone,
chroniące również urządzenia przed wpływem warunków atmosferycznych. Laterna ma
kształt walca przykrytego dachem, do którego dostęp od zewnątrz umożliwia galeryjka
wokół.

Rysunek 4. Budowa laterny.

1- piorunochron
2- kopuła
3- kryształowe lustra latarni
4- lampa zapasowa
5- przesłony do emisji przerywanego
sygnału
6- osłona zabudowana z pryzmatów
7- główny system optyczny
8- główna lampa halogenowa
9- wózek obrotowy systemu optycznego
10,12- regulacja obrotów głównego systemu
optycznego
11- kontrola rotacji systemu optycznego
13- tablica rozdzielcza
14- układ automatyzacji obrotowego
systemu optycznego
15- ładowanie zapasowych baterii
16- wspornik
17- czujnik fotoelektryczny
18- akumulatory wspomagające lampę
zapasową
19- transformator lampy głównej

Źródło: www.zaglowce.ow.pl

4.

Instytucje zarządzające latarniami
Wszystkimi czynnymi latarniami morskimi na polskim wybrzeżu (oprócz Kołobrzegu)

zarządzają trzy Urzędy Morskie: w Szczecinie, Słupsku i Gdyni. W ich utrzymaniu i
odrestaurowaniu jak również udostępnieniu do zwiedzania pomaga powstałe w 1996 roku
przy Urzędzie Morskim w Szczecinie - Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich.
16

4.1.

Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie jest terenowym organem administracji morskiej
obejmujący obszarem działania porty wodne, przystanie morskie i pas nadbrzeżny
zachodniego

wybrzeża

Polski.

Administruje

12

portami

w

województwie

zachodniopomorskim i 3 przystaniami morskimi. Do latarni administrowanych przez Urząd
morski w Szczecinie należą: Świnoujście, Kikut i Niechorze. Zadaniami Urzędu Morskiego w
Szczecinie w zakresie oznakowania nawigacyjnego, do którego należą latarnie morskie są
m.in.25:
- utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i
przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, należących do właściwości terytorialnej
Dyrektora Urzędu Morskiego,
- prowadzenie bieżącej współpracy z odpowiednimi służbami państw sąsiednich w
zakresie oznakowania nawigacyjnego wód granicznych i granicy państwowej RPRFN,

zagranicznymi

i

krajowymi

instytucjami

w

dziedzinie

oznakowania

nawigacyjnego i pomiarów morskich,
- opracowanie informacji w zakresie funkcjonowania oznakowania nawigacyjnego,
warunków żeglugowych i przekazywania informacji do Biura Hydrograficznego
Marynarki Wojennej,
- uzgadnianie projektów dotyczących oznakowania nawigacyjnego,
- koordynowanie prac w zakresie technik oznakowania nawigacyjnego lądowego i
nawodnego, wyboru typów znaków, ich wyposażenia i modernizacji, planowania i
realizacji zakupów oraz opracowywania założeń do budowy nowych znaków.

4.2.

Urząd Morski w Słupsku

Urząd Morski w Słupsku jest terenowym organem administracji specjalnej obejmujący
obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny środkowego wybrzeża. Urząd
Morski w Słupsku administruje latarnie w Gąskach, Darłowie, Jarosławcu, Ustce i Czołpinie.
Do roku 2001 w słupskiej administracji znajdowała się też latarnia w Kołobrzegu, która
następnie została przekazana w prywatne ręce. Jednym z elementów struktury organizacyjnej

25

www.ums.gov.pl
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Urzędu Morskiego w Słupsku jest Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego, zajmujący się
m.in. latarniami morskimi, w którego kompetencjach leży:26
- prowadzenie, koordynowanie, kontrola i nadzór prac w zakresie oznakowania
nawigacyjnego i informacji nautycznej w obszarach morskich pomiędzy 15°23'24"
długości geograficznej wschodniej a 17°40'30" długości geograficznej wschodniej,
- wystawianie i obsługa oznakowania nawigacyjnego pływającego oraz stałego w
granicach polskich obszarów morskich jak wyżej,
- kontrola i nadzór pracy latarń morskich, oznakowania pływającego i systemów
radionawigacyjnych,
- planowanie

i

budowa

systemów

i

znaków

nawigacyjnych,

systemów

radionawigacyjnych oraz innych urządzeń oznakowania nawigacyjnego,
- przygotowywanie projektów systemów oznakowania nawigacyjnego,
- organizowanie i koordynowanie służby informacyjnej dla potrzeb ostrzeżeń
nawigacyjnych oraz opracowywanie informacji do "Wiadomości Żeglarskich" i
innych publikacji nawigacyjnych,
- stała współpraca ze służbami oznakowania nawigacyjnego Urzędów Morskich w
Gdyni i w Szczecinie oraz Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej,
- zapewnienie

sprawności

działania

urządzeń

elektronicznych

oznakowania

nawigacyjnego.

4.3.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej obejmujący
obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Polski
a komórką organizacyjną Urzędu zajmującą się latarniami morskimi jest Baza Oznakowania
Nawigacyjnego w Gdańsku. Urząd Morski w Gdyni zarządza latarniami Stilo, Starą Latarnią
w Rozewiu, latarnią w Jastarni, Helu, Gdańsku – Port Północny i Krynicy Morskiej.
Do zadań gdyńskiej grupy Oznakowania Nawigacyjnego należy:27
- przygotowanie sprzętu optycznego dla oznakowania nawigacyjnego,
- obsługa znaków lądowych i pływających,
- usuwanie awarii znaków lądowych i pływających,
- konserwacja oznakowania nawigacyjnego lądowego,
26
27

www.umsl.gov.pl
www.umgdy.gov.pl
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- modernizacja znaków nawigacyjnych,
- całodobowe monitorowanie znaków nawigacyjnych i systemów radionawigacyjnych
(DGPS),
- nadzór techniczny nad prawidłową pracą zespołów podtrzymania zasilania latarń
morskich systemu VTS28,
- wdrażanie nowych technik w oznakowaniu nawigacyjnym,
- obsługa techniczna systemu stacji referencyjnych DGPS w Rozewiu i Dziwnowie.
Zespół zajmujący się latarniami i stacjami nautycznymi odpowiedzialny jest za:
- całodobowe zabezpieczanie obiektu,
- obsługę zespołów i urządzeń elektrycznych,
- kontrolę charakterystyki świateł nawigacyjnych,
- nadzorowanie sprawności technicznej urządzeń,
- konserwację urządzeń elektrycznych.

5.

Charakterystyka ogólna latarni morskich
Oznakowanie nawigacyjne, w którego skład wchodzą również latarnie morskie, służy

nawigatorom do bezpiecznego przeprowadzania statków a szczególnie do określania pozycji
własnej statku na wodach przybrzeżnych. Z tego powodu ważne jest odpowiednie
rozmieszczenie latarń wzdłuż wybrzeża. Zależne jest ono od:
- ukształtowania brzegów,
- charakteru wybrzeża,
- rodzaju wód przybrzeżnych,
- warunków hydrometeorologicznych akwenu,
- warunków żeglugowych akwenu,
- ilości i rodzaju przeszkód nawigacyjnych.
Wygląd latarni i jej światło powinno być łatwo dostrzegalne i charakterystyczne by
wykluczyć pomylenie z innymi światłami i obiektami. Charakterystyka światła nie powinna
powtarzać się w rejonie 150 – 200 Mm.29 Światło nie może być też umieszczone zbyt
wysoko, gdyż przy niskim pułapie chmur nie byłoby ono widoczne. Obecnie nie buduje się
latarń wyższych niż 100 metrów. Latarnia powinna być także wyposażona w niezawodne
28

system VTS - ustanawiany przez organ administracji państwa system kontroli ruchu statków w rejonach gdzie
natężenie ruchu, skupienie dużej ilości jednostek w wąskich przejściach lub obecność niebezpieczeństw
nawigacyjnych stwarza duże zagrożenie kolizji lub wejścia na mieliznę.
29
Czerner M., op. cit., s.11.
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urządzenie do sygnalizacji mgłowej. Rozstawienie latarń i ich zasięg świecenia musza być tak
dobrane, aby nawigator, zbliżając się do brzegu w warunkach dobrej widoczności, widział co
najmniej jedną latarnię. Z tego względu koła zakreślające widzialność świateł dwu
sąsiadujących ze sobą latarń musza się przecinać na morzu w bezpiecznej dla statku
odległości od linii brzegowej.
Położenie latarni powinno być dokładnie naniesione na mapie morskiej i umieszczone
w spisie świateł i locji. „Na współczesnych polskich mapach generalnych latarnie morskie
oznaczone są czarną kropką i żółtą okrągłą plamką o średnicy 3 mm.”30 Na mapach
brzegowych są dodatkowo pokazane sektory świecenia, łukiem znaki konwencjonalne
dotyczące charakterystyki świateł, kolor światła w postaci barwnego pierścienia oraz rysunki
widoków latarń. W spisie świateł umieszczone są latarnie i inne światła nawigacyjne. Układ
spisu jest zawsze w porządku geograficznym i zawiera dane:
- nazwę światła,
- opis położenia,
- długość ( od południka Greenwich) i szerokość geograficzną, z dokładnością do 0, 1
min.,
- charakterystykę światła,
- wzniesienie światłą nad powierzchnią terenu od poziomu średniej wody do szczytu
dachu,
- widzialność światła przy dobrej pogodzie,
- opis wieży,
- rodzaj światła,
- barwa światła,
- sektor świecenia od 0o do 360o.
Nie tylko w nocy latarnia służy żeglarzom. W ciągu dnia stanowi ona punkt
orientacyjny dla nawigatora. Latarnie, które funkcjonują w miastach np. w Kołobrzegu,
Darłowie, Ustce, Helu, Gdańsku, Krynicy Morskiej są też doskonałym punktem
orientacyjnym dla turystów.

30

Czerner M., op. cit., s. 21.
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5.1.

Zadania - funkcje

5.1.1. Funkcja sygnałowa
Obecnie dla zapewnienia całodobowej, bezpiecznej żeglugi na 524 kilometrowym
odcinku polskiego wybrzeża pracuje 15 latarń31. Ze względu na funkcję nawigacyjna latarnie
dzielą się na32:
- przyjmujące – według nich można określić pozycję statku w znacznej odległości od
lądu, zarówno przy podchodzeniu do portu jak i wychodzeniu w morze.
- wskazująco – rozpoznawcze – zabezpieczają możliwość określania pozycji jednostki
pływającej na akwenach przybrzeżnych
- ostrzegawcze – umieszczane w miejscach niebezpiecznych dla żeglugi
- nabieżnikowe – wyznaczają ściśle kierunek ruchu
Światła latarni muszą się od siebie różnić, więc prócz kolorów świateł dla
poszczególnych sektorów (białe, czerwone, rzadko zielone) wyodrębniono kilka rodzajów
świateł sygnalizacyjnych33:
- stałe – światło świecące bez przerwy, niezmieniające natężenia i barwy,
- przerywane - świecące z przerwami, przy czym przerwy mogą być pojedyncze lub w
grupach, a czas trwania światła jest dłuższy lub równy czasowi trwania ciemności
(Świnoujście, Gąski, Ustka, Czołpino, Jastarnia),
- izofazowe – światło z na przemian zmieniającymi się i równymi sobie czasami
trwania świecenia i zaciemnienia (Kikut, Hel),
- blaskowe – światło świecące pojedynczymi lub grupowymi błyskami, ale błysk jest
zawsze krótszy niż 2 sekundy i zawsze krótszy niż zaciemnienie (Niechorze,
Kołobrzeg, Jarosławiec, Stilo, Rozewie),
- błyskowe – światło świecące pojedynczymi lub grupowymi błyskami, ale błysk jest
zawsze dłuższy niż 2 sekundy, lecz wyraźnie krótszy niż zaciemnienie (Darłowo,
Gdańsk – Port Północny, Krynica Morska).

31

obiekt w Sopocie jest zwyczajowo nazywany latarnią.
Bielecki K., Latarnie polskiego wybrzeża, Gdynia 2009, Wydawnictwo REGION, s.5.
33
Czerner M., op. cit., ss. 15-16.
32
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5.1.2. Funkcja turystyczna
Miarą zainteresowania latarniami są liczni turyści, którzy je odwiedzają. Jest to
szczególne widoczne w okresie wakacyjnym. Świadczy to o tym, że istnieje wielka potrzeba
udostępniania tego typu obiektów wczasowiczom i turystom. Dla każdego znajdzie się inny
motyw odwiedzenia latarni. Dla jednych jest to spotkanie z unikatową architekturą i morskim
dziedzictwem kulturowym, dla innych będzie to wdzięczny temat do fotografowania.
Znajdzie się też grono turystów, którzy odwiedzą latarnię tylko po to by zobaczyć piękne
widoki praktycznie „ z lotu ptaka” lub zobaczyć zbiory muzealne wystawione w latarniach.

5.1.3. Przykłady zagospodarowania turystycznego latarni na świecie
Na całym świecie latarnie służą zarówno ludziom morza jak i turystom. Dobrym
przykładem zagospodarowania turystycznego latarń morskich jest Chorwacja. Latarnie na
Mapa 1. Latarnie morskie Chorwacji udostępnione do
wypoczynku.

chorwackim wybrzeżu i przylądkach to
miejsca na wyjątkowy i oryginalny
wypoczynek. Latarnie znajdują się
zarówno

w

pobliżu

centrów

turystycznych jak i na otwartym
morzu. Można w nich odpocząć z
dala od cywilizacji, pośpiechu i
zgiełku codzienności. W Chorwacji
możemy wypocząć w latarniach:
Struga, Sušac, Palagruža, Porer, Sv.
Ivan na pučini, Veli Rat, Sv. Petar,
Prišnjak, Savudrija, Rt Zub.34
Pobyt w którejś z nich w
czasie sezonu, po i przed sezonem
jest możliwy tylko od soboty do
soboty, a w pozostałej części roku
istnieje
Źródło: www.b2b-croatia.net.

możliwość

rezerwacji

weekendu w wszystkich latarniach

oprócz Palagruža i Sušac. W zimie również można skorzystać z pobytu, ale tylko cztery z
34

www.b2b-croatia.net.
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nich są ogrzewane: Savudrija, Rt Zub, Struga i Veli Rat. We wszystkich latarniach obecny
jest latarnik pełniący obowiązki gospodarza (oprócz latarni Prišnjak, Pločica, Sv. Petar oraz
Rt Zub). Na terenie obiektów jest TV, węzeł sanitarny i kuchnia, z której można korzystać
przywożąc własne zaopatrzenie. Można również korzystać z energii elektrycznej oraz wody
ogrzewanej przy pomocy kolektora słonecznego. Jeśli niemożliwy jest dojazd do latarni
samochodem, samochód pozostawia się w miejscu, z którego rozpoczyna się transfer na
latarnię.
Na miejscu można skorzystać z możliwości pieszych, wodnych i ewentualnie
samochodowych wycieczek po pięknej okolicy, podwodnych wypraw w głąb Adriatyku,
degustacji kuchni śródziemnomorskiej, szczególnie owoców morza oraz wypoczynku na
plażach i kąpieli w morzu.
W Polsce wyjazdy do chorwackich latarni morskich jest organizowany przez biuro
podróży „Adriatica” współpracującym z Narodową Chorwacką Organizacją Turystyczną
„Croatia”. Na stronach internetowych biura można znaleźć wszystkie informacje dotyczące
warunków pobytu oraz jego koszt.

Charakterystyka latarni morskich polskiego wybrzeża

6.
6.1.

Obiekty funkcjonujące

6.1.1. Latarnia morska w Świnoujściu
Najwyższa latarnia na polskim wybrzeżu, najwyższa na Morzu Bałtyckim i jedna z
najwyższych latarni na świecie, jest obecnie wizytówką Świnoujścia oraz jego atrakcją
turystyczną.
Wyspa Wolin, na której leży Świnoujście, była zamieszkała już od XII wieku, a do jej
rozwoju przyczyniła się wymiana handlowa. Kontakty z innymi miastami ułatwiało jej
specyficzne położenie w trzech odnogach Odry prowadzących od Morza Bałtyckiego w głąb
lądu. Już wtedy powstała potrzeba wskazywania drogi żeglarzom i kupcom wolińskim. Na
wzniesieniu w Chorzelinie35 palono olbrzymie ogniska, które spełniały rolę świateł
nawigacyjnych. Do dziś w miejscowości Warszów36 rośnie ponad 500 letni dąb szypułkowy
nazywany „dębem latarników”, pod którym, jak głosi legenda, odpoczywali latarnicy z
Chorzelina.
35
36

Chorzelin - osada położona na północ od Warszowa na wyspie Wolin.
Warszów - wschodnie przedmieście Świnoujścia.
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Mapa 2. Położenie latarni morskiej w Świnoujściu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.
Zdjęcie 2. Latarnia morska w Świnoujściu.

Na przełomie XVII i XVIII kupcy
zaczęli

omijać

Wolin,

gdyż

z

powodu

zaniedbań zapiaszczona Świna37 stała się rzeką
nieżeglowną. Ratunek nadszedł w 1746 roku,
za panowania księcia Fryderyka, kiedy to
poprawiono stan techniczny rzeki i rozpoczęto
inne prace na rzecz oznakowania drogi
morskiej na wyspę. W 1804 roku rozpoczęto
odbudowę, zniszczonego przez sztorm, portu
morskiego w Świnoujściu. Wiązało się to
również z oznakowaniem pławami i stawami
toru

podejściowego

do

portu

oraz

zorganizowaniem pierwszej służby pilotowej.
Rok

później

na

głowicy

falochronu

wschodniego wzniesiono pierwszą latarnię
morską. Była to prowizoryczna budowla z
Źródło: archiwum własne.
37

Świna - środkowe ujście Odry do Bałtyku.
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desek i luster, lecz przez 23 lata służyła żeglarzom. Dopiero w 1828 roku, na skutek zniszczeń
wywołanych sztormami została rozebrana. W jej miejsce zbudowano stalową konstrukcję
odpowiadającą ówczesnym wymogom nawigacyjnym, o wysokości 12, 56 m tj. 40 stóp38.
Prężnie rozwijająca się żegluga dała motywację do dalszych działań. Efektem tego
było podjęcie decyzji o budowie kolejnej, trzeciej już, latarni w Świnoujściu. Budowę
obiektu, który po dziś dzień istnieje, rozpoczęto w 1854 roku, a po trzech latach, 1 grudnia
1857 roku rozbłysło pierwsze światło. Zainstalowano tam aparaturę Fresnela I klasy.
Widziane z odległości 24 Mm39 białe światło pierwotnie było wytwarzane przez palące się
cztery koncentryczne knoty, podsycane olejem rzepakowym. W latach dwudziestych XX
wieku zainstalowano w latarni światło elektryczne.
Oprócz imponującej ośmiokątnej wieży z 300 krętymi schodami, zbudowano dwa
dwupiętrowe budynki przylegające do niej od strony północnej i południowej. Do wysokości
22, 8 m wieża miała średnicę 8 metrów i zakończona była galerią a powyżej zwężała się od
średnicy 5, 6 metra. „Ogólny koszt budowy tej latarni wyniósł 60 tys. talarów.” 40 Wieża była
pierwotnie zbudowana z żółtej licowej cegły, która jednak okazała się mało oporna na morski
agresywny klimat. Nietrwałość materiału powodowała odpadanie cegieł i zagrażała ludziom.
Aby nie dopuścić do niszczenia murów, szczególnie w głębszych warstwach, zadecydowano
o przeprowadzeniu gruntownego remontu i wymianie okładziny. Po przetestowaniu wielu
gatunków cegły klinkierowej, wybrano najlepszą, również żółtą, z fabryki Skromberga ze
Szwecji oraz czerwoną z cegielni z Zastrow. Jako, że największym uszkodzeniom uległy
krawędzie, podczas remontu w latach 1902 – 1903 zmieniono kształt wieży na okrągły a
dolny człon z kwadratu na ośmiokąt. „Całkowity koszt remontu płaszcza wieży i budynku
latarników wyniósł 79, 5 tys. marek”.41
12 marca 1945 roku podczas nalotów alianckich spadające na port bomby lotnicze
spowodowały pęknięcia korpusu wieży. Dopiero po 14 latach, w 1959 roku kolumna została
wzmocniona zastrzykami zespalającymi spękane mury.
Ostatni remont generalny przeprowadzono w latach 1996 – 2000 z inicjatywy
pracowników Urzędu Morskiego, a 5 sierpnia 2000 roku nastąpiło otwarcie latarni dla
zwiedzających. W przylegającym od strony północnej budynku zostało utworzone małe
muzeum z salami historii latarnictwa, ratownictwa morskiego i żeglugi. Można tam obejrzeć

38

stopa - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
Mm - mila morska - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
40
Czerner M., op. cit., s.150.
41
loc. cit.
39
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między innymi urządzenia oznakowania nawigacyjnego, elementy wyposażenia statków,
stroje nurków, żarówkę z latarni o mocy 4200 W a przed wejściem stare łodzie rybackie.
Z latarni rozpościera się wspaniały widok na Zatokę Pomorską, Świnoujście i okolicę.
Przy dobrej widoczności można zobaczyć niemieckie wyspy na zachodzie a nawet sąsiednią,
oddaloną o 45 km, latarnię Greifswalder Oie.
„Obecnie w laternie umieszczona jest katadioptryczna, cylindryczna soczewka o
wysokości 2900 mm i średnicy 1800 mm, w której znajduje się dwupozycyjny zmieniacz z 2
żarówkami o mocy 4200 W każda. Charakterystykę światła uzyskano przez umieszczenie
ponad soczewką obracającego się urządzenia z odpowiednio rozstawionymi i zawieszonymi
na nim przesłonami. Przesłony, stale obracające się wokół soczewki, na przemian zasłaniają i
odsłaniają promień światła. Z morza jest on widoczny przez 4 sekundy, a przez 1 sekundę
przesłonięty.”42
Zdjęcie 3. Widok z latarni w Świnoujściu.

Źródło: archiwum własne.

Dzięki imponującej wysokości światła świnoujska latarnia jest bardzo dobrze
widocznym znakiem nawigacyjnym dla statków płynących w stronę miasta. Lampa latarni
emituje białe światło, ale dzięki filtrom optycznym, w sektorze niebezpiecznym na
południowym-zachodzie od strony szlaku wodnego na Świnie, światło latarni o zasięgu 9 Mm
widziane jest, jako czerwone. Od 1958 do 1997 roku w sąsiedztwie latarni działała
radiolatarnia wysyłająca sygnał rozpoznawczy „OD”, co w alfabecie Morse’a43 brzmi
„_ _ _ _..”. Umożliwiało to statkom określenie pozycji na morzu za pomocą radionamiernika.

