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LATARNIE MORSKIE POLSKIEGO WYBRZEŻA 
JAKO OSOBLIWOŚCI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Latarnie morskie, jako stałe punkty nawigacyjne, rozmieszczone są wzdłuż całe-
go polskiego wybrzeża – od Świnoujścia po Krynicę Morską. Większość z nich 
powstała w XIX w., jednak już w XV, XVI i XVII stuleciu istniały obiekty peł-
niące funkcję stałych sygnalizatorów. Dzisiejsze latarnie morskie różnią się mię-
dzy sobą kształtem, wysokością, charakterem i zasięgiem światła. Stanowią też 
atrakcję dla turystów, a niektóre z nich obrosły w legendy i opowieści.

Wzdłuż polskiej części wybrzeża Bałtyku rozmieszczonych jest 16 czyn-
nych latarni morskich, wliczając w to wieżę widokową w Sopocie, pełniącą do 
1977 r. funkcję znaku nawigacyjnego (jest też nieczynna od 1984 r. stara latar-
nia w Gdańsku-Nowym Porcie – ośmioboczna wieża zakończona galerią dla 
zwiedzających, otoczoną poręczami z kutego żelaza). Licząc od zachodu, są to: 
Świnoujście (14°17′10″ E), Kikut, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Ja-
rosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Sopot, Gdańsk-Port 
Północny oraz Krynica Morska (19°27′12″ E). Najdalej na północ wysunięta jest 
latarnia na przylądku Rozewie (54°49′54″ N), a najbardziej na południu zlokali-
zowano latarnię w Świnoujściu (53°55′03″ N).

Latarnia w Świnoujściu jest także najwyższa – 64,8 m, najniższa zaś znaj-
duje się w Jastarni – zaledwie 13,3 m. Z kolei najwyżej położona jest latarnia 
Kikut – 76 m n.p.m; ta sama latarnia ma również najwyższej umieszczone źró-
dło światła – 91,5 m n.p.m. Najsilniejszym źródłem światła dysponuje latarnia 
w Świnoujściu – 4200 W, a największy zasięg światła ma Rozewie – 26 Mm 
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(mil morskich; 1 Mm = 1852 m); najmniejszy zasięg światła mają latarnie 
w Jastarni i Darłowie (po 15 Mm). Oprócz różnego zasięgu światła latarnie róż-
nią się też zakresem jego odbioru. Światło w większości z nich widziane jest tyl-
ko od strony morza, natomiast – przykładowo – latarnia w Świnoujściu emituje 
dwa rodzaje światła: białe w kierunku Bałtyku i czerwone – w stronę Zalewu 
Szczecińskiego. Najdłuższy cykl sygnalizacji ma Jastarnia – 20 s, najkrótszy zaś 
Kołobrzeg i Rozewie (po 3 s). Najstarsza z obecnie funkcjonujących jest latarnia 
na Rozewiu (od 15 listopada 1822 r.), najmłodsza znajduje się w Gdańsku-Por-
cie Centralnym (od 18 czerwca 1984 r.). Najdalej położone od morza są latarnie 
w Stilo i Czołpinie – około kilometra.

Do najładniejszych i najoryginalniejszych należą latarnie w Niechorzu, Świ-
noujściu, na Rozewiu i w Stilo. Najmniej ciekawy wygląd ma natomiast latarnia 
w Darłowie – dwupiętrowa ceglana wieża o przekroju kwadratu, z drewnianymi 
schodami, wznosząca się nad parterowym domkiem.

Rys historyczny

Od chwili, gdy człowiek zaczął podróżować statkami morskimi, usilnie starano 
się określić każdy możliwy punkt na brzegu morskim, mogący pomóc w wy-
szukiwaniu i rozpoznaniu właściwego kierunku. W nocy mogły to być przede 
wszystkim widoczne znaki świetlne.

Już w starożytnym Egipcie kapłani zapalali na brzegach morza światła 
wskazujące drogę żeglarzom. Należy przypuszczać, że pierwsze ognie zapalano 
tylko wtedy, gdy oczekiwano wpływającego statku. Istnieje przekaz pochodzący 
z 600 r. p.n.e., opisujący latarnię w Sigeum (obecnie przylądek Inchisari w Turcji). 
Natomiast pierwsze ognie stałe to ogniska przy wejściu do Pireusu, antycznego 
portu Aten, umieszczone tam ok. 400 r. p.n.e. Zapalano je na specjalnie skonstru-
owanych kolumnach. Podobne ognie płonęły również na wzgórzu Munychia.

