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P r z e d s t a w i a m  P a ñ s t w u  jest, szczególnie w tych ogólnopolskich 
Gdañskiego Latarnika Stefana gazetach, miejsca na dobre wiadomoœci. A 
Jacka Michalaka -  in¿yniera, przecie¿ warto pisaæ, ¿e ktoœ zrobi³ coœ 
fizyka, podró¿nika, przez kilka dobrego, coœ osi¹gn¹³. Dla nas samych jest 
lat oficera marynarki handlowej, to wa¿ne, bo dobre wiadomoœci mobilizuj¹, 
pisarza i mecenasa. Jego ojciec da j¹ ludz iom dobry przyk ³ad do 
w latach 30. by³  lekarzem na naœladowania, pokazuj¹, ¿e mo¿na zrobiæ 
"Darze Pomorza" oraz na wiele dobrego i w³aœnie to trzeba uwypukliæ.  

Na jakie dobre wiadomoœci Pan czeka?transatlantyku m/s "Pi³sudski", 
Chcia³bym aby ruszy³a kolej metropolitalna. a po wojnie tworzy³ Akademiê 
Chcia³bym te¿ aby kursowa³  tramwaj Medyczn¹ w Gdañsku, co 
wodny i na jeden bilet dzienny turyœci mogli upamiêtnia pomnik przy ul. 
wysiadaæ i zwiedzaæ Twierdzê Wis³oujœcie, Dêbinki. Stefan Jacek Michalak 
Westerplatte oraz Latarniê Morsk¹.od 40 lat mieszka w Kanadzie, u ujœcia rzeki œw. Wawrzyñca, 
Dziêkujê Panu za rozmowê i ¿yczê wielu usianego wieloma ró¿nej wielkoœci wysepkami. Na ka¿dej z 

nich znajduje siê latarnia morska i ma on wielki sentyment do dobrych wiadomoœci. 
tych budowli. Nazywa je "anio³ami stró¿ami" nios¹cymi 
marynarzom poczucie bezpieczeñstwa. Wielkim rozmowê przeprowadzi³a Marta Polak
sentymentem darzy te¿ Gdañsk - miasto swojego dzieciñstwa i 
m³odoœci. Na wieœæ o tym, ¿e w Gdañsku niszczeje latarnia postanowi³ Latarnia Morska, ul. Przemysùowa 6 A
j¹ odrestaurowaæ i udostêpniæ zwiedzaj¹cym. tel 0-58 760 16 42 www.latarnia.gda.pl