42
43

Łysejko A., Polskie Latarnie Morskie, Wrocław 2007, Wydawnictwo ZET, s.64.
alfabet Morse’a - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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Zespół latarni morskiej w Świnoujściu, składający się z wieży i przyległych
budynków, ze względu na walory architektoniczne został wpisany do rejestru zabytków
województwa zachodniopomorskiego.

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

64,8

68

24 – białe

1857

14017’10’’ E

9czerwone

Przerywane
sektorowe,
okres 5s
(światło 4s,
przerwa 1s)

Żółta
dwupiętrowa
wieża na
dwupiętrowym
czerwonym
budynku

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

53055’03’’ N

Opis wieży

Położenie geograficzne

1805/

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 1. Latarnia morska w Świnoujściu. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.2. Latarnia morska Kikut
Niepozorna latarnia o największej, 91, 5 metrowej wysokości światła na polskim
wybrzeżu. Nazwa jej powstała od słowa „kiekturm”, które w wolnym tłumaczeniu oznacza
wieżę do patrzenia. Jest to połączenie niemieckiego słowa „gucke”- spoglądać i „turm” –
wieża. Spolszczona nazwa ”Kikut” przyjęła się wśród mieszkańców a także używana jest w
publikacjach żeglarskich.
Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku w związku z rozwojem zespołu portowego
Szczecin – Świnoujście, pojawiła się potrzeba dokładnego określania pozycji na torze
podejściowym do świnoujskiego portu. Przybywało szlaków żeglugowych w Zatoce
Pomorskiej a zarazem nie było oznakowania pomiędzy Świnoujściem a Niechorzem.
Postanowiono wykorzystać do tego celu wieżę widokową na wzniesieniu Strażnica o
wysokości 74 m n.p.m. w okolicy miejscowości Wisełka na terenie obecnego Wolińskiego
Parku Narodowego.
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Początkowo obiekt ten zbudowany w drugiej połowie XIX w., pełnił rolę wieży
orientacyjno-widokowej, ale ponieważ znajdował się w punkcie idealne odpowiadającym
wymaganiom nawigacyjnym podjęto decyzję o przebudowie. Projekt adaptacji został
opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku w 1957 roku.
Przebudowa polegała na dobudowaniu, do 10, 2 m kamiennej wieży, ceglanego podwyższenia
o wysokości 2, 6 m z okrągłą laterną. Biała laterna o stożkowym dachu, zbudowana z metalu
posiada szyby tylko od strony morza, więc ląd pozostaje nieoświetlony, a światło widać i w
Świnoujściu i w Niechorzu. Całkowita wysokość latarni wynosi 18, 2 m. a zasięg światła 16
Mm. Luka została wypełniona i 15 stycznia, 1962 r. latarnię Kikut oddano do użytku.
Mapa 3. Położenie latarni morskiej Kikut.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

W laternie zamontowano sprowadzone ze Szwecji urządzenia optyczne. Początkowo
w kabinie optycznej znajdowała się latarnia elektryczno – gazowa z 1000 W żarówką. Jako
rezerwowe źródło światła służyło oświetlenie pochodzące z czterech umieszczonych w
przyziemiu latarni butli acetylenowych połączonych przewodami gazowymi z latarnią. Po
dwudziestu latach instalację gazową zlikwidowano na rzecz instalacji elektrycznej ze
zmieniaczem na dwóch żarówkach. Obecnie, od roku 1994, „w laternie zamontowane jest
urządzenie składające się z cylindrycznej soczewki o średnicy 500 mm, wewnątrz której
28

umieszczono sześciopozycyjny zmieniacz44 z żarówkami halogenowymi o mocy 75 W
każda.”45 Zmieniacz działa w ten sposób, że obracając się automatycznie wprowadza do
optyki nową żarówkę, gdy któraś z żarówek się przepali. W razie awarii działa w latarni
automatycznie ładowana bateria akumulatorów, dzięki czemu latarnia nie wymaga stałej
obsługi na miejscu. Latarnia Kikut jest jedyną w Polsce latarnią bezobsługową.
W 1994 roku Urząd Morski w Szczecinie przeprowadził remont latarni. Uzupełniono
ubytki, odnowiono ściany wewnętrzne i metalowe schody do latarni, oczyszczono mury i
pokryto je z zewnątrz środkiem hydrofobowym46. Przeniesiono również drzwi ze strony
zachodniej na południową by lepiej zabezpieczyć wnętrze przed opadami atmosferycznymi.
Chcąc obejrzeć latarnię Kikut z bliska należy przejść około 5 km czerwonym szlakiem
pieszym od miejscowości Wisełka w stronę plaży. Dochodząc do rozwidlenia szlaku trzeba
skręcić na prawo, tak jak wskazuje niestety mało widoczny kierunkowskaz. Ze względu na
słabe oznaczenie dojścia wskazane jest posiadanie mapy.

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

18,2

91,5

16

14034’56’’ E

Izofazowe,
okres 10s
(światło 5s,
przerwa 5s)

Szara okrągła
wieża z białą
kopułą i galerią

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

53058’59’’ N

Opis wieży

Położenie geograficzne

1962

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 2. Latarnia morska Kikut. Podstawowe informacje.

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.3. Latarnia morska w Niechorzu
Na 21 metrowym klifie stoi wspaniały 45 metrowy zabytek architektury morskiej z
XIX wieku. Budowę tej latarni wymusił ówczesny stan oznakowania wybrzeża, gdzie istniała
luka w oznakowaniu nawigacyjnym między Świnoujściem a Kołobrzegiem w szczególności
44

zmieniacz – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.61.
46
środek hydrofobowy - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
45
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na podejściu wschodnim do Świnoujścia. 5 grudnia 1860 roku, niemieckie Ministerstwo
Żeglugi powołało komisję, która miała ustalić miejsce powstania nowej latarni morskiej.
Wzięto pod uwagę okolice Trzęsacza i Niechorze. Ponadto komisja miała za zadanie
wyznaczenie kształtu i charakterystyki świateł latarni. Okolice Trzęsacza nie zostały
zaakceptowane przez Ministerstwo Żeglugi i 15 maja 1863 roku przystąpiono do prac
projektowych, a następnie budowy latarni w Niechorzu. Po trzech latach budowy, 1 grudnia
1866 roku, zapłonęło na niej pierwsze światło.
Mapa 4. Położenie latarni morskiej w Niechorzu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

Zespół latarni składa się z 45 metrowej wieży i przylegających z obu stron
przybudówek dla latarników o wysokości 12, 2 metra oraz zabudowania gospodarcze,
maszynownia i budynek inwentarski ze studnią głębinową. Działka latarni otoczona była
ceglanym płotem. W budynku gospodarczym latarnicy trzymali sprzęt polowy a w
maszynowni, od wprowadzenia elektryczności, znajdował się silnik diesla do agregatu
prądotwórczego i maszyna parowa obsługująca buczek mgielny47. Wieża jest zbudowana z
licowanej jasnożółtej cegły i do wysokości 13 metrów jest czworokątna a powyżej

47

buczek mgielny - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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ośmiokątna. Na narożnika wypuszczono lizeny48 wykonane naprzemiennie z czerwonej i
czarno – glazurowanej cegły. Zwieńczeniem wieży jest gzyms i taras widokowy a na jej
szczycie umieszczono laternę z dachem w kształcie kopuły. Na wieżę prowadzi 208
lewoskrętnych schodów. Do czasu wprowadzenia elektryczności w tunelu technicznym w
środku wieży znajdowały się obciążniki, które wprowadzały w ruch mechanizm obrotu
aparatu świecącego. W okresie międzywojennym w budynku latarni działała kawiarnia
„Arkona”.
Początkowo źródło światła stanowiły cztery knoty w aparacie optycznym Fresnela I
klasy, według projektu Veit – Mayera, zasilane olejem rzepakowym, które potrzebowały 15
minut do osiągnięcia pełnej mocy światła.
Do zakończenia II Wojny Światowej latarnia działała bez przeszkód, ale w 1945 roku
stała się celem dla artylerii, która zniszczyła całkowicie laternę i urządzenia optyczne. Dzieło
zniszczenia miało być dokonane przez wycofujące się wojsko niemieckie. Niemcy założyli w
latarni osiem min. Jednak tuż po wyzwoleniu latarnicy zdążyli je rozbroić.
Zdjęcie 4. Latarnia morska w Niechorzu.

Źródło: archiwum własne.

48

lizeny - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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W oparciu o starą dokumentację, trzy lata po wojnie, zakończono odbudowę latarni,
zmieniając jednak zasilanie z olejowego na elektryczne i unowocześniając urządzenia
optyczne. Zamontowano szwedzkie „obrotowe urządzenie optyczne składające się z czterech
połączonych, dyskowych soczewek, zmieniacza żarówek z dwiema 1000 W żarówkami oraz
sterującego światłem urządzenia, tzw. błyskacza49.”50 Latarnia posiada również agregat
prądotwórczy, jako awaryjne źródło zasilania. Wybudowano również 500 metrową ochronną
betonową opaskę chroniąca latarnię przed podmywaniem przez morze. Od 18 grudnia 1948
roku od godziny 15.30 latarnia znów wskazuje drogę żeglarzom.
Podczas kolejnego remontu rozpoczętego w 1999 roku a zakończonego 5 grudnia
2000 roku odnowiono zabudowania latarni, przywrócono oryginalny kolor wieży i
odtworzono zabytkowe ogrodzenie dziedzińca. Remont ten kosztował ponad 1 600 000
złotych i został finansowo wsparty przez firmę „Polkomtel” S.A. i Stowarzyszenie
Miłośników Latarń Morskich. Dzięki temu latarnia w Niechorzu odzyskała swą urodę, stała
się jednym z najpiękniejszych obiektów tego typu na polskim wybrzeżu i została uznana za
zabytek kultury.
Zdjęcie 5. Latarnia morska w Niechorzu.

Źródło: archiwum własne.

49
50

błyskacz - - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
Łysejko A., Polskie…, op. cit., s. 57
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62,8

20

15003’57’’ E

Błyskowe,
okres 10s
(błysk 0, 45s,
przerwa 0,
55s)

Jasnożółta
ośmioboczna
wieża z
czerwonymi
krawędziami,
galerią i kopułą

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

45

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

54005’47’’ N

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

1866/
1948

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 3. Latarnia morska w Niechorzu. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 6. Widok z latarni morskiej w Niechorzu.

Źródło: archiwum własne.

6.1.4. Latarnia morska w Kołobrzegu
Od czasów Bolesława Chrobrego pojmowano znaczenie zagadnień morskich w
gospodarce Pomorza. Kołobrzeg, który ulokowany jest przy ujściu rzeki Parsęty do morza
miał dogodne warunki do rozwoju handlu głównie ze względu na źródła, z których
pozyskiwano sól. Przez 250 lat do roku 1610 miasto było portem Związku Miast
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Hanzeatyckich51 odgrywając w nim niebagatelną rolę. Kontakty morskie wymagały jednak
oznakowania nawigacyjnego.
W roku 1666 z wieży budynku zarządu portu pierwszy raz rozbłysło światło latarni
morskiej w Kołobrzegu.

Za wzór dla budowniczych posłużyła latarnia morska w

Traveműde52. Światło zapalano jednak tylko wtedy, gdy do portu zawijał statek.
Dopiero 200 lat później na maszt stacji pilotów regularnie po zachodzie słońca
latarnicy wciągali zasilane olejem białe światło lampy Fresnela a dane o latarni znalazły się w
spisie latarń i locji z 1878 roku.
Mapa 5. Położenie latarni morskiej w Kołobrzegu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

Kołobrzeg od wieków był nie tylko miastem handlowym, ale przede wszystkim, ze
względu na warunki obronne, miastem – twierdzą. Po wojnie trzydziestoletniej wojsko i
fortyfikacje bastionowe wybudowane przez Szwedów przylgnęły do miasta i wrosły w jego

51

Związek Miast Hanzeatyckich - związek miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i
początku ery nowożytnej. Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym, utrudniając pracę
kupcom z miast nienależących do związku, jednocześnie zaś stwarzały realną siłę polityczną i, niekiedy,
wojskową.
52
Traveműde - dzielnica Lubeki położona przy ujściu rzeki Trave nad Zatoką Lubecką.
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krajobraz na wiele lat. Do obrony portu usypano w 1709 roku szaniec53 Ujście na miejscu,
którego na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku został zbudowany fort Ujście. W
latach

1832-1836

na

wzór

francuskich

nadmorskich

„risbanów”54

zbudowano

czterokondygnacyjny fort z dwoma bastionami55 ziemnymi od strony lądu. Kilkanaście lat po
wojnie francusko – niemieckiej w 1899 roku obok fortecy stanęła nowa stacja pilotów o
lekkiej ryglowej56 konstrukcji. Latarnia, która do niej przylegała od strony południowozachodniej miała wysokość 25 metrów a czerwone światło na wysokości 14 metrów, przy
zastosowaniu soczewki ogniskowej 150 mm, miało zasięg 8 Mm. Pięć lat później
wprowadzono do latarni światło przerywane a w 1909 roku wybudowano nowy,
masywniejszy budynek z cegły. Był to charakterystyczny budynek w kolorze żółtym, którego
światło na wysokości 25 metrów miało zasięg 12 Mm.
Zdjęcie 7. Tablica na ścianie latarni z herbem miasta.

Zdjęcie 8. Rekonstrukcja armaty na szańcu.

Źródło: archiwum własne.

Kołobrzeska latarnia przy stacji pilotów przetrwała aż do II wojny światowej. Pod
koniec trwających trzynaście dni walk o wyzwolenie twierdzy kołobrzeskiej w dniu 12 lub 13
marca 1945 roku latarnia, gdzie znajdowało się stanowisko dowodzenia komendanta portu,
została wysadzona. 18 marca 1945 roku podpisano akt kapitulacji i w tym dniu odbyły się

53

szaniec - rodzaj ziemnej fortyfikacji polowej służących do osłony stanowisk artyleryjskich do końca XIX
wieku. Składał się z dwóch podstawowych elementów: ziemnego wału i fosy(rowu). Szańce o profilach
zamkniętych to: reduta, fort, bastion a o profilach otwartych: redan, luneta, półreduta. Szańce stosowano, jako
osłonę stanowisk ogniowych artylerii.
54
risban – rodzaj fortu, najbardziej znany w miejscowościach Calais i Dunkierka we Francji.
55
bastion – element fortyfikacji stałej (połowa XVI w – połowa XIX w) wznoszony na załamaniach
obwarowania twierdzy na planie pięciokątnego masywu ziemnego wzmocnionego murem.
56
konstrukcja ryglowa - rodzaj ściany szkieletowej zwanej też szachulcową lub fachówką , wypełnionej murem z
cegły, gruzu, czasem gliny i trzciny, której konstrukcja drewniana jest widoczna, często impregnowana i może
być traktowana, jako element dekoracyjny.
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uroczyste zaślubiny Polski z morzem. Polscy żołnierze przysięgali na zawsze wierność
morzu.
Tuż po ukończeniu działań wojennych zaczęła powstawać koncepcja odbudowy
latarni. Nową latarnię zbudowano bardzo szybko, ale nie tam gdzie była przed wojną, przed
fortem. Wieżę wzniesiono w centralnym miejscu na umocnionym sklepieniu dawnego fortu.
Mury wzniesiono z ciemnoczerwonej licowanej cegły rozbiórkowej. Na korpusie wieży
wmurowano dwie tablice ku pamięci żołnierzy polskich i radzieckich, którzy zginęli w walce
z hitlerowskim najeźdźcą.

Przed kilku laty zdjęto je i zastąpiono tablicą z herbem

Kołobrzegu.
Urządzeniem optycznym, które zastosowano była cylindryczna soczewka o średnicy
500 mm a światło żarówki miało zasięg 18 Mm.
Zdjęcie 9. Latarnia morska w Kołobrzegu. Widok od strony portu.

Źródło: archiwum własne.

16 sierpnia 1979 rozpoczęto remont latarni, podczas której wymieniono schody na
stalowe oraz całkowicie przebudowano laternę. Od 29 lipca 1981 roku, jako źródła światła
używana jest lampa obrotowa, „ składająca się z dwóch 5-tablicowych lamp typu PRB-21
jedna nad drugą, skręconych względem siebie o 36o. Otrzymano w ten sposób 10 wiązek
świetlnych, a każda z nich utworzona jest przez dwie”57 200W, reflektorowe żarówki
halogenowe.

57

Czerner M., op. cit., s.137.
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W latach 1957 do 1995 roku latarnia pełniła funkcję radiolatarni wysyłając sygnał
rozpoznawczy wg alfabetu Morse’a „KB”, czyli „_. _ _ …”
Od zakończenia wojny do roku 2001 nie przeprowadzono na latarni żadnych
znaczących

robót

konserwatorskich.

Latarnia

niszczała

na

skutek

warunków

atmosferycznych, braku wentylacji, ogrzewania i braku zabezpieczenia tarasów. W 2001 roku
Urząd Morski w Słupsku przekazał obiekt dzierżawcy zobowiązując go do wykonania na
własny koszt robót konserwatorskich. W ramach remontu zostały wykonane następujące
prace:58
- wymiana posadzki fortu,
- wykopanie i odtworzenie „suchej fosy” wokół fortu,
- adaptacja jednej z sal na tawernę,
- zbicie cementowych tynków i odtwarzanie pierwotnego wyglądu dwóch pozostałych
sal (wystawy tematyczne),
- częściowa wymiana i naprawa murów fortu,
- czyszczenie i hydrofobizacja murów fortu,
- częściowa wymiana i naprawa murów szańca,
- czyszczenie i hydrofobizacja murów szańca,
- budowa schodów łączących Bulwar Szymańskiego z obiektem,
- częściowa wymiana nawierzchni wokół obiektu.”
Na ceglanej ścianie fortu od strony nabrzeża zamontowano tablicę „Zginęli na morzu”
poświęconą rybakom z czterech kutrów, którzy oddali życie wykonując ciężką rybacka pracę
na morzu. Obok stoi pomnik Komandora Stanisława Mieszkowskiego – dowódcy floty,
pierwszego polskiego Kapitana Portu Kołobrzeg, obrońcy polskiego wybrzeża w 1939 roku i
pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Pomnik przed latarnią stoi
od 1997 roku a ufundowany został przez Ligę Morska i Rzeczną.
W kołobrzeskiej latarni działa klub muzyczny znany ze swojej działalności przy
organizowaniu różnego rodzaju koncertów oraz Muzeum Minerałów z piękną wystawą
kamieni. Na szczycie latarni zamontowana jest kamera, która pokazuje widok na plażę i molo
tak często widziany w relacjach telewizyjnych TVN.
W 2009 roku Urząd Miasta Kołobrzeg sfinansował zainstalowanie podświetlenia
szańca i latarni, co sprawiło, że zarówno w dzień jak i w nocy latarnia przykuwa wzrok swoją
niepowtarzalną urodą.
58

www.latarnia.kolobrzeg.pl/historia.htm.
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16

15033’22’’ E

zwiedzających

Czerwona
okrągła wieża z
kopułą

Udostępnienie dla

Opis wieży

Błyskowe, okres
3s (błysk 1s,
przerwa 2s)

światła w Mm

Charakterystyka światła

36,5

Zasięg

n.p.m.

26

poziomem morza w m

54011’17’’ N

Wysokość światła ponad

Wysokość wieży w m

1666/
1946

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 4. Latarnia morska w Kołobrzegu. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża, Poznań
1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 10. Widok z latarni na wejście do kołobrzeskiego portu.

Źródło: archiwum własne.

6.1.5. Latarnia morska w Gąskach
12 km na wschód od Kołobrzegu i 112 metrów od brzegu morskiego od 1877 roku stoi
latarnia morska w miejscowości Gąski. Budowę tej latarni rozpoczęto w 1876 roku a wszelkie
materiały do jej wzniesienia dowożono drogą wodną i wyładowywano przy specjalnie
zbudowanym pomoście wprowadzonym w morze. Budowa jest przykładem typowej
trójczłonowej konstrukcji. Podstawa jest ośmiokąt o średnicy 11, 3 metra, na którym opiera
38

się okrągła wieża o grubych na 2, 3 metra licowanych obustronnie ścianach. Całkowita
wysokość latarni wynosi 50, 2 metra. Na szczycie, do którego prowadzi 226 schodów została
umieszczona laterna z aparatem Fresnela II klasy, który dawał białe, stałe światło naftowe o
zasięgu 18 Mm na wysokości 50 metrów. Latarnię obsługiwało dwóch latarników, którzy
mieszkali w budynku położonym na południe od wieży.
Mapa 6. Położenie latarni morskiej w Gąskach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

W latach 30 XX wieku zmieniono system zasilania z naftowego na główny
elektryczny i awaryjny gazowy, o czym mówią rysunki inwentaryzacyjne z lutego 1927 roku.
Urządzenie, które zamontowano w laternie przypominało karuzelę z trzema zawieszonymi
przesłonami o szerokości 45 centymetrów każda. Mechanizm zegarowy wprowadzał
urządzenie w ruch obrotowy trwający 12 sekund a dzięki specjalnemu ustawieniu przesłon
uzyskiwano światło przerywane o charakterystyce 2s + 1s + 2s + 1s + 5s + 1s. W tym samym
okresie zaczęły się problemy z konstrukcją latarni gdyż ta zaczęła pionowo pękać szczególnie
od zachodniej strony. Założono wtedy specjalne plomby i przemurowano elewację. Podczas II
39

wojny światowej latarnia pozostała w nienaruszonym stanie oprócz niewielkiego uszkodzenia
mechanizmów optycznych laterny. W 1948 roku światło latarni znów rozbłysło, cykl
obrotowy wydłużono do 15 sekund a napęd zmieniono na elektryczny. Obecnie źródłem
światła jest żarówka o mocy 1500W umieszczona soczewce o średnicy 1400mm, która daje
światło na odległość 23, 5 Mm.
Mury latarni w Gąskach w dalszym ciągu wymagały napraw ze względu na pionowe
spękania. Prace remontowo – konserwacyjne wykonano w 1960 roku a w 1964 roku mury
uszczelniono.