Najstarsza, zbudowana przez Egipcjan w II w. p.n.e. latarnia morska znaj-
dowała się w delcie Nilu, na wyspie Faros w Aleksandrii, będącej centrum ruchu 
między Wschodem a Zachodem. Była to monumentalna budowla o zdumiewa-
jącej, jak na ówczesne czasy, wysokości ponad stu metrów. Jej budowa trwała 
17 lat, a budowniczym był Sostratos z Knidos, wielki grecki architekt działający 
w Aleksandrii. Musiała to być piękna budowla, skoro zaliczono ją do siedmiu 
cudów świata. Zawaliła się ok. 1600 r. n.e. podczas trzęsienia ziemi.
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Najstarsze latarnie morskie wybudowane przez Rzymian w Dover (Anglia) 
i Boulogne-sur-Mer (Francja, ówczesna Galia) pochodzą z I w. n.e. W tym czasie 
istniały także sławne latarnie morskie w Ostii i Centum Cellae. Wraz z upadkiem 
Cesarstwa Rzymskiego rozwój żeglugi uległ zahamowaniu. Spowodowało to 
również wygaszenie latarni na wiele stuleci.

Pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery latarnie morskie ponownie 
pojawiły się na wybrzeżach. Do najstarszych należy latarnia w Cordouan (Fran-
cja), wybudowana najprawdopodobniej z polecenia Karola Wielkiego. Również 
na Bałtyku światło latarni morskiej, nazywanej „garnkiem wulkanu”, zapalono 
w słowiańskim Wolinie. Wspomina o tym kronikarz Adam z Bremy, który podał, 
że już w XI stuleciu w rejonie słowiańskiego grodu w Wolinie (Wineta) stosowa-
no sygnalizację świetlną do wskazywania drogi statkom na ujściowym ramieniu 
Odry – Dziwnej. Ognie sygnalizacyjne prowadziły też statki do portu w Gdańsku. 
Później, na terenie twierdzy Wisłoujście, powstał pierwszy stały znak orientacyj-
ny na polskim wybrzeżu Bałtyku. Była nim od 1482 r., początkowo wysoka na 
12 m, a od 1562–1563 r. osiemnastometrowa ceglana wieża, służąca głównie ce-
lom obronnym. W 1755 r. zastąpiła ją latarnia na terenie Nowego Portu w Gdań-
sku, która swoją działalność zakończyła z chwilą oddania do użytku latarni 
w Porcie Północnym 18 czerwca 1984 r.

Zachowały się przekazy świadczące o tym, że w XVI w. istniała wieża 
sygnalizacyjna przy ujściu Regi, na terenie dzisiejszej miejscowości Mrzeżyno. 
Tę samą funkcję pełniła w tym okresie także wieża kaplicy klasztoru na Chełm-
skiej Górze koło Koszalina.

Siedemnastowieczne tradycje ma latarnia morska w Kołobrzegu, zbudowa-
na w 1666 r. przy wejściu do portu na prawym brzegu Parsęty, później wielokrot-
nie przebudowywana. Po jej zniszczeniu w marcu 1945 r. nową wieżę wybudo-
wano przed 1950 r. na górnej platformie fortu.

W XVII w. rozpalano ognisko na kościelnej wieży na wschodnim cyplu Pół-
wyspu Helskiego. W 1670 r. zbudowano pierwszą samodzielną latarnię na skraju 
wsi Hel. 1 sierpnia 1827 r. oddano do użytku latarnię murowaną, o okrągłym 
kształcie. Została ona zburzona przez obrońców Helu 19 września 1939 r., gdyż 
stanowiła punkt orientacyjny dla niemieckiej artylerii. Obecna latarnia powstała 
w 1942 r. Jest to ośmiokątna, zwężająca się ku górze, czterdziestometrowa kon-
strukcja.
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Najstarsza z obecnie funkcjonujących jest latarnia na Rozewiu, uruchomio-
na 15 listopada 1822 r. Wieżę latarni dwukrotnie podwyższano: w 1910 r. o 5 m 
i w 1978 r. o 8 m. W latach 1875–1910 funkcjonowała obok niej druga latarnia, 
w celu odróżnienia od podobnej latarni w Czołpinie.

Intensywna rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnej na południowym 
Bałtyku przypada na wiek XIX. I tak, w 1830 r. zbudowano latarnię w Jaro-
sławcu, a w latach 1835–1838 postawiono tam nową, która funkcjonuje do dziś. 
W latach 1854–1857 wzniesiono latarnię w Świnoujściu, zastępując starą 
z 1828 r., a następnie w Niechorzu (1866), Czołpinie (1872–1875), Gąskach 
(1876–1878), Darłowie (1885) i Ustce (1892). Ostatnią latarnią, którą w latach 
1904–1906 zbudowano na środkowym odcinku wybrzeża, była latarnia w Stilo. 
Bez większych uszkodzeń przetrwały one okres drugiej wojny światowej. 