W ubieg³ym roku, po 79 latach, nast¹pi³o ponowne uruchomienie 
kuli czasu. A co w tym roku zmieni siê w Latarni Morskiej w Nowym 
Porcie?
Planujemy dokonanie trzech, mo¿e niewielkich, ale ciekawych zmian. 
Nad portalem wejœciowym do Latarni ma byæ wykuta data 1893. Jest to 
data zakoñczenia budowy Latarni, a po kilku miesi¹cach, ju¿ w 1894 
roku zosta³a ona oddana do u¿ytku. Druga zmiana to tablica z napisami 
w trzech jêzykach, któr¹ planujemy umieœciæ na tarasie widokowym. 
Bêdzie to cytat z Aleksandra von Humboldta, który opisywa³ widok na 
Zatokê Gdañsk¹ roztaczaj¹cy siê z Latarni jako jeden z trzech 
najpiêkniejszych widoków na œwiecie. Pozosta³e dwa to Z³oty Róg w 
Konstantynopolu i widok na Zatokê Triesteñsk¹. Dodam, ¿e Aleksander 
von Humboldt by³ autorytetem, s³awnym podró¿nikiem, przyrodnikiem i 
geografem. Jego imieniem nazwany zosta³ pr¹d morski wzd³u¿ 
wybrze¿y Peru, a tak¿e uniwersytet w Berlinie i ¿aglowiec, który 
niedawno odwiedzi³ Gdyniê podczas Zlotu. Chcemy te¿ dodaæ 
podœwietlone przezrocza na naszej wystawie dokumentuj¹ce 
historyczn¹ rolê Latarni Morskiej w momencie wybuchu II wojny 
œwiatowej. Jak wynika z dokumentów Ÿród³owych m.in. z dziennika 
okrêtowego pancernika Schlezwig-Holstein to z Latarni Morskiej pad³y 
pierwsze strza³y niemieckie w kierunku Westerplatte. Dopiero trzy 
minuty póŸniej do³¹czy³ Schlezwig-Holstein. Jest to ciekawostka 
historyczna. Tak wiêc jeœli te trzy zmiany uda nam siê wprowadziæ, to 
bêdziemy zadowoleni.
Jakie s¹ dobre wiadomoœci zwi¹zane z Latarni¹?
Zosta³ uruchomiony historyczny tramwaj, który w soboty i niedziele 
przywozi turystów do Latarni. Zatrzymuje siê niedaleko st¹d i po 40 
minutach wraca. W tym czasie mo¿na spokojnie zwiedziæ Latarniê i 
wygodnie wróciæ do Wrzeszcza czy Gdañska G³ównego. Tramwaj 
cieszy siê du¿ym powodzeniem. 
Inna dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e w³adze naszego miasta obieca³y 
jeszcze tej jesieni, a najpóŸniej w przysz³ym roku doprowadziæ œcie¿kê 
rowerow¹ pod nasz¹ piêkn¹ Latarniê. To bardzo cieszy, gdy¿ coraz 
wiêcej mieszkañców Gdañska porusza siê rowerami i pozwoli to 
jeszcze wiêkszej iloœci osób zwiedziæ Latarniê. 
A tak ogólnie czym s¹ dla Pana dobre wiadomoœci? 
To jest to czego nam wszystkim potrzeba. Niestety, w przeciwieñstwie 
do tego, gazety czêsto koncentruj¹ siê na z³ych wiadomoœciach, ¿e ktoœ 
zabi³, oszuka³, ¿e znów jakaœ zbrodnia, przekrêt, katastrofa. Za ma³o 
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Latarnia Morska w Gdañsku-Nowym Porcie zosta³a zbudowana na 
wzór najpiêkniejszej latarni morskiej Ameryki P³n. wzniesionej w 
Cleveland (Ohio)  nad jeziorem Erie. Mierzy 27 metrów wysokoœci (z 
masztem kuli czasu 37 m). S³u¿y³a jako latarnia morska, wie¿a 
pilotów portowych i baza kuli czasu. By³a czynna od 1894 do 1984 
roku, kiedy oddano do u¿ytku now¹ latarniê morsk¹ w Porcie 
Pó³nocnym. Sta³a bezu¿ytecznie do1999 roku, kiedy to 
gdañszczanin -  Stefan Jacek Michalak wyst¹pi³ z projektem 
wyremontowania latarni  i urz¹dzenia w jej wnêtrzu muzeum 
latarnictwa œwiatowego. Projekt spotka³ siê z ¿yczliwym przyjêciem 
ze strony w³adz miejskich i portowych Gdañska. Po wykonaniu 
niezbêdnych prac remontowych, w 2004 roku (w 110 rocznicê jej 
wybudowania) Latarnia Morska Gdañsk-Nowy Port otwar³a  podwoje 
dla zwiedzaj¹cych. Teraz mo¿na podziwiaæ piêkno jej architektury 
oraz wspania³y widok na Port Gdañski, Westerplatte, Trójmiasto i 
ca³¹ Zatokê Gdañsk¹, w³¹cznie z Pó³wyspem Hel. W jej wnêtrzu 
znajduje siê wystawa fotograficzna „Latarnie morskie Gdañska na 
przestrzeni wieków". 
Wspomniana gdañska kula czasu by³a to 1,5 m œrednicy metalowa 
kula. Zbudowano j¹ w roku 1876 i umieszczono na specjalnej 
drewnianej wie¿y, a w roku 1894 przeniesiono na szczyt nowo 
wybudowanej latarni w Nowym Porcie.  
Krótko przed godzin¹ 12-t¹ kula by³a podnoszona na szczyt masztu i 
dok³adnie w po³udnie spada³a. Dzia³o siê to na sygna³ telegraficzny z 
obserwatorium astronomicznego w Berlinie. Dla kapitanów 
pobliskich statków opadniêcie kuli czasu by³o sygna³em, który 
umo¿liwia³ im dok³adne dostrojenie ich chronometrów okrêtowych, 
gdy¿ nawet jednosekundowy b³¹d chronometrów przekszta³ca³ siê w 
du¿y b³¹d okreœlenia pozycji statku na mapie i czêsto bywa³ 
przyczyn¹ katastrof. Radio wynalezione przez Marconiego i 
rozpowszechnione na pocz¹tku XX wieku przejê³o rolê nadajnika 
dok³adnego czasu i stopniowo wyeliminowa³o u¿ytecznoœæ kul czasu. 
Dziœ zosta³o ich na ca³ym œwiecie tylko 5 lub 6. 
Gdañska kula czasu zosta³a w 1929 roku zerwana przez sztorm. W 
maju 2008 roku zrekonstuowana kula czasu ponownie pojawi³a siê 
na szczycie Latarni. Bylo to spe³nienie marzenia w³aœciciela Latarni p. 
Stefana Jacka Michalaka.  Kula opuszczana jest o godzinie 12.00, 
14.00, 16.00 i 18.00 na sygna³ czasu podawany drog¹ radiow¹ z 
obserwatorium we Frankfurcie. Gdañska kula czasu jest jedyn¹ na 
polskim Wybrze¿u i jedyn¹ w ca³ej Europie Pó³nocnej. Jest te¿ jedyn¹ 
na œwiecie a¿urow¹ kul¹ czasu. 