Trzydzieści

lat

później

pokryto

latarnię

syntetycznym

środkiem

uszczelniającym, który hamuje przenikanie wody przez mur.
Zdjęcie 11. Zabudowania gospodarcze latarni w Gąskach.

Zdjęcie 12. Wieża latarni.

Źródło: archiwum własne.

Kompleks zabudowań latarni, w którego skład wchodzi wieża, dwukondygnacyjny
budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze otoczone ceglanym murem, stanowi rzadko
spotykaną całość o wysokich walorach historyczno-architektonicznych. Na terenie kompleksu
umiejscowiły się punkty gastronomiczne, sprzedaży pamiątek oraz w niedalekiej odległości
parking samochodowy, co przyczyniło się do określenia jej, jako „przyjazną dla turystów” i
godną odwiedzin.
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Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

49,8

50,1

23

15052’30’’ E

Przerywane
grupowe, okres 15s
(światło 2, 5s,
przerwa 1, 2s,
światło 2, 5s,
przerwa 1, 2s,
światło 6, 4s,
przerwa 1, 2s)

Czerwona
okrągła wieża z
galerią i kopułą

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

54014’40’’ N

Opis wieży

Położenie geograficzne

1878

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 5. Latarnia morska w Gąskach. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.
Zdjęcie 13. Widok na malowniczą wieś u stóp latarni w Gąskach.

Źródło: archiwum własne.

6.1.6. Latarnia morska w Darłowie
Port w Darłowie jest równie stary jak gród a jego istnienie wymusza budowę systemu i
znaków nawigacyjnych. Położenie geograficzne u ujścia Wieprzy nad brzegiem morza
sprawiło, że Darłowo w 1412 roku stało się członkiem Związku Miast Hanzeatyckich i
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dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowym. Po wojnie trzydziestoletniej, która
zahamowała rozwój, darłowski port doszedł do ponownego znaczenia w czasach pruskich. W
marcu 1715 roku nakazano ustawienie świateł nawigacyjnych po obu stronach ujścia
Wieprzy, ale dopiero po ponad stu latach wybudowano stację pilotów z 6 metrową wieżą. W
1885 roku stanął na wschodnim brzegu nieduży parterowy budynek z czerwonej licowanej
cegły z kwadratową wieżą, w której mieszkał latarnik dbający o to, by lampa na latarni
świeciła stałym czerwonym światłem o zasięgu 6 Mm. Źródłem światła była soczewka IV
klasy umieszczona w oknie na wysokości 12, metra, która w 1899 roku zmieniono na
soczewkę VI kasy a pięć lat później spis świateł informuje o zmianie charakterystyki światła
na białe, przerywane.
Mapa 7. Położenie latarni morskiej w Darłowie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

W 1927 roku wieżę latarni podwyższono o jedną kondygnację, na której zbudowano
galeryjkę i laternę z białą kopułą. Do dnia dzisiejszego tak właśnie wygląda latarnia morska w
Darłowie, zmieniały się tylko z latami źródła światła. Obecnie używana jest „żarówka o
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mocy 500 W, umieszczona w pół cylindrycznej soczewce.”59 Całkowita wysokość latarni
wynosi 23 metry a zasięg światła 15 Mm.
Lokalizacja darłowskiej latarni jest bardzo niekorzystna ze względu na warunki
hydrologiczne. Jesienią i zimą w czasie sztormów jest zalewany cały budynek a zimą ściana
od strony morza jest skuta lodem. Spowodowało to konieczność umocnienia północnej
ściany, która obmurowana dodatkową warstwą cegieł i otynkowana tynkiem cementowo –
wapiennym, ma imponująca grubość 54 centymetrów. Z powodu nawilgocenie i zasolenia
murów latarnia przez długi okres nie była udostępniona turystom, ale po remoncie kapitalnym
w 2006 roku znów można ją zwiedzać.
Zdjęcie 14. Latarnia morska w Darłowie.

Źródło: archiwum własne.

59

Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.47
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19,7

15

16022’51’’ E

Błyskowe,
grupowe, okres
15s (blask 2s,
przerwa 3s,
blask 2s,
przerwa 8s)

Czerwona
czworokątna
wieża z białą
galerią i kopułą

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

21

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

54026’31’’ N

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

1717/
1885

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 6. Latarnia morska w Darłowie. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.7. Latarnia morska w Jarosławcu
W rejonie Jarosławca statki uprawiające żeglugę kabotażową60 napotykały wiele
problemów ze względu na ukształtowanie linii brzegowej. Koniecznością okazało się
wybudowanie latarni by polepszyć warunki nawigacyjne i uchronić statki od wejścia na
brzeg. 11 czerwca 1818 roku wystąpiono do Ministerstwa Żeglugi z wnioskiem o pozwolenie
na budowę, ale na jarosławskiej latarni światło rozbłysło dopiero po 20 latach. Od początku
budowy napotykano na wiele problemów. W lutym 1820 roku inspektor budowlany ze
Słupska przedłożył pierwsze plany konstrukcyjne, które jednak nie zostały zrealizowane.
Następne plany przedstawiono w maju 1827 a w październiku zostały one przeanalizowane
przez specjalna komisję przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Berlinie, w której
składzie był mistrz pruskiego klasycyzmu budowlanego, budowniczy latarni w Arkonie 61,
Fryderyk Schikel.
Budowę rozpoczęto w 1929 roku 380 metrów od brzegu. Roboty zlecono mistrzowi
murarskiemu ze Sławna, Widekowskiemu a stalową konstrukcję lampy wykonał mistrz
kowalski Karol Winneg z Koszalina. „Lustrzane szyby do oszklenia kopuły dostarczyła
manufaktura Schickler & Splittgerber, ta sama, która realizowała zamówienia dla latarń na

60
61

kabotaż – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
Arkona – przylądek na wyspie Rugia w Niemczech.
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Helu i w Nowym Porcie.”62 Mimo iż po trzech latach latarnia już stała, to nie została ona
uruchomiona. Była za niska. Od północnego zachodu zasłaniały ją drzewa i dachy domów a
od wschodu świerkowy las. Ze względu na sprzeciw mieszkańców wobec wycinki lasu i
niemożności podwyższenia latarni ze względu na słabe mury w 1835 roku zdecydowano o
budowie nowej latarni a istniejącą powiększono i przeznaczono na mieszkanie dla latarników.

Mapa 8. Położenie latarni morskiej w Jarosławcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

Nowa okrągła wieża zbudowana z czerwonej cegły podzielona została gzymsami na
cztery kondygnacje a jej całkowita wysokość wyniosła 33, 3 metra. Pierwszy raz zapalono
światła 1 lipca 1838 roku używając piętnastu lamp z parabolicznymi zwierciadłami zasilanych
olejem rzepakowym, które przeniesiono ze starej latarni.

62

Czerner M., op. cit., s.124.
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Zdjęcie 15. Latarnia morska w Jarosławcu.

Źródło: archiwum własne.

Zasięg światła wyniósł 16 Mm z wysokości 50, 2 metra n.p.m. Na początku XX wieku
Zdjęcie 16. Wieża latarni.

zastosowano aparaturę zasilana gazem a następnie „cylindryczną
soczewkę o średnicy 1150 mm z lampą o mocy, 1000 W, która
zwiększyła zasięg światła do 19, 5 Mm.”63
W czasie działań wojennych latarnia została uszkodzona i
służbę nautyczną rozpoczęła w 1946 roku.

W roku 1975

zmodernizowano urządzenia optyczne i zainstalowano nowoczesną
lampę obrotową, AGA PRB-21 złożoną z czterech paneli po 6
żarówek o mocy 600 W każda, która daje światło na odległość 23
Mm.
W 1996 roku przeprowadzono generalny remont latarni z
uzupełnieniem

braków

cegieł

w

gzymsach

i

ścianach

i

zabezpieczeniem latarni przed szkodliwym działaniem warunków
Źródło: archiwum własne.

atmosferycznych.

Zespół obiektów składający się z wieży i budynków gospodarczych wpisano na listę
zabytków decyzją Państwowej Służby Ochrony Zabytków z dnia 30 sierpnia 1993 roku.
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Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.47
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23

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

50,2

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

33,3

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

Rok budowy

Położenie geograficzne

Tabela 7. Latarnia morska w Jarosławcu. Podstawowe informacje.

54032’29’’ N
1838
16032’41’’ E

Błyskowe, grupowe,
okres 9s (błysk 0,
45s, przerwa 2, 05s
błysk 0, 45s.
przerwa 6, 05s)

Czerwona wieża
obok domu

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.8. Latarnia morska w Ustce
Ponad 700 lat temu pojawiły się pierwsze zapiski o słowiańskiej, rybackiej osadzie u
ujścia rzeki Słupi. Przez 500 lat, od roku 1337 do 1831, Ustka była dla Słupska, oddalonego o
18 kilometrów, oknem na świat. Dzięki temu miasto stało się prężnym ośrodkiem handlu na
Pomorzu i członkiem Hanzy. Słupsk zrezygnował z ambicji miasta portowego i w 1831 roku
odstąpił Ustkę państwu pruskiemu, co okazało się przyczynkiem do jej rozkwitu. „Nastąpiła
rozbudowa urządzeń portowych, nabrzeży, falochronów i oznakowania nawigacyjnego.” 64 Ze
względu na trudne wejście do portu a szczególne rozmieszczenie główek, w 1871 roku
postawiono przy stacji pilotów 11 metrowy maszt, na który wciągano lampę naftową z
soczewką Fresnela65. Dawała ona stałe, czerwone światło o zasięgu 6 Mm 21 lat później, w
związku z rozbudową portu, u nasady falochronu wschodniego postawiono nową, ceglaną
stację pilotów z ośmiokątną wieżą na zachodnim narożniku. Na 19, 5 metrowej wieży
umieszczono białą laternę z oknami umieszczonymi tylko od strony morza, by światło latarni
nie oświetlało miasta. Dzięki soczewkom skupiającym promień świetlny, zasięg światła
zwiększył się do 18 Mm. W 1904 roku zmieniono charakterystykę światła na białe,
przerywane.

64
65

Szczepanik P., Latarnie morskie polskiego wybrzeża, Kołobrzeg 2008, Wydawnictwo Kamera, s.29.
soczewka Fresnela – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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Mapa 9. Położenie latarni morskiej w Ustce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

II wojna nie wyrządziła szkody obiektom i już 15 listopada 1945 roku latarnia
wznowiła pracę, ale już, jako latarnia morska Postomino. Nazwa ta nie przyjęła się i 1
stycznia 1947 roku powrócono do historycznej nazwy.
„Obecnie optykę latarni stanowi cylindryczna soczewka o średnicy 1000 mm, a
źródłem światła jest 1000 W żarówka, umieszczona na dwupozycyjnym zmieniaczu.”66 Od
1957 do 1997 roku latarnia w Ustce pracowała, jako radiolatarnia wysyłając sygnał
rozpoznawczy „US”, co w alfabecie Morse’a brzmi „.. _... „.
W tym samym dniu jak latarnia morska w Jarosławcu tj. 30 sierpnia 1993 roku,
ustecka latarnia została wpisana do rejestru zabytków dawnego województwa słupskiego, co
nie przeszkodziło w 2000 roku wymienić okna, drzwi, dach oraz instalację.
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Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.39.
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Zdjęcie 17. Latarnia morska w Ustce.

Źródło: archiwum własne.

Wysokość wieży w m

Wysokość światła
ponad poziomem
morza w m n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

Charakterystyka
światła

54035’22’’ N

19,5

22,2

18

Przerywane
okres 6s
(światło 4s,
przerwa 2s)

16051’25’’ E

Ośmiokątna wieża
ceglana z białą
kopułą

Udostępnienie dla
zwiedzających

Położenie geograficzne

1871

Opis wieży

Rok budowy

Tabela 8. Latarnia morska w Ustce. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.
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6.1.9. Latarnia morska w Czołpinie
Na najwyższej wydmie Słowińskiego Parku Narodowego, pomiędzy jeziorami Gardno
i Łebsko została zbudowana latarnia morska. Budowę jej realizowano na podstawie planów z
1872 roku opracowanych przez inżyniera E.Kummera. Trudne warunki terenowe sprawiły, że
cały materiał budowlany musiał być dostarczony drogą morską za pomocą barek. W ciągu
trzech lat stanęła okrągła wieża z czerwonej cegły, której średnica u podstawy wynosi 7
metrów a poniżej galerii 6, 2 metra. Całkowita wysokość wynosi 25, 2 metra, ale ze względu
na umiejscowienie wysokość światła wynosi 75 metrów n.p.m.. U stóp wydmy od strony lądu
wybudowano budynki gospodarcze i mieszkalne dla trzech latarników, niewidoczne od strony
morza. 15 stycznia 1875 roku latarnia została oddana do użytku. Zamontowano na niej aparat
Fresnela I klasy zasilany olejem, który dawał białe światło na odległość 22 Mm.

Mapa 10. Położenie latarni morskiej w Czołpinie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

W okresie międzywojennym zmieniono zasilanie latarni na elektryczne. Po II wojnie
światowej, po przerwie organizacyjnej, dobrze zachowana latarnia rozbłysła światłem 7
50

grudnia 1945 roku. „Obecnie urządzeniem optycznym jest wyprodukowana w 1926 roku,
cylindryczna, katadioptryczna soczewka, składająca się z 43 pierścieni pryzmatycznych.
Wysokość soczewki wynosi 2750 mm, a jej średnica wewnętrzna 1800 mm. Wewnątrz
soczewki umieszczona jest 1000 W żarówka”67 uruchamiana fotokomórką.
Zdjęcie 18. Latarnia morska w Czołpinie.

Źródło: archiwum własne.

Latarnia w Czołpinie ze względu na położenia na terenie Parku Narodowego została
zabezpieczona siatką ornitologiczną by uchronić ptaki lecące w stronę światła na laternie.
W latach 1993 i 1994 przeprowadzono na latarni prace remontowo – konserwacyjne
polegające na zabezpieczeniu murów przed szkodliwymi czynnikami hydrologicznymi by
dalej służyła marynarzom i turystom.
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Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.36.
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75

21

Przerywane
kodowe okres 8s
(światło 3s,
przerwa 2s,
światło 1s,
przerwa 2s)

Okrągła wieża z
cegły z czarną
kopułą

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

25,2

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

54043’12’’ N
17014’37’’ E

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

1875

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 9. Latarnia morska w Czołpinie. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 19. Widok z latarni na ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.

Źródło: archiwum własne.
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6.1.10.

Latarnia morska Stilo

„Latarnia Morska Stilo od stu lat z tą sama niezmienną jasnością wskazuje drogę do
portów przeznaczenia”68
Dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, rząd pruski podjął decyzję o budowie stawy
na 45 metrowej wydmie położonej koło obecnego Stilo69, pomiędzy grupą wydm nazywanych
Wielkie Wory Wełny o wysokości 28 metrów na północ od Ulinii, a wysoką na 43 metry
Górą Żandarmską. Od stycznia do października 1861 roku mistrz ciesielski Steinhardt z
Lęborka, po nadzorem Inspektoratu Budowy Portów w Kołobrzegu, budował ośmioboczną,
sosnową stawę o pięciu kondygnacjach i wysokości ponad 20 metrów w kształcie piramidy.
Budowla pokryta deskami, pomalowana w biało czerwone pasy służyła do roku 1904.
Mapa 11. Położenie latarni morskiej Stilo.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

68

napis na tablicy pamiątkowej, umieszczonej przy wejściu do wieży w 2006 roku, upamiętniającej stulecie
latarni.
69
w tamtych latach osada nazywała się Chata w Borze koło Łeby lub Łebski Bór.
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Rozwój handlu, przemysłu i techniki spowodował również rozwój żeglugi i wzrost
ilości statków na morzach, co wywołało potrzebę budowy latarń, które zwiększały
bezpieczeństwo, szczególnie w sektorze żeglugi kabotażowej. Stawa Stilo dobrze spełniała
swą rolę, gdy żegluga była nieznaczna, ale, po szeregu katastrof morskich, które wydarzyły
się w tamtym rejonie, okazała się niewystarczająca. „Na wniosek Niemieckiego Związku
Nawigacyjnego rząd pruski w 1901 roku
Zdjęcie 20. Latarnia Stilo.

zdecydował o zbudowaniu nowoczesnej latarni
morskiej

oraz

akustycznego

przeciwmgielnego.”

sygnału

70

Na najwyższym punkcie wybrzeża na
północ od Chat Stilo koło Nowego Sasina
wzniesiono 33, 3 metrową, szesnastokątną wieżę,
stopniowo zwężającą się ku górze. Projektantem
był

wieży

konstruktor

oznakowania

nawigacyjnego Walter Koerte z Berlina. Jego
założenia nieznacznie jednak różniły się od tego,
co wybudowano przez dwa lata od 1904 roku.
Konstrukcja wieży została zaplanowana w
niespotykany

sposób

gdyż

elementami

konstrukcyjnymi korpusu wieży są płyty w
kształcie trapezu, większe u dołu, lecz o tej samej
wysokości każda. W pierwotnym projekcie
Źródło: archiwum własne.

przewidywano użycie 64 tubingów71 o wysokości

75 centymetrów, lecz latarnię zbudowano z 48 tubingów wysokości 95 centymetrów
skręconych śrubami i uszczelnionymi ołowiem. Zmiany dotyczyły również wyglądu laterny,
wykonania drzwi wejściowych i rozmieszczenia okien, co spowodowało, że latarnia przy
zachowaniu tej samej wagi 60 ton sprawia wrażenie lżejszej. Latarnie postawiono na okrągłej
podstawie o średnicy 9, 6 metra i grubości 1 metra. W dziesięciokondygnacyjnej wieży
zbudowano prawoskrętne schody i pozostawiono wewnątrz pionowy szyb usztywniający
konstrukcję, ale także służący do transportu i początkowo, jako miejsce liny dla mechanizmu
obrotowego światła. Latarnię ocieplono grubym korkiem i zamontowano system grzewczy.

70
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Łysejko A., 100 lecie Latarni Morskiej Stilo, Gdynia 2006, Wydawnictwo TPCMM, s.7.
tubing – patrz rozdział Pojęcia i definicje
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Laterna, której pierwowzorem była laterna latarni Tackensand na wyspie Als72 posiada okna
tylko od strony morza. Latarnia jest pomalowana w charakterystyczne poziome pasy – od
góry czerwony, środkowy – biały i dolny – czarny.
Obok latarni wzniesiono również zaplecze socjalne i techniczne – maszynownia,
magazyn i budynek mieszkalny. Wraz z latarnią zbudowano pierwszy nautofon73
zamontowany na żelaznej białej wieży z galerią i stożkowym dachem o całkowitej wysokości
21 metrów. Ze względów technicznych buczek umiejscowiono przy plaży, lecz erozja
brzegów spowodowała jego zagrożenie zniszczeniem. W latach 50 XX w nautofon rozebrano
a jego części użyto to odbudowy latarni w Jastarni. W miejsce rozebranego buczka
postawiono nową ceglaną wieżę odsuniętą od morza o 150 metrów i tam zamontowano
urządzenia sygnalizacyjne ze starego nautofonu. W połowie lat 80, na skutek braku
zapotrzebowania na sygnalizację akustyczną, urządzenia zdemontowano a wieża, która
pozostała obecnie służy, jako obiekt treningowy dla wspinaczy skałkowych.
Pierwszym urządzeniem optycznym była nowatorska aparatura optyczna z dyskową
soczewką Fresnela i pryzmatami wykonanymi przez firmę Wilhelma Wuele z Goslar.
Dopiero po 20 latach lampa łukowa została wymieniona na specjalną żarówkę elektryczną o
mocy 2000 W a po latach na 2500 W. Obecnie, od roku 1975, w latarni działa szwedzkie
urządzenie świetlne firmy AGA – stół obrotowy PRB – 21 z trzema panelami z sześcioma
żarówkami halogenowymi każdy, dające światło na odległość 23, 5 Mm
W czasie II wojny światowej latarnia Stilo nie ucierpiała i w kwietniu 1946 roku znów
rozbłysło jej światło. Od 1 czerwca 1992 roku jest udostępniona do zwiedzania. W 200 roku
umieszczono na wieży trzy anteny kierunkowe dla telefonii komórkowej. W 2004 roku
dokonano zakonserwowania wieży, pomalowania jej zgodnie z dotychczasową kolorystką
oraz remontu maszynowni.
Latarnią Stilo od 20 lat opiekuje się jedna z trzech kobiet – latarników, pani Weronika
Łozicka wraz z mężem Romualdem i Dariuszem Godulą, synem latarnika z lat 1961-1998.
Każdego turystę latarnicy chętnie powitają i opowiedzą ciekawe historie na temat zarówno
swojej jak i sąsiednich latarni.
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Als - wyspa w Danii, w cieśninie Mały Bełt między Półwyspem Jutlandzkim a wyspą Fionią.
nautofon - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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75

23,5

Błyskowe
grupowe okres
12s (błysk 0, 3s,
przerwa 2, 2s,
błysk 0, 3s,
przerwa 2, 2s,)
błysk 0, 3s,
przerwa 6, 7s)

Czerwono –
biało – czarna
wieża z dwiema
białymi
galeriami

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

33,4

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

54047’18’’ N
17044’11’’ E

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

1906

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 10. Latarnia morska Stilo. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 21. Latarnik p.Weronika Łozicka wraz z rodziną autorki przed wejściem do latarni.

Źródło: archiwum własne.
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6.1.11.

Latarnia morska w Rozewiu

Rozewie - najbardziej na północ wysunięty skrawek Polski, od stuleci znany
nawigatorom, jako szczególny punkt wybrzeża. Już w XVII wieku na mapach szwedzkich
naniesione było rozewskie światło nawigacyjne w postaci wieży z płomieniami. Najstarsza
informacja w języku polskim pochodzi z dzieła J.Colberga pod tytułem „Mappa Krolestwa
Polskiego”74z roku 1830. Z powodu braku dokumentów z tego okresu, o tym jednak jak
wyglądała pierwsza latarnia można snuć tylko domysły.
Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy Rozewie przeszło pod panowanie Prus na całym
wybrzeżu pruskim nie świeciło ani jedno światło wskazujące drogę żeglarzom. Kiedy jednak
w październiku 1807 roku na skutek braku oznakowania, podczas sztormu między
Chłapowem a Rozewiem, czternaście francuskich statków weszło na strand75 rozewska bliza
znów zaczęła świecić.
Mapa 12. Położenie latarni morskiej w Rozewiu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

74
75

pisownia oryginalna.
strand - patrz rozdział Pojęcia i definicje
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Obecną latarnię budowano od 1821 do 1822 roku. Okrągła, 13, 3 metrowa,
czterokondygnacyjna wieża zwężająca się ku górze zbudowana została z kamieni
narzutowych, otynkowana i pomalowana za biało. Na szczycie umieszczono sześciokątną
laternę w kolorze ciemnobrązowym ze stożkowym dachem, którego szczyt znajdował się na
wysokości 21, 3 metra. Po raz pierwszy światło latarni rozbłysło 15 listopada 1822 roku a
„jego źródłem było 15 lamp Arganda ustawionych półkoliście w dwóch rzędach: na wyższym
(6 lamp) i niższym (7 lamp).”76 Na trzeciej kondygnacji umieszczono pozostałe dwie lampy.
Latarnia świeciła białym stałym światłem na odległość 21, 7 Mm. Po 44 latach eksploatacji
lampy wymieniono na aparat Fresnela I klasy, lecz charakterystyka światła pozostała
niezmieniona.
Zdjęcie 22. Latarnia morska w Rozewiu.

Źródło: archiwum własne.

Obsługę latarni zapewniało dwóch latarników i jeden pomocnik, podlegli inspektorowi
portowemu z Nowego Portu. Latarnicy musieli ściśle przestrzegać instrukcji służby i obsługi
urządzeń oraz byli zobowiązani do „sumienności i prowadzenia właściwego trybu życia”77
Latarnicy opiekowali się także turystami, którzy mieli ochotę zwiedzić latarnię. „Po
starannym oczyszczeniu obuwia i wpisaniu się do księgi, turyści mogli wejść po stopniach na
76
77

Łysejko A., Latarnie Morskie w Rozewiu, Gdańsk 2008, Wydawnictwo TPCCM, s.12.
op. cit. s.14.
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górę, do pomieszczenia laterny, w którym było zainstalowane źródło światła. Wprowadzanie
psów było zabronione, a przed wejściem do wieży należało pozostawić laski i parasole.
Przebywanie w latarni, gdy paliła się lampa, wymagało pisemnej zgody inspektora portowego
z Nowego Portu.”78
1910 rok dla rozewskiej latarni okazał się rokiem, w którym wprowadzono do niej
nowoczesność.. Laternę podwyższono o 5 metrów ustawiając ją na wieży z tubingów a
dotychczasowy aparat Fresnela na naftę, zamieniono na nowy zasilany prądem. Obrót
aparatury świetlnej trwał 3 sekundy, a błysk 1/10 sekundy osiągając zasięg 22, 7 Mm.
Całkowita wysokość latarni wynosiła 25, 14 m, z czego około 13 metrów to wieża murowana
a pozostała część to wieża metalowa z laterną. Wygląd wieży też uległ zmianie, stała się ona
bardziej symetryczna.
Po przebudowie latarnia została wyposażona w oświetlenie elektryczne, co wiązało się
ze zbudowaniem maszynowni, w której znajdował się aparat prądotwórczy. Maszynownia
stanęła po jednej stronie wieży a po drugiej stała wybudowana w 1877 roku syrenownia. Oba
budynki stoją do dnia dzisiejszego – maszynownia z dwuspadowym dachem a syrenownia z
dachem płaskim. W budynku maszynowni, która była rodzajem małej elektrowni wytwarzano
prąd zasilający latarnię i obiekty gospodarcze. Jej wyposażenie stanowiły·:
- dwie lokomobile,
- dwa generatory (prądnice),
- dwa kompresory (sprężarki powietrza),
- rozdzielnica elektryczna,
W okresie międzywojennym wykonano kilka inwestycji dotyczących latarni m.in.
przebudowano syrenownię, zainstalowano urządzenia automatycznej radiostacji, wzniesiono
maszt antenowy a górną wieżę pomalowano na kolor czerwony. Uhonorowano wtedy również
dokonania Stefana Żeromskiego,79 którego imieniem, 29 czerwca 1933 roku, nazwano
rozewską latarnię. 1 lipca odsłonięto tablicę ku pamięci pisarza, która jednak została
zniszczona podczas II wojny światowej. Po wojnie Rozewie było pierwszą latarnią, której
blask oświecił drogę żeglarzom.
W latach 70 bezpieczeństwo żeglugi zostało zagrożone, gdyż buki porastające teren
wokół latarni zasłaniały jej światło. Wobec odmowy ich przycięcia pojęto decyzję o kolejnym
podwyższeniu wieży. 27 października zdemontowano najwyższą część latarni i dzień potem
78

op. cit., ss.14-15.
Stefan Żeromski – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazywany „sumieniem polskiej literatury”, autor
m.in. powieści Wiatr od morza, za która otrzymał państwowa nagrodę literacką.
79
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za pomocą 48 metrowego dźwigu zamontowano metalowy cylinder o wysokości 7, 96 metra i
średnicy 3, 5 metra z 18 okrągłymi bulajami80 zapewniającymi światło dzienne. W laternie
umieszczono nowoczesną aparaturę PRB - 21. Wysokość przebudowanej latarni wynosi
obecnie 32, 7 metra a zasięg 26 Mm. Rozewska latarnia pełni również rolę radiolatarni
wysyłając sygnał, pierwotnie „ROZ”, potem „RO” „ _. _ _ _” a obecnie od września1994
posiada stację DGPS81
Latarnia w Rozewiu jest systematycznie odnawiana według potrzeb a ostatnie prace
konserwacyjne wykonano w 2005/2006 roku. Umieszczono wtedy przy wejściu do latarni
replikę tablicy nominacyjnej a tablica pamiątkowa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu,
którą odsłonięto powtórnie w 1950 roku, została przeniesiona do wnętrza latarni. Innym
dowodem pamięci o pisarzu jest jego pomnik autorstwa Stanisława Horno – Popławskiego z
1963 roku.
Zdjęcie 23. Maszynownia. Muzeum latarnictwa w Rozewiu.

Źródło: archiwum własne.

Muzeum

latarnictwa,

odnowiona

maszynownia

z

unikalnymi

eksponatami,

nagrodzona w konkursie „Modernizacja Roku 2006”, piękne widoki na Morze Bałtyckie i
Półwysep Helski i niezwykła uroda, stanowią o tym, iż latania Rozewie posiada wyjątkową
80
81

bulaj - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
DGPS - stacja referencyjna systemu satelitarnego określania pozycji.

60

wartość historyczną, zabytkową i turystyczną. W 1972 roku, decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków została wpisana do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

32,7

83,2

26

Błyskowe,
okres 3s
(błysk 0, 1s,
przerwa 2, 9s)

Stożkowa wieża z
dwiema galeriami,
dolna część biała,
górna czerwona

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

54049’54’’ N
18020’20’’ E

Opis wieży

Położenie geograficzne

1821/
1822

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 11. Latarnia morska w Rozewiu. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 24. Widok z latarni morskiej w Rozewiu. W oddali Półwysep Helski.

Źródło: archiwum własne.
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6.1.12.

Latarnia morska w Jastarni

Ze względu na utrudnione warunki żeglowania pomiędzy Helem a Jastarnią konieczne
stało się oznakowanie światłem nawigacyjnym miejsca gdzie nie sięgały światła pobliskich
latarń. Pierwszą latarnię w Jastarni zbudowano w 1938 roku i przetrwała ona tylko jeden rok.
Była to ażurowa wieża ze stali o wysokości 25 metrów, na której szczycie umieszczono
elektryczne źródło światła sprowadzone ze Szwecji. Obrońcy Helu, nie dopuszczając do
użycia latarni, jako punktu namiarowego przez niemiecka artylerię okrętową, wysadzili ją w
1939 roku. Po wojnie, do czasu zbudowania nowej latarni na wysokim słupie umieszczono
światło nawigacyjne. Wykorzystując 21 metrową kolumnę buczka mgłowego z latarni Stilo,
w 1950 roku postawiono nową latarnię w Jastarni. Po wykorzystaniu części elementów, na
betonowym cokole o wysokości 2, 4 metra powstała wieża o łącznej wysokości 13, 8 metra i
średnicy 1, 6 metra.
Mapa 13. Położenie latarni morskiej w Jastarni.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.
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Wieża latarni jest pomalowana w biało czerwone pasy poziome a wieńczy ją
„dziesięciokątna laterna, w której umieszczone jest cylindryczna soczewka o średnicy 500
mm i zmieniacz żarówek na 2 lampy o mocy 500 W.”82 Obsługiwane automatycznie światło
latarni o zasięgu 15 Mm widoczne jest z Zatoki Gdańskiej i z otwartego morza.
Ze względu na trudności komunikacyjne wewnątrz wieży nie jest ona udostępniona do
zwiedzania.

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

13,5

22

15

Blaskowe, kodowe,
okres 20s (blask 2s,
przerwa 2s, blask
9s, przerwa 7s)

Stożkowa wieża
w 4 biało –
czerwone pasy
poziome

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

54042’06’’ N
18041’05’’ E

Opis wieży

Położenie geograficzne

1938/
1950

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 12. Latarnia morska w Jastarni. Podstawowe informacje.

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.13.

Latarnia morska w Helu

Wcinający się w Zatokę Gdańska Półwysep Helski od zawsze był rejonem trudnym do
żeglugi. Kiedy w XVI – XVII wieku wzrosło znaczenie portu gdańskiego wszelkimi
sposobami starano się tę żeglugę ułatwić. Palono ogniska, podnoszono żurawie z palącymi
się koszami, nawet palono ogień na 34 metrowej wieży kościoła, ale sygnały te były słabo
widoczne z morza. W 1670 roku wybudowano na Helu pierwsza blizę83, która paliła się tylko
okresowo84. Miała ona kształt „żurawia studziennego, u którego końca zawieszony był kocioł
lub żelazny kosz”85·, w których palono smołę lub węgiel. Urządzenie te zwiedził 25 września
1678 roku król Jan III Sobieski przybywając na Hel tylko po to by blizę zobaczyć. Po
82

Łysejko A., Polskie…, op. cit., s.23
bliza – patrz rozdział Pojęcia i definicje
84
od 25 sierpnia do 3 maja.
85
Czerner. M., op. cit., s.88.
83

63

interwencji szyprów, którzy chcieli mieć sygnał cały rok, 1 września 1790 roku uruchomiono
kolejna dozorowaną blizę na wschód od poprzedniej, lecz o tej samej konstrukcji. Koszt
budowy i eksploatacji pokryła częściowo kamlaria86 a częściowo szyprowie w postaci
podatku „latarnianego” pobieranego do każdego statku wpływającego do portu w Gdańsku.
W 1806 roku rozpoczęto budowę latarni z cegieł, ale, na skutek wojen napoleońskich,
zakończono ją dopiero po 20 latach. Wzniesiono 41, 7 metrową, smukłą, białą wieżę z zieloną
laterną, na której szczyt prowadziło 180 stalowych stopni. 1 sierpnia 1827 roku zapalono
helską latarnię, która dawała światło na odległość 17, 1 Mm. Źródłem światła było 6 lamp na
olej rzepakowy osadzonych na obrotowym mechanizmie zegarowym. Wieża latarni na skutek
parcia wiatrów odchylała się i jak obliczono, przy silnym wietrze mogła się odchylać nawet o
stopę i więcej. Po prawie 100 latach firma Pintsch zainstalowała w latarni lampę naftową w
czterosoczewkowym aparacie optycznym a w 1938 roku wprowadzono światło elektryczne z
żarówką mocy 3000 W. Aby latarnia była lepiej widoczna pomalowano ją w 1929 roku w
biało czerwone poziome pasy.
Mapa 14. Położenie latarni morskiej w Helu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

86

kamlaria – urząd zarządzający gospodarką miejską, kasa miejska.
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W pierwszych dniach II wojny światowej, dwa bliźniacze niemieckie pancerniki
„Schlesien” i „Schleswig – Holstein” wybrały latarnię, jako pomocniczy punkt namiarowy do
ostrzeliwania Półwyspu Helskiego. Komandor Włodzimierz Steyer87 za zgodą Dowództwa
Floty wydał rozkaz wysadzenia latarni, który wykonano 16 września 1939 roku o godz.13.30.
Jeszcze w trakcie trwania wojny w 1942 roku Niemcy wybudowali nową latarnię o
wysokości 41, 5 metra usytuowaną 10 metrów na południowy wschód od poprzedniczki.
Zdjęcie 25. Latarnia w Helu.

Przez 7 miesięcy budowali ją miejscowi Kaszubi. Ośmiokątna
wieża z ciemnoczerwonej licowanej cegły jest zwieńczona
galerią, na którą prowadzą 203 schody. Źródłem światła jest
1000 w żarówka, która w przypadku przepalenia wykonuje
automatycznie obrót o 180O by ustawić żarówkę zapasową.
Helska

latarnia

jest

znaczącym

punktem

dla

żeglugi,

szczególnie dla portów w Gdańsku i Gdyni. Od 1957 roku była
ona także radiolatarnią wysyłająca sygnał „HL” „..... _.. „. W
1989 roku na wieży zainstalowano antenę radarową systemu
kontroli ruchu statków a w latach 1992 i 2001 przeprowadzono
remonty. 1 maja 2003 helska latarnia została włączona do
systemu nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska.
Z latarni roztacza się piękny widok na całą Zatokę
Gdańską i sąsiednie latanie morskie: „w Jastarni, Rozewiu i
Porcie Północnym, nieczynne już latarnie na Górze Szwedów i
w Gdańsku Nowym Porcie, cypel na Oksywiu gdzie
funkcjonowała latarnia w latach 1887 – 1934 oraz światło
nawigacyjne
Źródło: archiwum własne.

umieszczone

na

88

u

nasady

sopockiego molo wieży Zakładu Balneologicznego w Sopocie,

a przy dobrej pogodzie także latarnię w Krynicy Morskiej.”88

87

zlokalizowanej

Włodzimierz Steyer - ówczesny dowódca Rejonu Umocnionego Hel.
Łysejko A., Polskie…, op. cit. s.21.
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Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

41,5

40,8

17

Izofazowe okres 10s
(światłoo5s, przerwa
5s widoczne w
sektorze 151o-102o)

Czerwona
ośmioboczna
wieża z galerią

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

54036’06’’ N
18048’56’’ E

Opis wieży

Położenie geograficzne

1638/
1942

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 13. Latarnia morska w Helu. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Zdjęcie 26. Widok z latarni morskiej w Helu. Zatoka Pucka.

Źródło: archiwum własne.
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6.1.14.

Latarnia morska w Gdańsku – Port Północny

Najnowsza, najnowocześniejsza i najmocniejsza latarnia na polskim wybrzeżu została
zbudowana, gdy w połowie lat 70 XX wieku rozpoczęto budowę drugiego portu morskiego na
terenach Gdańska. Zaistniała potrzeba oznakowania nawigacyjnego dla jednostek
podchodzących do obu portów. Ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych światło latarni
umieszczono na wieży budynku Kapitanatu Portu Północnego. „Projektantem wieży był
architekt Leszek Zakrzewski z zespołu Generalnego Projektanta Portu Północnego inż.
Henryka Norkiela z Biura Projektów Budownictwa Morskiego „Projmors””89 Niebieska,
czworokątna, nowoczesna konstrukcja nie podobna jest do typowej latarni morskiej.
Wrażenie to znika jednak po zapaleniu świateł. 18 czerwca 1984 roku o godzinie 21.23
rozbłysła po raz pierwszy. Na latarni zainstalowane są „trzy dwustronne panele o 60
żarówkach 25 V typu Sealed Bea”90 dające światłość 1500000 kandeli91 na odległość 25 Mm.
Mapa 15. Latarnia morska w Gdańsku – Port Północny.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

89

Łysejko A., Latarnie morskie w Gdańsku, Gdańsk 2009, Wydawnictwo TPCMM, s.39.
Szczepanik P, op. cit. s.41.
91
kandela - podstawowa jednostka światłości źródła światła w układzie SI.
90
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Latarnia ze względów na położenie w centrum portu jest niedostępna dla turystów,
więc tylko pracownicy portu mogą podziwiać piękny widok na całą Zatokę Gdańską.

56

25

Błyskowe grupowe
okres 9s (błysk 0, 5s,
przerwa 1, 5s, błysk 0,
5s, przerwa 1, 5s,)
błysk 0, 5s, przerwa 4,
5s,

Biały
czworobok na
niebieskiej
wieży

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

56

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

1984

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

54024’06’’ N
18041’56’’ E

Rok budowy

Położenie geograficzne

Tabela 14. Latarnia morska w Gdańsku – Port Północny. Podstawowe informacje.

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.1.15.

Latarnia morska w Krynicy Morskiej

Latarnia morska w Krynicy nie miała za zadania wskazywania drogi do portu, ale
wypełnienie luki w systemie oznakowania pomiędzy Helem a Piławą (Pillau)92.
Pruska Administracja Morska zdecydowała o budowie latarni na Frische Nehrung93 na
29 metrowej wydmie położonej 300 metrów od Kahlberg94. Po zaakceptowaniu koncepcji 27
metrowej wieży z budynkiem technicznym przystąpiono do budowy, która zakończono po
roku. Budowę latarni podzielono między różnych wykonawców a i materiały do wykonania
obiektu sprowadzono z różnych miejsc m.in. z Matarni k/Gdańska, Drezna, Rathenow
k/Berlina. 1 maja 1895 roku światło na krynickiej latarni rozbłysło po raz pierwszy. Na
czworokątnym cokole stała 19 metrowa, okrągła, ceglana wieża zakończona ośmiokątnym
granitowym gzymsem i laterną w kolorze szarym. Na laternie zainstalowano obrotowy aparat
Fresnela III klasy z niemieckiej firmy Picht & Co. zasilany początkowo olejem, później
92

obecnie Bałttijsk.
obecnie Mierzeja Wiślana, zwana też Mierzeją Fryjską.
94
obecnie Krynica Morska.
93
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benzolem, gazem aż do 1938 roku, kiedy wprowadzono elektryczność. Zasięg latarni wynosił
18 Mm.
Przez 50 lat latarnia wiernie służyła ludziom morza. W ostatnich dniach wojny została
jednak zniszczona przez wycofujących się z Mierzei Wiślanej Niemców. Prawie trzy lata
Krynica nie posiadała oznakowania nawigacyjnego. W 1948 roku, decyzją Urzędu Morskiego
w Gdyni, zainstalowano prowizoryczne światło o widzialności 10 Mm na wieżyczce domu
wczasowego „Bałtyk”. Światło to widoczne było z Zatoki Gdańskiej i miejscowości po
drugiej stronie zalewu: Tolkmicka, Fromborka i Suchacza.
Mapa 16. Położenie latarni w Krynicy Morskiej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.maps.google.pl.

Trzy lata później ukończono budowę nowej latarni, wraz z budynkami technicznymi,
która stanęła 15 metrów od ruin starej. Autorem projektu był prof. Stanisław Puzyna z
Politechniki Gdańskiej. Konstrukcję wykonano z prefabrykowanych bloczków betonowych
łączonych pionowymi wkładkami ze stali zbrojonej i poziomymi wieńcami zbrojonymi, co
szóstą warstwę bloczków. U dołu wieża ma średnicę 6 metrów, u góry 4, 5 metra a całkowita
69

wysokość wynosi 26, 5 metra.

„W laternie na wysokości 53 m n.p.m. umieszczono

urządzenie optyczno – świetlne, składające się z cylindrycznej soczewki średnicy 1000 mm i
dwupozycyjnego zmieniacza z 2 żarówkami o mocy 1000 W każda”95, o zasięgu 19, 5 Mm.
Od godziny 18.57, 25 sierpnia 1951 roku światło krynickiej latarni wskazuje drogę
żeglarzom.
Zdjęcie 27. Latarnia morska w Krynicy Morskiej.

Źródło: www.turystycznapolska.pl.

„Strażniczka mierzei”, w latach 1957 – 1997 wraz z latarniami na Helu i w Bałtijsku
funkcjonowała w systemie łańcucha radiolatarń Zatoki Gdańskiej, wysyłając w eter sygnał
„KM” „_. _ _ _ „. Po zaprzestaniu korzystania z radiolatarń do celów nawigacyjnych,
urządzenia przeniesiono do Muzeum Latarnictwa w Rozewiu a maszt użyto do instalacji
pierwszej z dwu stacji GPS w Polsce.

95

Łysejko A., Latarnia w Krynicy Morskiej, Gdańsk, Wydawnictwo TPCMM, s.24.

70

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

Zasięg
światła w Mm

27

53

18

Blaskowe, grupowe,
okres 12s (blask 2s,
przerwa 2s, blask 2s,
przerwa 6s)

Czerwona
okrągła wieża z
białą galerią

Udostępnienie dla
zwiedzających

Wysokość wieży w m

54023’13’’ N
19027’12’’ E

Opis wieży

Położenie geograficzne

1895/
1951

Charakterystyka światła

Rok budowy

Tabela 15. Latarnia morska w Krynicy Morskiej. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

6.2.

Obiekty nieczynne (wygaszone)

6.2.1. Latarnia morska w Rozewiu – Nowa Latarnia
Akwen koło Przylądka Rozewie był trudny nawigacyjnie dla żeglarzy, o czym
świadczyły liczne wypadki i awarie morskie. Decyzją Pruskiej Administracji Morskiej w
1873 roku, 190 metrów na zachód od Starej Latarni w Rozewiu, zbudowano Nową Latarnię.
Miała ona za zadanie rozróżnienie świateł Rozewia i Czołpina i zmniejszenie ilości
stradowań96. Nowa Latarnia była ośmiokątną wieżą zbudowana z cegły, otynkowaną i
pomalowana na pomarańczowo. Wysoka na 28, 8 metra miała szesnastokątną laternę z
miedzianym, ciemnozielonym dachem. Latarnia wyposażona była w aparat Fresnela I klasy
na naftę, a jej charakterystyka i wysokość światła była taka sama jak latarni Starej. Po
unowocześnieniu Starej Latarni w 1910 roku Nowa Latarnia została wygaszona.

96

strandowanie - patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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Zdjęcie 28. Nowa Latarnia w Rozewiu.

Źródło: archiwum własne.

6.2.2. Latarnia morska na Górze Szwedów
W 1931 roku podjęto decyzję o budowie nowoczesnej latarni na wydmie, na zachód
od Helu, zwanej Góra Szwedów. „Nowa latarnia zostanie wyposażona w najnowsze
urządzenia

techniczne,

sygnalizację

podwodną,

radiową,

akustyczną,

nawodną

i

świetlną.”97Pięć lat później oddano do użytku 17 metrową stalową wieżę o ażurowej
konstrukcji zakończona laterna z kopulastym daszkiem. Od początku paliło się na niej światło
elektryczne, które dawało zasięg 14 Mm. Latarnia na Górze Szwedów nie była bezpośrednio
dozorowana, co wiązało się z jej zawodnością, szczególne w okresie zimowym. Światło na
Górze Szwedów zostało ostatecznie wygaszone w 1990 roku i od tej pory obiekt niszczeje. Ze
względów bezpieczeństwa ryzykowne jest wchodzenie na jej skorodowana konstrukcję.

97

Czerner M, op. cit., s.97
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6.2.3. Latarnia morska w Gdańsku – Nowy Port
W połowie 1894 roku na Wzgórzu Pilotów
Zdjęcie 29. Latarnia morska w Gdańsku
– Nowy Port.

oddano do użytku nową latarnię morską. Posadowiona
na betonowym fundamencie o średnicy 8, 5 metra i
grubości 4 metrów, 20 metrowa, ośmiokątna wieża z
czerwonej

cegły

na

szarym

cokole

piaskowca,

zakończona galerią i laterną z miedzianą kopułą wznosi
się na wysokość 27, 3 metra. Źródłem światła była
łukowa lampa elektryczna z soczewką firmy Barbier &
Fenstere z Paryża. Po 7 latach przeprowadzono
modernizację światła ze stałego na przerywane, by
latarnia była bardziej rozpoznawalna dla żeglarzy.
Latarnia w Nowym Porcie jest uderzająco podobna do
„Victorian Gothic Lighthouse” z Cleveland98 istniejącej
w latach 1871 – 1900, będącej wzorem do budowy
innych latarni m.in. Braddock Point99 i Block Island100.
Na gdańskiej latarni zamontowano urządzenie zwane
„kulą czasu” na wzór urządzenia z Greenwich
k/Londynu. Na sygnał z Królewskiego Obserwatorium
Astronomicznego w Berlinie, punktualnie o godzinie 12,
Źródło: www.latarnia.gda.pl.

z masztu na dachu latarni opuszczano metalową kulę o

masie 70 kilogramów, co umożliwiało ustawienie zegarów na statkach na redzie i w porcie.
Kula funkcjonowała do 1921 roku a zdemontowano ją w 1929 roku.
Pierwszego dnia wojny latarnia w Nowym Porcie została nieznacznie uszkodzona
przez obrońców Westerplatte, którzy zniszczyli niemieckie działo umieszczone na wieży. Po
wojnie administracją latarni zajął się Urząd Morski w Gdyni i po sporządzeniu listy
uszkodzeń przystąpiono do remontu. Zamontowano nowy aparat Fresnela dające światło na
odległość 13 Mm.

98

Cleveland - miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, nad jeziorem Erie.
Braddock Point – latarnia na wyspie Bogus Point na Jeziorze Ontario w Stanach Zjednoczonych.
100
Block Island – latarnia na wyspie na Oceanie Atlantyckim w stanie Rhode Island w Stanach Zjednoczonych.
99
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18 czerwca 1984 roku, po 90 latach funkcjonowania, zgasło światło na gdańskiej
latarni. Dwa lata później została ona wpisana na listę zbytków województwa gdańskiego, by
w 2006 roku zostać wpisana do krajowego rejestru zabytków.
Od roku 1999 latarnia w Nowym Porcie jest w rękach prywatnego właściciela, który
wszelkimi dostępnymi środkami dba by jeszcze przez długie lata była ona jedną z
najciekawszych atrakcji turystycznych miasta.

6.3.

Obiekty zniszczone podczas II Wojny Światowej

6.3.1. Latarnia morska w Gdyni Oksywiu
Po raz pierwszy latarnia na Oksywiu zaświeciła 1 października 1887 roku. Była to
ośmiokątna wieża o wysokości 10 metrów zbudowana na wysokim, stromym klifie 60
metrów od brzegu. Wyposażenie jej stanowił aparat Fresnela IV klasy zasilane olejem
mineralnym. We wrześniu 1939 roku uznano oksywską latarnię za zbędną, zdemontowano
urządzenia i przeznaczono ją na budynek mieszkalny. W trakcie działań wojennych uległa
całkowitemu zniszczeniu.

6.3.2. Latarnia morska w Jastarni Borze
Zadaniem latarni w Jastarni Borze było oświetlenie pasa wody, z którego niewidoczna
była latania w Helu. Zbudowana na wysokiej 22 metrowej wydmie pierwszy raz zabłysnęła
15 grudnia 1872 roku. Źródłem światła był aparat Fresnela IV klasy na olej rzepakowy.
Czworokątna u dołu a ośmiokątna u góry, biała wieża latarni zakończona była gzymsem i
laterną w kształcie kopuły o ciemnozielonym kolorze. Przylegał do niej budynek mieszkalny
wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Gdy w 1936 roku uruchomiono latarnię na Górze
Szwedów, światło w Borze zostało wygaszone a urządzenia zdemontowano. We wrześniu
1939 roku latarnia w Jastarni Borze została wysadzona przez polskich żołnierzy.

6.4.

Obiekty funkcjonujące w czasach historycznych

6.4.1. Twierdza Wisłoujście
Historia portu gdańskiego wiązała się ściśle z losami twierdzy Wisłoujście. Twierdza
ta jest jedynym przykładem Polsce potężnej warowni nadmorskiej związanej z polskimi
tradycjami morskimi. Już w czasach krzyżackich w XIV wieku stała w tym miejscu
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drewniana strażnica, mająca za zadanie kontrolowanie ruchu statków i zabezpieczenie portu
przed wrogami z morza. Po zburzeniu „blokhausu” przez husytów101, odbudowie i ponownym
Zdjęcie 30. Twierdza Wisłoujście.

zniszczeniu przez sztorm w 1465 roku,
gdańszczanie,

wobec

ciągłego

wzrostu

znaczenia Gdańska, pomyśleli o budowie
nowej,

silnej

twierdzy.

W

1482

roku

wzniesiono ceglaną wieżę służącą obronie i do
celów nawigacyjnych, jako latarnia morska.
Wieża miała 60 schodów i na zewnątrz była
okrągła wewnątrz ośmiokątna. W latach 1518 –
1521 wokół wieży wzniesiono drewniane
umocnienia, które 40 lat później zastąpiono
murem. Tworzyły one „wieniec” mieszczący
magazyny broni i żywności oraz stanowiska
bojowe.
Źródło: http://pl.wikipedia.org.

Na

skutek

działań

wojennych

pomiędzy Gdańskiem a Polską, w 1577 roku
nastąpiło oblężenie Wisłoujścia, skutkiem,

którego było zniszczenie wieży latarni i „wieńca”. Wieżę odbudowano po 7 latach
dobudowując do dwu gotyckich kondygnacji trzy dalsze, co dało całkowitą wysokość 17
metrów. Na szczycie wieży umieszczono galeryjkę i wysoki hełm z laterną. Wokół wieży
zbudowano kwadratowe obwarowanie z czterema bastionami zwane „fort carre”. Przez lata
przebudowywano i rozbudowywano fort. W 1709 roku pożar strawił stary hełm latarni i
wypalił jej środek, ale w 1821 wieża została gruntownie odremontowana a nad wejściem
umieszczono łaciński napis by widok latarni „był dla żeglarzy faryjską latarnią ocalenia, a
także wskazywał im bezpieczną drogę do portu.”102 Trzy lata później zbudowano barokowy
hełm i podwyższono wieżę o jedną kondygnację. Jednak piasek i namuły, nanoszone przez
Wisłę tworzyły łachy, mielizny oraz z czasem przybrzeżne wyspy: Osterplatte i Westerplatte,
co wprowadzało w błąd żeglarzy. Był to powód wygaszenia latarni w 1758 roku.
W ostatnim roku II wojny światowej latarnia w twierdzy Wisłoujście została
zniszczona. Dopiero w 1955 roku podjęto decyzję o rekonstrukcji wieży. Budowla nie
posiada dachu, jest zakończona żelbetową platformą widokową i blankami.
101

husyci – członkowie ruchu religijnego i politycznego zapoczątkowany działalnością kaznodziejską praskiego
teologa Jana Husa.
102
Czerner M., op. cit., s.73.
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Twierdza Wisłoujście jest uznana za najwyższej klasy zabytek architektoniczno –
militarny i jako jedna z niewielu w Polsce wpisana na listę obiektów chronionych przez
UNESCO.

6.4.2. Bliza i Nowa Latarnia w Brzeźnie
Ze względu na stale zmieniające się tory wodne na skutek zamulania ujścia Wisły
koniecznym się stało nowe oznakowanie wejścia do portu gdańskiego. W 1756 roku władze
miejskie zdecydowały się na budowę nowej latarni. Po zaopiniowaniu projektu
umiejscowienia latarni, przez Związek Kupców Morskich, zdecydowano o budowie dwóch
bliz nad morzem w okolicy Brzeźna. Jedna większa a druga mniejsza bliza miały działać na
zasadzie nabieżnika i wskazywać statkom dokładną linię wejścia do portu. Po roku obie blizy
stały na wyznaczonych miejscach. Odległość między nimi wynosiła 78 metrów. Większa,
murowana wieża o wysokości 20 metrów i szerokości 9 metrów miała umieszczony na
szczycie żuraw z koszem, w którym palono węgiel. W 1806 zainstalowano na wieży garnek
Wulkana, co nie poprawiło jednak widzialności światła i po 11 latach zaczęto stosować
świece woskowe o grubości 5, 2 centymetra. Wtedy też dokonano przebudowy latarń. Mimo
wszystkich zabiegów światło bliz było niewystarczające i od 1 stycznia 1819 wprowadzono
na obu wieżach oświetlenie gazowe. Była to, po Salvatore k/Triestu, druga na świecie morska
latarnia gazowa. Po rozbudowie portu latarnie przestały wskazywać bezpieczne wejście do
portu i jedną, dolną blizę zlikwidowano. Jednak na skutek protestów żeglarzy w 1829 roku,
ponownie, podwójnie oznakowano wejście do portu budując tymczasową „nową latarnię” i
pozostawiając „starą blizę”. Po kolejnej rozbudowie portu w 1843 roku zbudowano nową
latarnię, która zapalono 16 kwietnia. Zamontowano na niej aparat Fresnela IV klasy
wielkości. Latarnia ta stoi do dziś na falochronie wschodnim wejścia do Nowego Portu.
„Większa bliza” została w 1860 roku powiększona by dopasować ją nowego systemu
oświetlenia lampą olejową Arganda, która dawała światło na odległość 14, 5 Mm. Przy białej
latarni znajdowały się zabudowania gospodarcze a w 1878 roku latarnikiem była kobieta, co
było ewenementem w owych czasach. Mimo zmian światło latarni było słabo widoczne z
Helu i wielokrotnie sugerowano by wieżę podwyższyć i zainstalować tam lampy Fresnela. W
1888 roku latarnia, jako pierwsza otrzymała na próbę światło elektryczne z metalowym
reflektorem.
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Po wybudowaniu latarni na Wzgórzu Pilotów, która równie otrzymała światło
elektryczne i miała korzystniejsze położenie, „większa biliza” została wygaszona i rozebrana
w 1896 roku.

6.4.3. Wineta
Gdzieś u ujścia Odry do Bałtyku znajdował się legendarny, wielki i bogaty port
Słowian – Wineta. Mieszkańcy Winety prowadzili ożywione stosunki handlowe z całym
Starym Światem oraz Indiami i Chinami. Według legendy pycha mieszkańców doprowadziła
do gniewu bożego i zalania portu przez morze. Legenda Winety jest przedmiotem badań i
sporów naukowych.
Największą osobliwością portu była latarnia morska, o której wiadomo z „przekazów
Adama z Bremy, zamieszczonych w II księdze rodz. XXII jego kroniki”103 z 1074 roku.
Mowa jest tam o „Oll Vulcani”, który to zwrot według większości hipotez oznacza „garnek
Wulkana”. Oznaczałoby to, iż w Winecie znajdowała się pierwsza na Bałtyku, długo przed
budową w Taveműnde, latarnia morska.

6.4.4. Regoujście
Port Regoujście po raz pierwszy jest wymieniony w dokumencie z 1281 roku. Należał
on do położonego w górnym brzegu rzeki Regi Trzebiatowa, który dzięki temu rozwijał się,
by w 1416 roku przystąpić do Hanzy. Sąsiednie miasta Kołobrzeg i Gryfice w 1456 roku
zablokowały jednak ujście Regi i na skutek warunków hydrologicznych port Regoujście
zamarł. Po roku przekopano nowe koryto dla rzeki i przy jej ujściu zbudowano nowy port na
wysokości obecnego Mrzeżyna. Prawdopodobnie w porcie Regoujście znajdowała się jedna z
dwóch najstarszych, obok Wisłoujścia, latarni morskich w Polsce. Dowody nie są
jednoznaczne, ale istnienie wieży w tamtym miejscu jest niewątpliwe. Świadectwem jest
„mapa tzw. „Carta Marina” Olausa Magnusa z 1539 roku, która na odcinku wybrzeża
pomiędzy Świnoujściem a Kołobrzegiem pokazuje palącą się latarnię morską”104

103
104

Czerner M., op. cit., s.151.
Czerner M., op. cit., s.139.
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6.4.5. Chełmska Góra
Jedyną wzmianką o istnieniu latarni morskiej na Górze Chełmskiej jest wpisanie jej do
internetowej encyklopedii – Wikipedii. Będąc na miejscu, odnosi się wrażenie, że jednak jest
w tym jakieś uzasadnienie. Na Górze Chełmskiej, która ma wysokość 136, 2 m n.p.m. wznosi
się wysoka smukła wieża przypominająca latarnię. Wchodząc na nią można zobaczyć morze,
a wyjeżdżając z Koszalina trasą wzdłuż wybrzeża przez długi czas góruje nad miastem. W
innych źródłach już wieża na Górze Chełmskiej się nie pojawia.
Zdjęcie 31. Wieża na Górze Chełmskiej.

Zdjęcie 32. Wejście do wieży.

Źródło: archiwum własne.

6.4.6. Rowokół
Góra Rowokół położona jest niedaleko latarni w Czołpinie, koło Smołodzina. W
dawnych czasach była legendarnym miejscem kultu pogańskiego a na jej szczycie stała
kącina105 poświęcona prawdopodobnie Swarożycowi106. Palono tam ognie stanowiące sygnały
nawigacyjne dla żeglarzy na morzu oraz jeziorach Łebsko i Gardno, które w owych czasach
były zatokami. Rowokół był znanym punktem nawigacyjnym, wymienionym już we
flamandzkiej locji z połowy XV wieku i mapach nawigacyjnych z 1543 roku. Nigdy jednak
nie zbudowano tam latarni morskiej, mimo iż były na to środki, które przeznaczył Ernest
105
106

kącina – nazwa świątyni słowiańskiej na Pomorzu Zachodnim.
Swarożyc – mitologiczne, słowiańskie bóstwo solarne, syn Swaroga, bóg ognia domowego i ofiarnego.
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Bogusław, książę de Croy i Arschot, w swoim testamencie. Obecnie znajduje się tam punkt
widokowy.

Polskie obiekty poza granicami – rejony polarne

7.
7.1.

Latarnia morska Arctowski

Na szóstym kontynencie Ziemi – Antarktydzie w 1976 roku założono stację naukowa
dla polskich polarników różnej specjalności.
Zlokalizowano ja na wyspie King George
archipelagu

Szetlandów

Południowych.

107

Zdjęcie 33. Latarnia Arctowski.

w

Rok

później w ramach drugiej wyprawy antarktycznej
rozpoczęto

budowę

latarni

morskiej,

która

usytuowano 200 metrów na wschód od zabudowań
bazy, na wysokim bazaltowym bloku skalnym
cypla zwanego Hydrographic Rock. W skale
wywiercono 16 otworów, do których wpuszczono
kotwy108 stalowe długości 1, 5 metra i średnicy 30
milimetrów a następnie wylano żelbetonową płytę,
na

której

kratownicę,

zamocowano
pokryta

płytę
blachą

podstawy

i

ocynkowaną,

stanowiącą konstrukcję całej wieży. Wszystkie
prace wykonała brygada „Mostostalu” Poznań.
Latarnia jest okrągłą metalową wieżą o średnicy 0,
80 metra i wysokości całkowitej 6 metrów i

Źródło: www.arctowski.pl.

wysokością ponad wiodę 20 metrów. Pomalowana jest poziome pasy – białe i czerwone.
Poniżej światła jest galeryjka a powyżej stożkowy daszek. Od strony północno – wschodniej
widnieje duży pionowy napis „ARCTOWSKI”.
16 marca 1978 roku, przy okazji żegnania grup letnich odpływających do kraju,
odbyła się uroczystość uruchomienia latarni. Matką chrzestną została Maria Kaszyńska,
studentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Wygłosiła ona następującą formułę: „Wyprawa
Antarktyczna Polskiej Akademii Nauk zbudowała Ciebie latarnio morska, jako symbol życia
107

King George – Wyspa Króla Jerzego, największa wyspa Szetlandów Południowych położona 120 km od
wybrzeży Antarktydy na Oceanie Południowym.
108
kotwa – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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na naszej stacji. Abyś była przewodnikiem dla marynarzy i polarników, którzy płynąć będą z
Cieśniny Bransfielda do Zatoki Admiralicji. Świeć im po wsze czasy. Nadaję Ci imię
Arctowski.”109
Latarnia morska Arctowski świeci od zachodu do wschodu słońca i w warunkach
słabej widoczności.

7.2.

Latarnia morska Hornsund
Zdjęcie 34. Latarnia Hornsund.

Na północnym krańcu świata – Arktyce, na
wyspie Spitsbergen w archipelagu Svalbard, od 2006
roku, świeci latarnia morska Polskiej Stacji Polarnej
Hornsund. Wybudowano ją na terenie przystani stacji
tak zwanej Banachówce i na część docenta Piotra
Głowackiego, pseudonim Uwe, nazwano ja UWE – 1.
Ze względu na liczne szkiery110 w Zatoce Białych
Niedźwiedzi do brzegu można podejść tylko po
określonym torze, który właśnie wskazuje latarnia
pełniąc funkcję nabieżnika.

Źródło: http://pl.wikipedia.org.

Inne urządzenia nawigacyjne zwane latarniami

8.
8.1.

Stawy i kaszyce

Latarnie morskie określają charakterystyczne, niebezpieczne odcinki wybrzeża
morskiego. Pozostałe światła służą przede wszystkim do oznaczenia wejść do portów,
przebiegu torów wodnych lub podwodnych przeszkód jak wraki lub mielizny. Formy tych
znaków są różne i cześć z nich jest nazywanych przez laików latarniami. Tymi najbardziej
znanymi i mylnie nazywanymi są stawy i kaszyce.
Stawy to niewysokie, 10 – 12 metrowe, konstrukcje, na których zamontowane jest
urządzenie świetlne ze stałym sygnałem, najczęściej w kolorze zielonym lub czerwonym.
Kształt stawy może być dowolny np. wieżowy, jako w przypadku staw na główce gdańskiego
portu i falochronie północnym gdyńskiego portu. Stawy budowane są na końcach
109
110

Czerner M., op. cit., s.154.
szkier - skalista wysepka, powstała w wyniku niszczenia podłoża przez lodowiec oraz zalania.
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falochronów wychodzących w morze. Najbardziej znanym obiektem jest piękna świnoujska
stawa „Młyny” w kształcie holenderskiego wiatraka.
Kaszyce to faktycznie sztuczne wyspy, na których stoją stawy, lecz zwyczajowo
właśnie tamtejsze stawy nazywamy kaszycami. Najbardziej znane kaszyce to „Kaszyca
Elbląg” (zachodnia) i „Kaszyca Krynica” (wschodnia) na Zalewie Wiślanym, kaszyce na
Zatoce Puckiej i tworzące cztery bramy torowe, kaszyce na Zalewie Szczecińskim.
Zdjęcie 35. Świnoujska stawa „Młyny”.

Źródło: archiwum własne.

8.2.

Latarnia morska w Sopocie

Historia latarni sopockiej jest nierozerwalnie związana z historią kurortu sopockiego i
sięga początków XIX wieku. Jan Jerzy Haffner. Lekarz wojsk napoleońskich postanowił
urządzić w Sopocie kąpielisko na wzór zachodnioeuropejski.

Sopot się rozbudowywał,

kuracjuszy przybywało, aż w roku 1903 powstał kompleks budynków zakładu
balneologicznego pełniący funkcje leczniczą do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie
służył mieszkańcom, jako miejska łaźnia a w roku 1956 został przekazany szpitalowi
reumatycznemu, którego częścią jest do dziś. Wysoki komin zakładu, który szpeciłby swoim
wyglądem, został obudowany wieżą i przykryty dachem. Pełniła ona rolę punktu
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widokowego, ale wkrótce zainstalowano tam światło nawigacyjne. Początkowo sopocka
latarnia miała niewielki zasięg 5 Mm. W październiku 1977 na wieży Zakładu
Balneologicznego rozbłysło światło o zasięgu 17 Mm, co podniosło rangę sopockiej latarni.
Od kilku lat światło w Sopocie ma zasięg 7 Mm i w zasadzie bardziej zwyczajowo jest
nazywane latarnią gdyż nie jest umieszczone w spisie świateł i publikacjach nautycznych

25

7

Błyskowe, okres 4s
(błysk 0, 3s, przerwa 3,
7s, widoczne w
sektorze 192o30’ –
307o30’

Biała wieża
kąpieliska

Udostępnienie dla
zwiedzających

Zasięg
światła w Mm

30

Opis wieży

Wysokość światła ponad
poziomem morza w m
n.p.m.

54026’8’’ N
18048’9’’ E

Charakterystyka światła

Wysokość wieży w m

1956

Położenie geograficzne

Rok budowy

Tabela 16. Latarnia morska w Sopocie. Podstawowe informacje.

Tak

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

8.3.

Latarnia morska na Westerplatte

Na główkach portu Gdańskiego na Westerplatte stoi metalowy 150 metrowy znak
nawigacyjny, zwyczajowo nazywany latarnią morską. Obiekt ten stoi na cyplu falochronu
wschodniego od 1843 roku wskazując właściwą drogę do Kanału Portowego. Wojewódzki
konserwator zabytków od kilku lat zamierza wpisać latarnię na Westerplatte do rejestru
zabytków, lecz przeszkodą jest brak danych ta temat tego zabytkowego obiektu
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9.

Plany rozwoju / budowy nowych latarni
Niestety na dzień dzisiejszy w dobie nawigacji satelitarnej nie istnieje w Polsce

potrzeba budowania nowych latarni morskich. Wszystkie istniejące obiekty są w miarę
potrzeb i możliwości finansowych konserwowane i remontowane by służyć marynarzom i być
atrakcją turystyczną dla turystów. Stowarzyszenia, gospodarstwa pomocnicze zajmujące się
obsługą ruchu turystycznego na latarniach są zobowiązane przez właściwe Urzędy Morskie
do zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym. W przypadku złego stanu technicznego
budowli, braku dokumentacji technicznej i przeciwpożarowej oraz braku zabezpieczeń Urząd
Morski może wprowadzić zakaz wstępu na latarnię. Sytuacja taka miała miejsce w sezonie
letnim 2009 ( od połowy maja), kiedy to Urząd Morski w Słupsku zamknął latanie w Ustce,
Czołpinie, Gąskach, Darłowie i Jarosławcu Swoją decyzję argumentował złym stanem
technicznym budowli i brakiem odpowiednich zabezpieczeń. Dzierżawiące obiekt
Stowarzyszenie "Latarnik" dostało nakaz wykonania prac naprawczych. Po wykonaniu
niezbędnych prac naprawczych latarnie udostępniono turystom na początku lipca 2009.

10.

Organizacje i stowarzyszenia propagujące i wspomagające rozwój
turystyki związanej z latarniami morskimi polskiego wybrzeża

10.1. Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego
Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego zostało zarejestrowane w
dniu 8 czerwca 1959 roku w Rejestrze stowarzyszeń i związków, pod Nr 180, prowadzonym
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku. Jego pierwszymi sukcesami
było powołanie do życia Centralnego Muzeum Morskiego, odbudowa i zagospodarowanie
Żurawia i powstanie Muzeum Latarnictwa w Rozewiu. Obecny zarząd stowarzyszenia ma na
celu m.in. „wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działania
na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich
polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie
morskim.”111 Towarzystwo finansuje lub współfinansuje remonty i konserwacje obiektów
dziedzictwa morskiego. Pod opieką Towarzystwa są cztery latarnie: Hel, Stilo, Rozewie i
Krynica Morska.

111

www.tpcmm.pl.
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Obecnie do 2012 roku w skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum
Morskiego wchodzą:
Prezes - Fryderyk Tomala,
Wiceprezes - Teresa Boguszewska, Apoloniusz Łysejko,
Skarbnik - Robert Witkowski,
Sekretarz - Lucjan Boroś.
Na stronach internetowych stowarzyszenia można uzyskać zarówno bieżące jak i
archiwalne informacje dotyczące działalności, co się wydarzyło, co jeszcze jest w planach, jak
wygląda teraźniejszość. Co roku zamieszczana jest też informacja turystyczna na bieżący
sezon.

10.2. Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich
Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich powstało w czerwcu 1996 roku z
inicjatywy grupy pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie. Powodem założenia
Stowarzyszenia było dopilnowanie by udostępnienie do zwiedzania latarń morskich
Wybrzeża Zachodniego wiązało się z bezpośrednimi korzyściami dla tych latarń. Poza
utrzymaniem latarń morskich Stowarzyszenie szerzy wiadomości o morzu i życiu na morzu
wśród jak najszerszej grupy ludzi. W szeregach Stowarzyszenia znajdują się przedstawiciele
różnych zawodów połączonych ideą utrzymania i udostępnienia do zwiedzania latarń
morskich polskiego wybrzeża. Podstawowym źródłem utrzymania Stowarzyszenia jest
udostępnienie obiektów latarń morskich do zwiedzania oraz sprzedaż wydawnictw
popularyzujących obiekty morskie.
Od momentu powołania Stowarzyszenie dokonało wielu cennych inicjatyw na rzecz
latarń morskich m.in.:
- organizacja ruchu turystycznego na latarniach morskich od Świnoujścia do Czołpina
prócz Kołobrzegu, gdzie gospodarzem latarni jest Urząd Miasta Kołobrzeg i latarni
Kikut, która jest bezobsługowa i nie ma możliwości wejścia na nią,
- na wszystkich latarniach wykonane są tablice informacyjne, dzięki czemu turysta idąc
na wieżę latarni, może po drodze zapoznać się z historią latarnictwa morskiego oraz z
historią zwiedzanej latarni,
- opracowano i wykonano pieczątki, zarówno do obsługi ruchu turystycznego jak i
okolicznościowe (dostępne na latarniach); opracowano projekt i wydrukowano bilety
wstępu na latarnie oraz zapewniono ubezpieczenie zwiedzających,
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- z uzyskanych środków finansowych został dokończony remont wieży latarni morskiej
w Gąskach (rozpoczęty w 1994 roku przez nieistniejące już dzisiaj Biuro
Hydrograficzne RP). Koszt tego remontu wyniósł 45.425,-zł i w całości został
opłacony przez Stowarzyszenie,
- stowarzyszenie brało udział w I-ych II-gich i III-ich Targach Konserwacji i Renowacji
Zabytków ANTIKON, organizowanych w Szczecinie. W 1997 roku otrzymało na tych
Targach Wyróżnienie Specjalne i Medal za "bezcenną inicjatywę społeczną na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego",
- nakładem Stowarzyszenia wydawane są: modele kartonowe latarń w skali 1: 150,
albumy, broszury, informator turystyczny, puzzle, składanki zdjęć, pocztówki.
Stowarzyszenie

Miłośników

Latarń

Morskich

współpracuje

z

wieloma

firmami

wspomagającymi ich działalność oraz z Urzędami Morskimi w Szczecinie i Słupsku.
W skład Zarządu obecnie wchodzą:
Prezes - Małgorzata Rajchowiak,
Wiceprezes - Ziemowit Sokołowski,
Skarbnik - Witold Nowak,
Członek zarządu - Ewa Tomaszewska, Jolanta Gralik.

11.

Inne elementy związane z latarniami morskimi

11.1. Muzea Latarnictwa
Latanie morskie obecnie służą nie tylko marynarzom, ale także turystom. Prawie
każda z nich chcąc zachęcić do jej odwiedzenia posiada sale wystawowe, w której
prezentowane są eksponaty związane z nawigacją. Nie są to może muzea w pełnym znaczeniu
tego słowa, ale stanowią niewątpliwą atrakcję dla zwiedzających.

11.1.1.

Rozewie

Od lat 60 Rozewie spełnia rolę muzeum, prezentującego wystawy poświęcone historii
latarnictwa na świecie. 23 czerwca 1963 roku w starej blizie otwarto Muzeum Latarnictwa. W
roku 2000 dzięki trzem instytucjom: Urzędowi Morskiemu w Gdyni, Towarzystwu Przyjaciół
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Centralnemu Muzeum Morskiemu zmieniono
wystrój wnętrza rozewskiej latarni. Zagospodarowano cztery poziomy i na ich powierzchni
powstała nowa ekspozycja na temat nawigacji i żeglugi morskiej. Najbardziej obszerną
85

częścią jest wystawa poświęcona historii latarnictwa morskiego na świecie wraz z wybrzeżem
polskim. W półkolistej izbie przyziemia, ozdobionej różą wiatrów112 wbudowaną w posadzkę,
znajdują się plansze i modele ukazujące rozwój latarń. Oprócz tej ekspozycji w muzeum
przedstawiono też wystawę na temat historii Urzędu Morskiego w Gdyni, historię Wielkich
Odkryć Geograficznych oraz wystawę poświęconą latarni morskiej w Rozewiu.
Na wystawach można oglądać archiwalne zdjęcia, ryciny, modele, makiety
historyczne oraz oryginalne zabytki. Na fotografiach znajdują się portrety odkrywców,
żeglarzy oraz zdjęcia statków, map morskich, instrumentów nawigacyjnych. Unikatowa
kolekcja modeli polskich latarni morskich oraz makiety rekonstruujące latarnię w Aleksandrii
i pierwszą latarnię gdańską w Wisłoujściu przybliżą nam historię latarnictwa. Na ostatnim
poziomie udostępnionym do zwiedzania można obejrzeć urządzenia optyczne latarni w
Rozewiu. W pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło światła znajdują się gabloty, w
których umieszczono tarcze szkolne pozostawione przez uczniów zwiedzających latarnię.
Zdjęcie 36. Miniatury latarń morskich w muzeum.

Zdjęcie 37. Gabloty z tarczami szkolnymi uczniów.

Źródło: archiwum własne.

11.1.2.

Gdańsk – Nowy Port

W 2004 roku po wykonaniu prac adaptacyjnych latarnia w Gdańsku Nowym Porcie
została udostępniona turystom do zwiedzania. Oprócz ciekawej neogotyckiej architektury i
urządzeń

optycznych

można

w

niej

odwiedzić

bardzo

interesująca

wystawę

wielkoformatowych fotografii na temat latarni morskich pt. „Latarnie morskie Gdańska na
przestrzeni wieków”.

112

róża wiatrów – patrz rozdział Pojęcia i definicje.
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11.1.3.

Świnoujście

Najwyższa latarnia Bałtyku ma też swoje muzeum. W sierpniu 2001 roku, dzięki
staraniom stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich w budynku od północnej strony
wieży, utworzono sale ekspozycji morskiej. Znajdują się tam trzy sale: Można w nich
obejrzeć przyrządy nawigacyjne, wyposażenie statków, stroje nurków, mapy książki,
urządzenia oznakowania nawigacyjnego i ratownictwa morskiego.
Zdjęcie 38. Muzeum w latarni w Świnoujściu.

Źródło: archiwum własne.

11.2. Kula czasu
Latarnia morska w Nowym Porcie od momentu wybudowania służyła trzem celom:
- jako latarnia,
- jako wieża obserwacyjna dla pilotów portowych,
- jako stacja z zamontowaną na jej szczycie kulą czasu.
Kiedy w 1984 roku latarnia została wyłączona z eksploatacji odezwały się głosy, by na
jej szczycie odbudować kulę czasu, która stanowiłaby niewątpliwą atrakcję dla miasta. Od
1999 roku właścicielem latarni morskiej w Nowym Porcie jest pan Stefan Jacek Michalak,
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syn dr Stefana Michalaka – lekarza okrętowego „Daru Pomorza”, pierwszego lekarza w
wyzwolonym Gdańsku, organizatora Akademii Medycznej i naczelnego lekarza Portu
Gdańskiego. Pan Stefan Jacek Michalak, Polak z Montrealu w Kanadzie, biznesmen
naukowiec, podróżnik postanowił, że latarnię w Nowym Porcie ocali od zapomnienia. I słowa
dotrzymał.
Dzięki pomocy władz miasta Gdańska latarnię wyremontowano a dwa lata temu, po
80 latach, powróciła na jej szczyt kula czasu. Rekonstrukcję kuli wykonał dr inż. Grzegorz
Szychliński, kierownik Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku, a kosztami podzieliły się
dwie firmy: Saur Neptun Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Na wysokości 37 m
n.p.m. ponad kopułą laterny, zainstalowano 80 kilogramową ażurową kulę o średnicy 160 cm.
Na pięć minut przed pełną godziną, kula wznosi się na wysokość 3, 2 m i opada z ostatnim
dźwiękiem sygnału radiowego. Sygnał radiowy jest obecnie nadawany z Europejskiej Centrali
Czasu w Mainflingen k. Frankfurtu nad Menem. Od godziny 12.00 dnia 21 maja 2008 roku
kula czasu stała się kolejną atrakcją turystyczną Gdańska. By jak najwięcej osób mogło
obejrzeć pokaz, kula spada cztery razy dziennie: o godzinie 12.00, 14.00, 16.00 i 18.00, od
maja do września.
Tym samym Gdańsk dołączył do niewielkiej grupy miast na świecie gdzie kule czasu
jeszcze istnieją. W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku kule czasu były obecne w wielu
portach, dziś zachowało się ich niewiele, ale wszystkie stanowią wielką atrakcję turystyczną.
Oprócz Gdańska kule czasu możemy zobaczyć w: Greenwich, Deal, Karlskronie, Norfolk,
Waszyngtonie, Lyttelton i Singapurze. Najbardziej znaną jest kryształowa kula w Nowym
Yorku na Times Square.
Zdjęcie 39. Kula czasu na latarni w Gdańsku – Nowy Port.

Źródło: www.latarnia.gda.pl.
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11.3. Medale okolicznościowe i numizmaty
Obchody

różnych

uroczystości

są

dobrą

okazją

do

wydania

medali

okolicznościowych. Dla miast oraz instytucji związanych z morzem częstym motywem,
który jest wybity na medalu jest latarnia morska. Nieodmiennie kojarzy się ona z morzem i
jest symbolem naszych z nim związków. Dotychczas ukazało się kilkanaście medali
okolicznościowych z wizerunkiem latarni. Również na niektórych monetach widnieją
wizerunki latarń.
Tabela 17. Latarnie morskie na medalach okolicznościowych i numizmatach.
Okoliczność wydania

Rok
wydania

Latarnia

Wydanie 500 numeru miesięcznika
„Morze” przez Warszawskie
Wydawnictwo Prasowe

1972

Rozewie

50 – lecie Instytutu Bałtyckiego w
Gdańsku

1975

nieznana

50 – lecie powstania miasta Gdynia

1976

lewe światło
wejściowe Wejścia
Głównego Portu
Gdynia

50 – lecie Urzędu Morskiego w
Gdyni

1978

nieznana,
prawdopodobnie
Rozewie

10 – lecie Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej w Kołobrzegu

1986

Kołobrzeg

Szpital Reumatologiczny w
Sopocie

1986

Sopot

30 – lecie powstania Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Morskiego w
Gdańsku

1987

Rozewie

Upamiętnienie działalności
generała Karola Roloff –
Miałowskiego przez Główny
Zarząd Polityczny Wojska
Polskiego

1987 i
1988

twierdza El
Morro113 na Kubie z
latania morską

113

Inne

sentencja łacińska na rewersie - „In
Mari Via Tua” – „Zwróceni ku morzu”

na awersie napis – „Musei Maritimi
Poloniae Amico” „Przyjacielowi
Polskiego Muzeum Morskiego

El Morro - majestatyczna XVI-wieczna twierdza wzniesiona na przylądku, jako część hiszpańskich
fortyfikacji chroniących miasto przed atakami piratów karaibskich.
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35 – rocznica powstania
Dywizjonu Zabezpieczenie
Hydrograficznego Jednostki
Wojskowej 5511

1993

nieznana

Medal Rady Miejskiej w Gdyni „Za wybitne zasługi”

1994

prawy znak
nawigacyjny
wejścia do portu w
Gdyni

100 – lecie Sopotu

2001

Sopot

45 – rocznica powołania
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Morskiego w Gdańsku

2003

Krynica Morska,
Hel, Rozewie, Stilo

60 – rocznica zakończenia walk o
Kołobrzeg

2005

Kołobrzeg

Medal „Za współpracę i okazaną
pomoc” wydany przez gminę
Choczewo

2005

Stilo

medal prezentuje zalety turystyczne
gminy

100 – lecie latarni morskiej Stilo

2006

Stilo

12 medali zostało przyznanych
wspólnie przez emitentów (Urząd
Morski w Gdyni i Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Morskiego w
Gdańsku), pozostałe przyznawane są
oddzielnie wraz z legitymacją za
wieloletnia współpracę na rzecz
bezpieczeństwa żeglugi (UM) i za
działalność dla ochrony dziedzictwa
morskiego (TPCMM)

150 – lecie latarni Morskiej w
Świnoujściu

2007

Świnoujście

emitentami byli Urząd Morski w
Szczecinie i Stowarzyszenie
Miłośników Latarń Morskich

Moneta z serii „Historyczne
Miasta Polskie”

2005

Kołobrzeg

nominał 2zł.

Żeton płatniczy dwumiasta Słupsk
- Ustka

2007

Ustka

nominały: 4 Słupie (Nordic Gold), 40
Słupii (srebrna) i 400 Słupii (złota)

Żeton płatniczy miasta Hel

2010

Hel

nominał 5 Heli

dookoła krawędzi napis – „Rzecz
najważniejsza Polska - Gdynia i morze
to jedno”

na awersie napis – „Musei Maritimi
Poloniae Amico” „Przyjacielowi
Polskiego Muzeum Morskiego. Medal
przyznawany jest wraz z legitymacją

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum
Morskiego114oraz własnych obserwacji

114

www.tpcmm.pl.
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W 2008 roku, na zlecenie czterech samorządów nadbałtyckich, Mennica Państwowa wydała
serię dukatów lokalnych ozdobionych wizerunkami latarni morskich. Dukat lokalny jest
rodzajem bonu towarowego emitowanego przez miasta i gminy i służą głównie promocji
regionu i upamiętnianiu ważnych wydarzeń w życiu społeczności lokalnych. Poza wersją
stopową każdy dukat z latarnią wyemitowany został w wersji srebrnej i złotej. Srebrne dukaty
mają dodatek w postaci cyrkonii, który imituje światło latarni. Do 2009 roku wydano osiem
dukatów z latarniami i planowana jest dalsza emisja pozostałych siedmiu.

Tabela 18. Dukaty lokalne z wizerunkami latarni morskich.

Emitent

Rok
wydania

Latarnia

Nominał

Kołobrzeg

2008

Kołobrzeg

7 kołobrzeżanek

Jastarnia

2008

Jastarnia

7 merków

Dwumiasto Słupsk - Ustka

2008

Ustka

7 słupii

Świnoujście

2008

Świnoujście

7 wyspiarzy
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Darłowo

2009

Darłowo

7 darłowiaków

Mielno

2009

Gąski

7 morsów

Rewal

2009

Niechorze

7 rewali

Choczewo

2009

Stilo

7 stilo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Mennicy Polskiej www.dukatlokalny.pl
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11.4. Filatelistyka
Latarnie morskie są wdzięcznym tematem dla artystów. Uroda latarni oraz ich
lokalizacja dają piękny efekt na znaczkach. W 2006 roku Poczta Polska wydała serię
znaczków z latarniami morskimi. Znalazły się w niej: latarnia Stilo oraz latarnie w Krynicy
Morskiej, Gąskach i Niechorzu. W następnej serii z roku 2007 przedstawiono kolejne cztery
latarnie: Gdańsk – Nowy Port, Rozewie, Kołobrzeg i Hel.
Inne kraje świata również wydają znaczki z wizerunkiem latarń. W ubiegłym roku w
Hiszpanii w nakładzie 350 tysięcy wydano 6 znaczkowy arkusik przedstawiający hiszpańskie
latarnie: Porto Colom, La Higuera, Igueldo, Arinaga, Torre de Hercules i Torrox. W 2009
roku z okazji 150 rocznicy zapalenia pierwszej latarni morskiej na Nowej Zelandii –
Pencarrow, Poczta Nowej Zelandii wydała 5 znaczkową serię z wizerunkami latarni morskich
swojego kraju. Na znaczkach przedstawiono latarnie: Pencarrow, Dog Island, Cape Brett,
Cape Egmont, Cape Reinga.

11.5. Odznaki
Zwiedzając latarnie morskie można nie tylko zobaczyć jak wygląda świat widziany z
wysokości oraz obejrzeć ciekawe architektonicznie budowle. Dla turystów, którzy spełnią
pewne warunki czekają odznaki turystyczne i certyfikaty.
Rysunek 5. Odznaki Miłośnika Latarń Morskich „Bliza”.

Źródło: www.tpcmm.pl.

Aby zdobyć honorową Odznakę Miłośnika Latarń Morskich „Bliza” należy zakupić na
latarni paszport i zebrać w nim kolekcję stempli potwierdzających wejście na 5 latarń
morskich w ciągu dwóch lat. „Paszport Bliza” z pieczęciami należy przesłać na adres
Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Nagrodą będzie
Brązowa Odznaka Miłośnika Latarń Morskich. By zdobyć Srebrną odznakę należy odwiedzić
pozostałe 8 latarni.. Prócz odznaki otrzymuje się wtedy prawo bezpłatnego wstępu na
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wszystkie polskie latarnie. Dla zdobycia odznaki złotej, należy dodatkowo "zaliczyć" trzy
dowolne zagraniczne latarnie morskie.
Na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni została ustanowiona
Krajoznawcza Odznaka Morska. Odznakę tą otrzymać można zwiedzając wyznaczone
miejscowości i obiekty i potwierdzając to przez przewodnika, instruktora krajoznawstwa,
organizatora imprez lub otrzymanie pieczątki w dzienniczku. Odznaka posiada trzy stopnie:
brązowy, srebrny i złoty i po spełnieniu odpowiednich warunków każdą z nich można
zdobyć115. W wykazie grup i obiektów krajoznawczych, które należy obowiązkowo
odwiedzić znajdują się również latarnie morskie.
Odwiedzając latarnie można uzyskać certyfikat potwierdzający wejście na jej szczyt.
Takie certyfikaty można zdobyć m.in. na latarni w Świnoujściu i w Niechorzu. Nie są to
dokumenty dające uprawnienia do czegokolwiek, ale są na pewno miłą pamiątką i
potwierdzeniem swojej odwagi, bo wejście na znaczną wysokość jest dla niektórych turystów
nie lada wyczynem.

11.6. Żetony okolicznościowe
Niektóre latarnie morskie wydają okolicznościowe żetony z nazwą i wizerunkiem
obiektu, który się odwiedziło. Można je zakupić w kasie latarni za niewielka opłatą.

11.7. Szlaki turystyczne
Szlak latarń morskich na Pomorzu tworzy 10

Rysunek 6. Logo szlaku latarń
morskich.

niepowtarzalnych budowli, różniących się wysokością,
kształtem i kolorem, dostępnych dla turystów. Szlak ten
łączy w sobie trzy akcenty: widokowe, dziedzictwa
technicznego oraz dziedzictwa marynistycznego, dlatego
też prócz latarń morskich atrakcjami szlaku na pewno są
muzea związane z żeglugą, hydrografią i latarnictwem,
mola

spacerowe

stanowiące

nieodłączny

element

krajobrazu nadmorskiego, a także inne atrakcje. Latarnie

Źródło: www.poznaj3miasto.pl

na szlaku to: Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Hel, Sopot, Gdańsk - Nowy Port, Krynica
Morska, Jastarnia, Gdańsk - Port Północny.

115

regulamin na stronie internetowej www.pttk.pl/pttk/przepisy.
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12. Wnioski
W rozdziale II przedstawiono wysokie polskie obiekty, które pełnią lub pełniły
funkcję latarni morskiej. Jest ich sporo, ponieważ część Morza Bałtyckiego należąca obecnie
do Polski od dawnych czasów było dobrze oznakowana nawigacyjnie. Skutkiem tego
powstało wiele obiektów, które choć czasem utraciły swoje znaczenie nawigacyjne nadal są
wspaniałymi obiektami turystycznymi. Znając historię każdego z nich, wiedząc, kto je
zbudował i dlaczego można sobie wyobrazić, jaki wpływ miał latarnie na ludzi i miejsca, w
których zostały zbudowane. Historia każdego obiektu jest unikatowa i turyści odwiedzający
latarnie powinni się z nią zapoznać. Na szczęście w większości obiektów jest ona
przedstawiona w formie tablic informacyjnych. Wystarczy tylko przeczytać.
W pracy prócz opisu latarni znajdują się równię mapy pokazujące gdzie dana latarnia
się znajduje oraz zdjęcia, które autorka wykonała podczas zwiedzania.
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III. Część badawcza
1. Metody badań
W pracy autorka wykorzystała

różne metody badań: obserwacje własne,

kwestionariusz i badanie wtórne z materiałów, które na zlecenie Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
opracowała w 2007 roku pod tytułem „Koncepcję rozwoju produktów 4 szlaków turystyki
kulturowej”116.
Korzystając z badań Polskiej Agencji Turystyki na temat Szlaku Latarń autorkę
zainteresowały dwa elementy dotyczące możliwości uprawiania turystyki na tym szlaku.
Pierwszym elementem było przeprowadzenie badań na temat form turystyki, które mają
bardzo duże, duże lub średnie możliwości do ich realizacji lub możliwości te są nikłe, więc
nie warto w nie inwestować. Zespół badawczy przeprowadził również segmentację turystów
by wskazać, który rodzaj turystów należy wziąć pod uwagę planując zbudowanie takiego
szlaku i produktów turystycznych mu towarzyszących. Cała publikacja miała na celu jak
najlepsze poznanie potrzeb rynku, zbudowania odpowiednich produktów turystycznych i
zastosowania do nich odpowiedniej koncepcji marketingowej.
Kolejną metodą badań, którą zastosowano w pracy było badanie ankietowe (Załącznik
1). Przeprowadzono je na grupie 258 osób przebywających w Ośrodku Wypoczynkowym
„Dozamel” w Kołobrzegu w terminie 19 czerwca – 16 lipca 2010. Ośrodek ten wybrano ze
względu na to, iż autorka jest tam zatrudniona i mogła mieć pełną kontrolę nad badaną grupą.
W trakcie dwutygodniowych turnusów rozdano 300 ankiet z których wróciło do autorki 258
które poddano analizie.
Pisząc pracę autorka miała możliwość odwiedzenia prawie wszystkich latarni
morskich w Polsce udostępnionych do zwiedzania (poza Krynicą Morską). Autorka miała,
więc okazję zwrócenia uwagi na wiele rzeczy z punktu widzenia zwykłego turysty. Należało
znaleźć latarnię, dojechać do niej, zaparkować, kupić bilet i skorzystać z infrastruktury np.
gastronomii. Korzystając z okazji autorka zrobiła zdjęcia wykorzystane w pracy.
Będąc na latarniach autorka zawsze miała okazję porozmawiać z osobami z jej
obsługi. W większości byli to młodzi ludzie pracujący sezonowo przy sprzedaży biletów na
latarnię. Niestety w żadnym obiekcie autorce nie udało się uzyskać konkretnej informacji na
temat ilości turystów, którzy ją odwiedzają. W dwóch latarniach: Stilo i Kołobrzegu, autorka
116

prot.gda.pl/load/pliki/krp.pdf
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przeprowadziła rozmowy bezpośrednio z latarnikami dysponującymi ogromną wiedzą na
temat „swoich” latarni.

2. Wyniki badań
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Agencję
Rozwoju Turystyki na temat Szlaku Latarń.

Tabela 19. Możliwości uprawiania wybranych form turystyki na Szlaku Latarń.

Forma turystyki
aktywna (piesza, rowerowa, kajakowa)
kulturowa /objazdowa
kulturalna – wydarzenia
miejska - weekendowa
edukacyjna
wypoczynek rodzinny
MICE
letnia młodzieżowo-dziecięca
cruising/ promowa/ lotnicza
turystyka 3S
niekonwencjonalna np. przygodowa
sentymentalna
wodna śródlądowa
nikła możliwość
średnia możliwość
duża możliwość
bardzo duża możliwość

Źródło: opracowanie własne na podstawie prot.gda.pl/load/pliki/krp.pdf
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Możliwości

Tabela 20. Docelowa segmentacja turystów na Szlaku Latarń.

Segment turystów

Możliwości

turyści elitarni
pasjonaci/ hobbyści (Polska i świat)
wodniacy/ żeglarze (Polska i świat)
back pakersi (Polska i świat)
turyści rodzinni (Polska i świat)
profesjonaliści (branżowi)
naukowcy (maryniści, historycy, architekci)
turyści zdrowotni/ kuracjusze
turyści zagraniczni grupowi
turyści zagraniczni indywidualni
single/ grupy znajomych
grupy studenckie
młodzież
młodzi yuppie
nikła możliwość
duża możliwość
bardzo duża możliwość
Źródło: opracowanie własne na podstawie prot.gda.pl/load/pliki/krp.pdf

Poniżej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie turystów
przebywających w okresie letnim w Kołobrzegu.
Wykres 1. Udział badanych w zwiedzaniu latarni kołobrzeskiej.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 2. Ilość badanych mających w planach zwiedzanie latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 3. Źródła informacji o latarni w Kołobrzegu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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przewodniki

Wykres 4. Pozycja latarni w rankingu atrakcji turystycznych Kołobrzegu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 5. Opinia badanych o oznakowaniu dojścia do latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 6. Motywy odwiedzenia latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 7. Sposób dotarcia do latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 8. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Wykres 9. Opinia badanych na temat cen biletów.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Wykres 10.Opinia badanych czy oferta latarni jest wystarczająca.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 11. Udział badanych w zwiedzaniu innych polskich latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 12. Ilość chętnych wśród badanych na wycieczkę do wszystkich polskich latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 13. Ilość chętnych wśród badanych na udział w prelekcji nt. polskich latarni.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 14. Opinie badanych na temat latarni w Polsce.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 15. Udział badanych z podziałem ze względu na wiek.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 16. Udział badanych z podziałem ze względu na płeć.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 17. Udział badanych z podziałem ze względu na miejsce zamieszkania.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wykres 18. Udział badanych ze względu na wykształcenie.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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50%

Wykres 19. Udział badanych z podziałem ze względu na zamieszkiwane województwo.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wykres 20. Udział badanych z podziałem ze względu na aktywność zawodową.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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60%

Latarnia

Dostępność dla
turystów

Godziny
otwarcia

Cennik

Oznaczenia
przy drogach
krajowych o
zjazdach do
latarni

Oznakowanie
drogi dojazdu

Tabela 21. Dane zebrane podczas zwiedzania polskich latarni morskich. Obserwacje własne.

Świnoujście

cały rok

10.00-18.00

N - 4zł,
U - 3zł

jest

dobre

brak

brak, latarnię
widać z
daleka, łatwo
trafić

Niechorze

cały rok

10.00-17.00

N - 4zł,
U - 3zł

Kołobrzeg

VII-VIII
IX-IV

10.00-do zachodu słońca
11.00-16.00

N - 4zł,
U - 3zł

brak

brak, łatwo
trafić

Gąski

VII-VIII
IX-IV

10.00-20.00
10.00-16.00

N - 4zł,
U - 3zł

brak

brak

Darłowo

VII-VIII

9.00-do zachodu słońca

N - 4zł,
U - 3zł

jest

brak, łatwo
trafić

Jarosławiec

VII-VIII

15.00-18.00, do uzgodnienia z
latarnikiem

N - 4zł,
U - 3zł

brak

brak, łatwo
trafić

Ustka

VII-VIII

9.00-do zachodu słońca

N - 4zł,
U - 3zł

brak

brak, łatwo
trafić

Czołpino

VII-VIII

10.00 - 19.00

N - 4zł,
U - 3zł

jest

dobre

Stilo

VII-VIII
IX, V, VI

10.00-14.00/15-.00-19.00
10.00-13.00/14.00-17.00

N - 5zł,
U - 3zł

jest

jest

VII-VIII
IX, V, VI

9.30-14.00/15-.00-19.00
10.00-14.00/15.00-17.00

N - 6zł,
U - 3zł

jest

jest

VII-VIII
IX, V, VI

10.00-14.00/15-.00-19.00
10.00-14.00/15.00-18.00

N - 5zł,
U - 3zł

jest

jest

VII-VIII
IX-IV

9.00-14.00/15-.00-19.00
10.00-14.00/15.00-18.00

N - 5zł,
U - 3zł

jest

jest

Rozewie Stara
Latarnia

Hel

Krynica
Morska

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji.
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Infrastruktura
turystyczna

Tablice
informacyjne z
opisem latarni

Świnoujście

daleko od centrum, przed
przeprawą promową,
kursują specjalne autobusy

miejsca parkingowe
wzdłuż drogi

przy latarni fast food,
sklepik z pamiątkami,
wewnątrz: sklepik z
wydawnictwami, z
żetonami, certyfikatami,
pamiątkami

tak

Niechorze

w centrum wczasowej
miejscowości

miejsca parkingowe
wzdłuż drogi

przy latarni budki z
pamiątkami, pocztówkami,

Kołobrzeg

w porcie, można dojechać
prawie pod samą latarnię

strefa płatnego
parkowania, trudno
zaparkować (brak
miejsc)

Gąski

na uboczu miejscowości
wczasowej drogi w złym
stanie, wąskie

Latarnia

Parking

Położenie/dojazd

Tabela 221. Dane zebrane podczas zwiedzania polskich latarni morskich. Obserwacje własne. C.d.

wewnątrz: kawiarnia i
muzeum minerałów, w
okolicy latarni cała
infrastruktura

tak

tak

trzy parkingi płatne

przy latarni fast food,
sklepik z pamiątkami,
wydawnictwami, możliwość
wbicia pieczęci
okolicznościowej

tak

w porcie, można dojechać
prawie pod samą latarnię
przy drodze w centrum
miejscowości wczasowej,
droga bardzo dobra

miejsca parkingowe
wzdłuż ulic

w okolicy latarni cała
infrastruktura

tak

miejsca parkingowe
wzdłuż ulic

w okolicy latarni cała
infrastruktura

tak

Ustka

w porcie, można dojechać
prawie pod samą latarnię

miejsca parkingowe
wzdłuż ulic

w okolicy latarni cała
infrastruktura

wewnątrz
latarni

Czołpino

na terenie Parku
Narodowego, droga w złym
stanie, dojście około
1, 5km

dwa parkingi płatne

Stilo

droga w złym stanie,
dojście około 1 km

parking płatny

Rozewie Stara
Latarnia

na styku dwóch
miejscowości wczasowych
Jastrzębiej Góry i Rozewia

parking bezpłatny

przy latarni fast food

wewnątrz
latarni

Hel

w centrum wczasowej
miejscowości, dojście ok.
300m

miejsca parkingowe
wzdłuż ulic

przy latarni fast food,
sklepik z pamiątkami,
wewnątrz: sklepik z
wydawnictwami,
pamiątkami

tak

Krynica
Morska

w centrum wczasowej
miejscowości

miejsca parkingowe
wzdłuż ulic

w okolicy latarni cała
infrastruktura

tak

Darłowo
Jarosławiec

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji.
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wewnątrz: sklepik z
wydawnictwami, z
modelami kartonowymi,
certyfikatami, pamiątkami
wewnątrz: sklepik z
wydawnictwami,
pocztówkami, pamiątkami

tak

tak

Latarnia

Atrakcje
okolicy

Tabela 231. Dane zebrane podczas zwiedzania polskich latarni morskich. Obserwacje własne. C.d.

Świnoujście

Fort Gerharda, Fort Anioła, Stawa Młyny,
Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Niechorze

ruiny kościoła w Trzęsaczu, Muzeum
Rybołówstwa Morskiego

Kołobrzeg

rynek staromiejski z ratuszem, Muzeum Oręża
Polskiego, bazylika konkatedralna, port

Gąski

zespół ogrodów tematycznych Hortulus w
Dobrzycy, pałac i park krajobrazowy w
Gąskach

Darłowo

Zamek Książąt Pomorskich, Kościół Mariacki,
port

Jarosławiec

30 metrowy klif z punktami widokowymi

Ustka

ryglowa zabudowa dzielnicy rybackiej,
secesyjna zabudowa letniskowa, port

Czołpino

Słowiński Park Narodowy z wędrującymi
wydmami i muzeum w Smołdzinie, Góra
Rowokół w wieżą widokową, Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach, Park Dinozaurów w
Łebie

Stilo

ruchome wydmy w Osetniku, pałac i park
krajobrazowy w Sasińcu

Rozewie Stara
Latarnia

wąwóz erozyjny w Chłapowie, Nadmorski
Park Krajobrazowy, wyznaczony północny
przylądek Polski "Gwiazda Północy"

Hel

Fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu
Gdańskiego, Muzeum Rybołówstwa
Morskiego z wieżą widokowa, skansen broni
morskiej, obiekty i fortyfikacje z II wojny
światowej, port

Krynica
Morska

Wielbłądzi Garb - Największy szczyt mierzei i
stała wydma, port, zabytkowa zabudowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji.
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3. Wnioski
Analizując tabelę przedstawiającą możliwości uprawiania wybranych form turystyki
na Szlaku Latarń Morskich województwa pomorskiego okazuje się, że największe możliwości
spośród zawartych tam form turystyki mają: turystyka aktywna – piesza, rowerowa, kajakowa
oraz turystyka letnia młodzieżowo – dziecięca. Dużymi możliwościami wykazało się pięć
rodzajów turystyki: turystyka kulturowa/objazdowa, edukacyjna, wypoczynek rodzinny,
turystyka 3S, turystyka niekonwencjonalna np. przygodowa, oraz turystyka sentymentalna.
Pozostałe formy mają średnią możliwość ich uprawiania: turystyka promowa/ lotnicza/
cruising oraz wodna śródlądowa. Z badań wynika, iż na Szlaku Latarń nie ma możliwości
rozwoju turystyki miejskiej – weekendowej, kulturalnej – wydarzenia oraz MICE, co jest w
pełni uzasadnione brakiem odpowiedniej infrastruktury.
W koncepcji rozwoju produktów przeprowadzono segmentację docelową turystów na
Szlaku Latarń. Wynika z niego, że największe możliwości mają pasjonaci i hobbyści z Polski
i świata, turyści rodzinni zarówno polscy i jak i zagraniczni oraz młodzież – studenci,
licealiści i młodzież pracująca. Cztery rodzaje turystów mają duże możliwości uprawiania
turystyki na Szlaku. Są to: polscy i zagraniczni wodniacy i żeglarze, back pakersi 117, turyści
zdrowotni i kuracjusze oraz turyści indywidualni z zagranicy (Szwecja, Kraje Beneluxu,
Niemcy, Wielka Brytania). Turyści elitarni, profesjonaliści (branżowi), naukowcy, turyści
zagraniczni grupowi, single lub grupy znajomych, grupy studenckie oraz młodzi yuppie118w
nikłym stopniu będą zainteresowani uprawianiem turystyki związanej z latarniami morskimi.
Spośród 13 typów turystyki poddanych analizie autorka uważa, że możliwość
uprawiania aż 8 z nich (61, 54%) stanowi dobry punkt wyjściowy do dokonania wyboru w
który z nich należy inwestować i które rodzaje turystyki powinny być popularyzowane. Z
kolei segmentacja rynku wskazuje na obsługę, jakiego typu turystów należy przygotować
infrastrukturę oraz gdzie powinno się szukać się klientów. Najważniejsze jednak jest to by na
podstawie powyższych analiz zbudować takie produkty turystyczne, które uzupełnią ofertę do
głównych

segmentów

turystów

odwiedzających

region

oraz

przyciągną

turystów

potencjalnych. Szlak Latarń Morskich może liczyć na duże grono zainteresowanych nim
turystów. Trzeba jednak dopasować ofertę Szlaku do potrzeb grup najbardziej dochodowych i
skupienie się na zaplanowaniu odpowiednich działań w tym kierunku.

117
118

turyści podróżujący autostopem z plecakiem.
mieszkańcy dużych miast w wieku 25-35 lat.
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Analizując ankiety wypełnione przez respondentów autorka doszła do wniosku, że
miejsce, jakim jest latarnia morska w Kołobrzegu stanowi niewątpliwie jedną z największych
atrakcji tego miasta. Wynika to z faktu, iż wśród badanych 2/3 grupy (67, 44%) już na latarni
była a pozostali prawie w całości chcą ją zwiedzić. Z całej grupy 258 osób na latarnie nie
zamierza pójść tylko 6 osób, co stanowi naprawdę niewielki procent. Co niewątpliwie cieszy,
z badań wynikło, że dokładnie 100% respondentów uważa latarnię kołobrzeską za atrakcję
turystyczną. Jest to zatem rzecz godna uwagi, ponieważ w rankingu innych atrakcji miasta119
pozycja latarni jest bardzo wysoka. Prawie 14% osób uważa, że jest ona największą atrakcją a
ponad 50% klasyfikuje ją na drugiej i trzeciej pozycji. Na miejscu ostatnim nie znalazła się
ani razu.
Respondenci, którzy wybierali się by zwiedzić latarnię korzystali z różnych źródeł
informacji. Najbardziej popularnym źródłem okazały się ulotki, foldery i informatory, z
których skorzystało 68 osób oraz afisze i plakaty – 48 osób. Pozostałe źródła były w równym
stopniu wykorzystane, ale media okazały się źródłem, z którego korzystało najmniej osób, bo
tylko 13 na 258. Częściowym źródłem informacji również okazały się ulotki, foldery i
informatory a najmniej skorzystano z mediów, informacji od personelu w miejscu
zakwaterowania oraz przewodników.
Interesujące okazały się motywy odwiedzenie kołobrzeskiej latarni. Jak autorka
zakładała głównym motywem okazał się widok z latarni, który przyciągnął prawie połowę
badanych. Pojawiły się też inne motywy, których przeważała ciekawość oraz fakt, iż latarnia
jest obiektem historycznym lub związanym z historią. Wśród innych powodów znalazły się:
satysfakcja z wejścia, którą miało 6 osób, atrakcja dla dzieci, obejrzenie zachodu słońca,
atrakcyjne położenie, obejrzenie eksponatów marynistycznych oraz sława kołobrzeskiej
latarni. Na szczególną uwagę zasługują według autorki dwa motywy. Jeden określony, jako
„zawsze zwiedzam interesujące obiekty” cieszy, ponieważ świadczy o tym, że wśród
badanych znalazły się osoby ciekawe świata. Drugi motyw: porównanie z innymi latarniami
raduje autorkę szczególnie, ponieważ dowodzi, że przynajmniej 12 osób z badanej grupy
interesuje się latarniami morskimi.
Grupa badanych na pytanie o oznakowanie dojścia do latarni wyraziła się w
większości pozytywnie a mianowicie 204 osoby uznały je za dobre. Świadczy to o tym, że
miasto dba o to by turyści nie mieli problemu z trafieniem do atrakcyjnych miejsc.

119

plaża, molo, Muzeum Oręża Polskiego, Bazylika Konkatedralna, Regionalne Centrum Kultury, port
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Najczęściej drogę do latarni turyści pokonywali pieszo ale kilkanaście osób przyjechało
samochodem, rowerem lub autokarem.
Najczęściej respondenci przybywali do latarni z partnerem lub partnerką – ponad
połowa a najrzadziej z przyjaciółmi i znajomymi. Należy wnioskować z tego, że badani w
większości przyjechali na wypoczynek rodzinny.
Pytając o cenę biletu na latarnię autorka spodziewała się, iż większość badanej grupy
odpowie, że bilety są tanie. Wynik jednak okazał się zupełnie inny gdyż prawie 60%
respondentów uznało ceny biletów za odpowiednie, lecz dla 80 osób były one ze drogie.
Wydaje się jednak, że opinia ta wychodzi z założenia, że obecnie wszystko jest drogie, więc
wstęp również. Jeśli nie, to może należałoby pomyśleć o zmianie cennika, choć obserwując
ilość osób odwiedzających latarnię zdaje się, że akurat cena nie stanowi szczególnej bariery
wstępu.
Oferta turystyczna latarni jest wystarczająca dla większości badanych, ale pojawiło się
kilka pomysłów, co można zmienić. Nie wszystko jest sens zrealizować np. dogodniejsze
podejście. Wg autorki, zgodnie z dawną funkcja nie da się tego zrobić lepiej – podjazd dla
wózków jest wkomponowany i można z niego korzystać a schody są niewysokie i dość łatwe
do pokonania. Należy jednak zwrócić uwagę na pomysły dość łatwe w realizacji, które
pomogłyby przyciągnąć więcej turystów. Chodzi mianowicie o foldery w ośrodkach
wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach. Jak wynika z badań jest to dobre źródło
informacji, więc warto to wykorzystać. Bardzo ciekawym pomysłem, który się pojawił w
ankietach jest propozycja by w latarni umieścić nagranie audio z historią latarni, którą turyści
mogliby wysłuchać wchodząc na jej szczyt. Same tablice przed wejściem widocznie nie
wszystkim wystarczają a nagrania chętnie, nawet mimochodem się wysłucha.
W ankietach autorka pytała o inne polskie latarnie. Najbardziej znanymi latarniami są
latarnie w Helu, Świnoujściu i Krynicy Morskiej. Niewiele osób słyszało o Kikucie i
Czołpinie a nikt nie słyszał o Stilo. Wśród respondentów okazało się, że ¾ osób odwiedziło
również inne obiekty. Najwięcej, po około 70 osób, odwiedziło latarnie w Świnoujściu i
Niechorzu a tuż za nimi uplasowały się latarnie w Gąskach i Helu. Niestety ani jedna osoba
nie zwiedziła latarni w Czołpinie i Stilo a tylko kilka było w Jarosławcu i Rozewiu. Bardzo
dobrze wypadło pytanie o chęć odwiedzenia innych latarni. W wielu ankietach respondenci
deklarowali chęć odwiedzin nie tylko pojedynczych obiektów, ale też wszystkich polskich
latarni. Najchętniej badani odwiedziliby latarnie w Świnoujściu a zaraz po niej w Helu,
Krynicy Morskiej, Ustce oraz Kikut. Nie było takiej latarni, której nikt nie chciał zwiedzić.
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Najmniej, 30 osób, wyrażało chęć odwiedzenia latarni w Gąskach. Wynika z tego, iż jest
zapotrzebowanie na tego typu produkt i należałoby to wykorzystać.
Pytając o to czy badani wzięliby udział w wycieczce by zwiedzić wszystkie latarnie
odpowiedź w pełni autorkę zadowoliła. Na 258 osób aż 162 osoby chciałby wziąć udział w
takim wyjeździe. Chętnie też respondenci wzięliby udział w prelekcji na temat polskich
latarni morskich. Taką chęć wyraziło ponad 65% badanych. Jest to znakomity wynik
świadczący o tym, że należy propagować wiedzę dotyczącą tych obiektów.
W badaniach ankietowych wzięło udział 258 osób w większości były to kobiety
stanowiące 2/3 ogółu. Średnia wieku rozłożyła się prawie jednakowo, choć z niewielką
przewagą osób w wieku 56-65 lat. Większość respondentów pochodziła z dużych miast
powyżej 500 tys. mieszkańców i miast poniżej 50 tys. Tylko niewielka część osób pochodziła
ze wsi, ale Kołobrzeg jest drogim miastem na wypoczynek i mieszkańców wsi po prostu na
niego nie stać. Najwięcej respondentów, 1/3, pochodziła z województwa dolnośląskiego ale
w badaniu wzięły udział również osoby z innych województw. Zabrakło tyko przedstawicieli
województwa podlaskiego. Najmniej badanych posiadało wykształcenie podstawowe i niższe,
w większości były to osoby ze średnim wykształceniem. Wszyscy respondenci byli aktywni
zawodowo. Większość stanowiły osoby pracujące ale sporą grupę badanych tworzyli emeryci
i renciści. Było ich 90 osób na 126 pracujących. Pozostali to uczniowie i studenci.
Zdaniem autorki grupa badanych składała się z różnorodnych osób i badanie na niej
wykonane stanowi podstawę do wyciągania wniosków na temat zainteresowania turystów
polskimi latarniami morskimi.
Ostatnim elementem części badawczej pracy jest obserwacja własna, którą autorka
przeprowadziła zwiedzając czynne latarnie udostępnione do zwiedzania. Na jej podstawie
wyciągnięto wnioski z punktu widzenia przeciętnego turysty odwiedzającego z rodziną
latarnie morskie w Polsce.
Tylko dwie latarnie można odwiedzać przez cały rok. Są to latarnia w Świnoujściu i
Niechorzu. Na zwiedzanie pozostałych trzeba zarezerwować sobie miesiące letnie. Czas na
odwiedzenie latarni jest duży, bowiem są one czynne średnio przez 8 godzin dziennie. Bilety
na obiekty od Świnoujścia do Czołpina są w tej samej cenie: 4zł i 3zł. Stilo, Hel i Krynica
Morska są droższe o złotówkę na bilecie normalnym. Najdroższe jest wejście na latarnię w
Rozewiu, lecz zwiedzając tamtejsze muzeum jest warte swojej ceny. Niestety wiele latarni
głównie w województwie zachodniopomorskim nie ma oznaczeń przy głównych drogach.
Owszem łatwo jest na nie trafić będąc już w miastach gdyż są dobrze widoczne, ale to nie
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zmienia faktu, że turysta powinien wiedzieć, że w tej miejscowości znajduje się takiego typu
obiekt. Najbardziej odczuwalny jest brak kierunkowskazu na latarnię w Gąskach. Ten piękny
obiekt jest odwiedzany tylko przez osoby wypoczywające w Gąskach a przecież wystarczy
tylko zjechać kilka kilometrów od głównej drogi Koszalin - Kołobrzeg i można ją obejrzeć.
W miejscach gdzie stoją latarnie nie ma problemu z zaparkowaniem samochodu, choć
oczywiście zdarza się, że miejsc parkingowych brakuje. Dzieje się to przeważnie w
większych miejscowościach, w których latarnia stoi w centrum portu, jak np. w Kołobrzegu,
Darłowie i Ustce. Przy każdej latarni bez wyjątku znajdują się tablice informacyjne na temat
historii, budowy, danych technicznych, itp. Często postawione są też mapy w wizerunkiem
wszystkich polskich latarni, więc będąc w jednym obiekcie stanowi to wskazówkę do
odwiedzenia innego. Prócz samej latarni w miejscach w których stoją lub w pobliżu znajdują
się inne obiekty godne odwiedzin. Korzystając z tego, że przyjedzie się zwiedzić latarnię
można też obejrzeć inne bardzo ciekawe obiekty lub miejsca. Zdaniem autorki działa to w
dwie strony: przyjeżdżamy do latarni i zwiedzamy inne obiekty lub zwiedzając inne miejsca
zachodzimy do latarni. Jest to dobre rozwiązanie dla organizatorów wyjazdów by w ten
sposób łączyć zwiedzanie obiektów turystycznych.
Jednej rzeczy nie udało się autorce uzyskać. Nie uzyskani danych na temat ilości
turystów odwiedzających latarnie. W każdym obiekcie uzyskiwano jedną informację – „jest
dużo”. Latarnik z kołobrzeskiej latarni powiedział, że jest to tajemnica handlowa. Ale
szacunkowo można policzyć, że jeśli latarnia jest otwarta przez 8 godzin a na godzinę
wchodzi przeciętnie 140 osób120 stanowi to niezłą sumę. Obsługujący wejście na latarnie
mówili, że najwięcej turystów przewija się przez około 5 godzin. Szacunkowo można, więc
określić, iż każdą latarnię odwiedza dziennie około 500 – 700 osób. Największe przychody ze
zwiedzania powstają, gdy na latarnię wchodzą grupy zorganizowane np. wycieczki, zielone
szkoły i wycieczki szkolne. Poza lipcem i sierpniem wycieczki szkolne stanowią największy
segment turystów odwiedzających latarnie. W ścisłym sezonie większość turystów to turyści
indywidualni. Jednakże bez względu na to czy latarnie odwiedzają turyści indywidualni czy
zbiorowi, zainteresowanie nimi nie gaśnie i wciąż są chętni by zwiedzić te interesujące
obiekty.
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na raz może przebywać na latarni 35 osób, według regulaminu obowiązującego na latarniach.
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IV. Propozycje tworzenia produktów turystycznych w nawiązaniu do
polskich latarń morskich
W opracowaniu Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki podjęto różne tematy m.in.
przedstawiono przykładowe oferty pakietów turystycznych produktu turystycznego Szlak
Latarń Morskich:
- „Spotkania ze specjalnym widokiem”,
- „Polskie Wybrzeże od latarni do latarni”,
- „Korona Pomorza”.
„Spotkania ze specjalnym widokiem” skierowane są do biznesmenów i par
(zaręczyny, rocznice ślubu, urodziny). Idea tego produktu zakłada potraktowanie latarni, jako
miejsca szczególnie uroczystych spotkań, odwołując się do wartości romantycznego mitu
latarni i latarnika oraz nieograniczonych perspektyw widokowych. Podstawa oferty jest
posiłek na tarasie latarni przy blasku świec i nastrojowej muzyce. Oferta obejmuje również
dojazd do latarni wybranym środkiem transportu (bryczka, limuzyna) oraz certyfikat ze
zdjęciem, pieczęcią i podpisem latarnika potwierdzający odbycie spotkania na latarni. Pakiet
powinien być dostępny cały rok, lecz ze wskazaniem na miesiące letnie.
Dla studentów i młodzieży licealnej skierowana jest kolejna propozycja - „Polskie
Wybrzeże od latarni do latarni”. Jest to oferta zbliżona do popularnych w latach 70 i 80
młodzieżowych marszów pieszych a la Bieszczady z plecakiem i namiotem. Zakup pakietowy
obejmuje bilety wstępu do parków narodowych, korzystanie z miejsc do rozbicia namiotu i
sanitariatów, mapy, prowianty, posiłki, uczestnictwa w ogniskach. Zaplanowano różne trasy
obejmujące całe wybrzeże lub jego wycinek. Ze względu na noclegi oferta ta jest możliwa do
realizacji tylko w lecie.
Trzecią ofertą jest „Korona Pomorza” skierowana dla rodzin z dziećmi. Jest to
propozycja by zachęcić turystów do odwiedzenia wszystkich latarni morskich. Po otrzymaniu
mapy, pliku MP4 i promocyjnej karty wejścia do wszystkich latarni uczestnik może
odwiedzać latarnie w dowolnej kolejności i dogodnym terminie. Po zdobyciu Korony
Pomorza otrzymuje się dyplom i pamiątkę.
W „Koncepcji rozwoju produktów 4 szlaków turystki kulturowej” na uwagę również
zasługuje koncepcja marketingu produktu „Szlaku Latarń Morskich”, w której znajduje się
wiele ciekawych pomysłów na produkty turystyczne związane z latarniami oraz kroki
podstawowe do ich wykreowania. Jako produkt mix pojawiły się cztery propozycje:
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- „Landmarki pomorskie” – niezapomniane widoki,
- „Eksperymentuj z nami” – interaktywne poznanie,
- „Latarnie sztuki” – sztuka w nietypowym otoczeniu,
- „Latarnie aktywności” – oazy turystyczne na mapie wybrzeża.
„Landmarki pomorskie”, czyli widok, jako główna motyw odwiedzania latarń.
Wszystko, co dotyczy widoku zarówno samych latarni jak i tego, co z ich szczytu widać,
można ująć w formę pamiątki z wakacji, ozdób, kolorowanek dla dzieci, szkiców terenu z
odpowiednim opisem. Za pomocą lunety lub lornetki turysta może zobaczyć panoramę tego,
co wokół latarni się znajduje a filmy promocyjne lub zdjęcia panoramy z latarni umieszczone
w punktach informacji turystycznej i bazie noclegowej na pewno zachęcą do zwiedzania.
Jeśli potraktować latarnie, jako żywe eksponaty optyczne to produkt mix
„Eksperymentuj z nami” pomoże turystom poznać latanie od strony technicznej, jak działają,
jak są zbudowane, jakie są ich typy i w jakim celu zostały stworzone. Jest to szczególne
interesujące dla młodych ludzi będących ciekawymi świata. Szczególne, jeśli pokaże się to w
interesujący sposób np. w formie prezentacji multimedialnej.
Dla wielbicieli sztuki można zorganizować różne wystawy w latarniach morskich. W
dość nietypowym otoczeniu można zaprezentować eksponaty z różnej dziedziny – fotografii,
malarstwa a nawet rzeźby czy techniki a „Latarnie sztuki” przyciągałyby turystów swoim
klimatem.
Turyści aktywni również znajdą coś dla siebie w produkcie „Latarnie aktywności”.
Zarówno turyści piesi jak i uprawiający turystykę rowerową mogą potraktować latarnie
morskie, jako wyspy turystyczne na polskich plażach. Jadąc lub idąc do każdej z nich
znaleźliby tam, oprócz samej latarni, jako atrakcji, np. stanicę rowerową lub punkt pierwszej
pomocy.
Koncepcja marketingu produktu „Szlaku Latarń Morskich” zakłada również powstanie
produktów turystycznych w trzech obszarach: marketingu atrakcji i usług, infrastruktury i
wydarzeń.
W grupie produktów w marketing atrakcji i usług znajdują się:
- „Latarnie wiedzy”, w których z pomocą lekcji angażujących, show roomów
świetlnych i stanowisk multimedialnych można przekazać, głównie dzieciom i
młodzieży, różne zagadnienia z dziedziny fizyki i techniki,
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- „Kino Latarnika Romantyka”, ciepłym letnim wieczorem, w niesamowitym otoczeniu
zabierze turystów spragnionych kultury na romantyczny film, wieczór poezji lub
opowieści o morzu,
- „Objazdowy skansen Latarń” to mobilna ekspozycja pokazywana przez cały rok w
różnych miejscach mająca przybliżyć mieszkańcom Polski zagadnienia związane z
latarniami morskimi i zachęcić do ich odwiedzenia na żywo,
- „Po drugiej stronie Bałtyku” to pokazanie siostrzanych latarni znajdujących się w
Skandynawii oraz pretekst, którego punktem wyjścia są latarnie, do wymiany
kulturowej pomiędzy krajami,
- „Graj w Latarnie” to propozycja dla najmłodszych miłośników komputerów, którzy
poprzez grę komputerową poznają wszystkie tajemnice latarni morskich.
Produkty turystyczne z obszaru marketingu infrastruktury to:
- „Ustronie w cieniu latarni” to pomysł na stworzenie przy latarniach schronisk
młodzieżowych o jednakowym standardzie i cenniku, jako zachęta do uprawiania
turystyki wędrownej,
- „W świetle latarni” można zrobić ciekawą imprezę aż do świtu a przed nią turyści
obejrzą przedstawienie typu „światło i dźwięk”. Ze względu na specyfikę pracy latarni
morskich ten produkt może objąć tylko latarnie wygaszone jak Twierdza Wisłoujście
czy Gdańsk Nowy Port,
- „Klub Latarnika”, w którym dobrze można zjeść, wypić i przenocować w
niepowtarzalnym żeglarskim klimacie, a do rachunku gość dostałby bilet wstępu do
latarni,
- „Skład Latarnika”, czyli sklep z pamiątkami, od dodatków domowych, przez pokój
dziecka, do pen driver a wszystko z podobiznami latarń morskich,
- „Latarniobus” zabierze turystów do latarni oddalonych od skupisk ludzkich lub na
wycieczkę całym szlakiem latarń.
Marketing wydarzeń obejmuje trzy produkty:
- „Dzień Latarń Morskich” na wzór Dnia Wiatraka w Holandii to coroczne święto latarń
morskich, latarników i miłośników latarń. Całodzienny festyn przy latarniach,
projekcje filmów, degustacja potraw regionalnych, zwiedzanie nieczynnych obiektów,
wystawy fotografii, konkursy, to wszystko przyciągnie turystów i pozostawi
niezapomniane wrażenia, które sprawią, że chętnie wrócą do latarni w następne
wakacje,
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- „Night Watch Show”, czyli magiczna noc. W noce spadających gwiazd121, przy
odpowiedniej oprawie muzycznej i gastronomicznej, spełniają się najskrytsze
marzenia, a miejsce zostanie na zawsze w pamięci,
- „Mistrzostwa świata w paleniu fajki” o tytuł honorowego latarnika to propozycja dla
wielbicieli dobrych trunków i tytoniu.
„Koncepcję rozwoju produktów 4 szlaków turystyki kulturowej” opracowano na
potrzeby województwa pomorskiego. Jednak pomysły tam zawarte mogą, a nawet powinny
być wykorzystane również przez sąsiednie województwo zachodniopomorskie. Same
koncepcje produktów turystycznych są tak opisane, że można je wdrożyć do obiektów obu
województw. Niektóre z nich już zostały wpisane w kalendarz atrakcji województwa
pomorskiego jak np. Dzień Latarnika, a reszta czeka na realizację, fundusze lub chętnych do
ich realizacji. Szkoda tylko, że województwo zachodniopomorskie nie ma pomysłu na
zagospodarowanie turystyczne latarni morskich lub nie korzysta z dobrych pomysłów
sąsiadów.
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V. Podsumowanie, wnioski
Pisząc tę pracę autorka miała na celu pokazanie jak ważnym elementem gospodarki
turystycznej są latarnie morskie. Obserwując ilu turystów je odwiedza i badając
zainteresowanie nimi autorka uważa, że latarnie morskie stanowią ważny punkt na mapie
atrakcji turystycznych Polski. Jest ogromna potrzeba udostępniania ich turystom i
wczasowiczom. Budzące zainteresowanie wśród koneserów pięknych widoków i architektury
nadmorskich budowli są obiektami, do których na pewno zawitają. Warunkiem jest jednak
dobre oznakowanie tras dojazdowych i akcja marketingowa propagująca zwiedzanie latarń. Z
tymi warunkami poradziło sobie województwo pomorskie sporządzając koncepcję rozwoju
Szlaku Latarń i powoli wdrażając w życie jej założenia. Województwo zachodniopomorskie
musi jeszcze nad tym popracować i brać przykład z sąsiadów. Prężnie działające
Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego bardzo dba o to by latarnie będące
pod ich opieką mogły jak najdłużej i w jak najlepszym stanie służyć turystom.
Współpracujące ze sobą trzy Urzędy Morskie oraz miłośnicy latarń zajmują się nie tylko
organizowaniem ruchu turystycznego, ale też dbają o stałe poprawianie stanu technicznego
obiektów i ich walorów estetycznych.
Obserwując turystów, którzy odwiedzają latarnie autorka jest przekonana, że latarnie
morskie nawet, jeśli zgasną to będzie je widać. Będą widoczne i na pewno odwiedzane przez
ludzi zakochanych w morzu, osoby, które nigdy nie przepuszczą atrakcji godnej obejrzenia a
przede wszystkim przez turystów, których na pewno nigdy nie zabraknie.
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Załącznik 1.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Jestem studentką Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Piszę pracę magisterską na temat
polskich latarni morskich. Chciałabym prosić Panią/Pana o odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta
jest całkowicie anonimowa a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w pracy naukowej.
Odpowiedzi proszę zaznaczyć poprzez postawienie „ X” lub udzielenie szerszej odpowiedzi
Z góry dziękuję a udzieloną pomoc.

1. Czy odwiedził/a już Pani/Pan latarnię morską w Kołobrzegu?
 tak
 nie
2. Jeśli nie, czy zwiedzanie latarni jest w Pani/Pana planach?
 tak
 nie
3. Czy Pani/Pana zdaniem latarnia morska jest atrakcją turystyczną Kołobrzegu?
 tak
 nie
4. Czy wybierając się do latarni korzystał/a Pani/Pan z poniższych źródeł informacji (można
zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi)?
tak
media
internet
informacje od personelu w miejscu zakwaterowania
informacje od krewnych/znajomych
afisze/plakaty
ulotki/foldery/informatory
przewodniki

5. Co skłoniło Panią/Pana do odwiedzenia latarni morskiej w Kołobrzegu?
a. ……………………………………
b. ……………………………………
c. ……………………………………
6. Czy uważa Pani/Pan, że dojście do latarni jest dobrze oznakowane?
 tak
 nie
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częściowo

7. Jakim środkiem lokomocji przyjechał/a Pani/Pan by zwiedzić latanię.
 pieszo
 samochodem
 rowerem
 innym, (jakim?)…………………………………..
8. Z kim Pani/Pan zwiedzał/a latarnię?
 sama/sam
 z partnerem/partnerką
 przyjaciółmi/znajomymi
 z dzieckiem/dziećmi
9. Sądzi Pani/Pan, że bilety wstępu na latarnię (4 zł – bilet normalny i 3zł – bilet ulgowy )są:
 tanie
 drogie
 o właściwej cenie
10. Czy uważa Pani/Pan, że oferta turystyczna kołobrzeskiej latarni jest wystarczająca?
 tak
 nie
11. Jeśli nie, to, jakiej oferty Pani/Pan oczekuje od gospodarzy latarni.
a. …………………………..
b. …………………………..
c. …………………………..
12. Proszę ułożyć w kolejności od najbardziej atrakcyjnego (1) do najmniej atrakcyjnego
turystycznie (7) miejsca w Kołobrzegu

plaża
molo
Muzeum Oręża Polskiego
Bazylika Mniejsza pw. Najświętszej Marii Panny
Latarnia Morska
Regionalne Centrum Kultury (imprezy/oferta kulturalna)
port
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13. Czy odwiedził/a Pani/Pan inne polskie latarnie morskie?
 tak
 nie
14. Proszę wymienić, które latarnie morskie Pani/Pan zna (słyszał/a Pani/Pan o nich), w
których Pani/Pan była, a które chciałaby/chciałby Pani/Pan odwiedzić (wymienione są
latarnie udostępnione do zwiedzania)

słyszałam/em o niej

byłem/byłam

chciałabym/chciałbym
zwiedzić

Świnoujście
Kikut
Niechorze
Kołobrzeg
Gąski
Darłowo
Jarosławiec
Ustka
Czołpino
Stilo
Rozewie
Hel
Krynica Morska
15. Czy wzięłaby/wziąłby Pani/Pan udział w wycieczce po polskim wybrzeżu by odwiedzić
wszystkie latarnie morskie?
 tak
 nie
16. Czy interesowałoby Panią/Pana wzięcie udziału w prelekcji nt. polskich latarni morskich?
 tak
 nie
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Metryczka
17. Wiek
 10-14
 15-18
 19-24
 25-39
 40-55
 56-65
 66 i więcej
18. Płeć
 kobieta
 mężczyzna
19. Miejsce zamieszkania
 miasto pow. 500 tys.
 miasto do 500 tys.
 miasto do 200 tys.
 miasto do 50 tys.
 wieś
20. Z jakiego województwa Pani/Pan przyjechał/a?
……………………………………………..
21. Wykształcenie
 podstawowe i niższe
 zawodowe
 średnie
 policealne
 wyższe
22. Jaki jest Pani/Pana status aktywności zawodowej?
 pracujący
 uczeń/student
 emeryt/rencista
 bezrobotny
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Załącznik 2.
Położenie latarni morskich na polskim wybrzeżu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rajchowiak M., Polskie Latarnie Morskie, Wrocław 2005,
Wydawnictwo ZET
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Załącznik 3.
Porównanie graficzne wybranych danych technicznych polskich latarni
morskich.
Wysokość wieży w metrach

100
50
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Wysokość światła w metrach n.p.m.

100

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.
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Zasięg światła w Mm

50

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.

Porównanie wysokości wieży, wysokości światła i zasięgu światła

wysokość wieży
wysokość światła
zasięg światła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Czerner M., Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża,
Poznań 1986, Wydawnictwo Poznańskie.
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