Na wschodnim wybrzeżu powstała w 1872 r. latarnia w Jastarni-Borze, któ-
rą jednak zastąpiły: stojąca na Górze Szwedów – w granicach administracyjnych 
miasta Hel – latarnia z 1936 r. (wyłączona w 1991 r.) oraz latarnia o ażurowej 
konstrukcji, zbudowana w Jastarni w 1938 r., zburzona rok później. Zamiast niej 
oddano do użytku w 1950 r. latarnię automatyczną. (Druga w pełni automatycz-
na latarnia morska Kikut koło Wisełki na wyspie Wolin rozpoczęła działalność 
15 stycznia 1962 r.). W 1895 r. powstała latarnia na najwyższej wydmie Mierzei 
Wiślanej (26,5 m n.p.m.), w odległości 500 m od Krynicy Morskiej. Została ona 
zburzona w 1945 r., a obecna funkcjonuje od 15 sierpnia 1951 r.

Źródła i zasięg światła

Od najdawniejszych czasów aż do XVIII w. źródło sztucznego światła stanowiły 
ogniska opalane drewnem. Dopiero później, gdy opanowano produkcję szkła, 
drewno zastąpiono świecami woskowymi, a następnie łojowymi i stearynowymi. 
W tym czasie jako źródło światła stosowano też węgiel kamienny. Przykładowo, 
powstała w 1755 r. latarnia w gdańskim Nowym Porcie początkowo zużywała 
węgiel jako paliwo do oświetlenia. Niedługo potem źródłem światła stały się 
oleje roślinne i mineralne (nafta) oraz gaz (węglowy lub propan).

Latarnie powstające w XIX w. wykorzystywały najpierw olej rzepakowy 
oraz naftę, a latarnia Stilo zaopatrzona była w palniki gazowe. Na przełomie 
XIX i XX w. zaczęło dominować oświetlenie elektryczne, choć lampy naftowe 
przetrwały w Gąskach do 1927 r., a na Helu – aż do 1938 r. Obecnie w większo-
ści latarni morskich wykorzystywany jest układ optyczny, którego główną część 
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stanowi skupiająca i wzmacniająca światło żarówki soczewka Fresnela, mająca 
najczęściej formę cylindra (Świnoujście, Kikut, Gąski, Jastarnia, Hel, Krynica 
Morska, Ustka), a także półcylindra (Darłowo), zespołu dysków (Niechorze) lub 
półpierścieni (Czołpino). 

Żarówką o największej mocy (4200 W) dysponuje latarnia w Świnoujściu. 
Silne źródła światła (powyżej 1000 W) mają też latarnie w Niechorzu, Gąskach, 
Ustce, Czołpinie, Helu i Krynicy Morskiej. W pozostałych latarniach (Jarosła-
wiec, Kołobrzeg, Rozewie, Stilo, Gdańsk-Port Północny, Sopot) zastosowano 
obrotowe zespoły refl ektorów halogenowych.

Największy zasięg światła mają latarnie: na Rozewiu – 26 Mm, w Porcie 
Północnym w Gdańsku – 25 Mm i w Świnoujściu – 24 Mm. Najkrótszy zasięg 
widoczności (15 Mm) mają latarnie w Darłowie oraz Jastarni, a także latarnia 
Kikut (16 Mm).

Światło niektórych latarni, jak Niechorze, Gąski, Jastarnia, Krynica Morska, 
Rozewie, widać ze wszystkich stron, a na Helu nieoświetlony jest tylko niewiel-
ki wycinek od strony półwyspu. Natomiast pozostałe latarnie oświetlają jedynie 
półkole zwrócone ku morzu. Do osobliwości, jak już wspomniano, należy latar-
nia w Świnoujściu, emitująca, dzięki zastosowaniu fi ltra optycznego, dwa kolory 
światła: białe, skierowane w stronę otwartego morza, oraz czerwone – w stronę 
Zalewu Szczecińskiego (zasięg 9 Mm).

Latarnie różnią się też sposobem sygnalizacji, czyli długością cyklu świece-
nia, oraz charakterystycznym rytmem rozbłysków, pozwalającym na rozróżnie-
nie poszczególnych obiektów. Latarnia na Helu emituje rozbłyski trwające 5 s, 
przerwy między nimi wynoszą również 5 s; natomiast rozbłysk latarni na Roze-
wiu twa tylko 0,1 s, podczas gdy przerwa pomiędzy rozbłyskami aż 2,9 s.

Lokalizacja i kształt obiektów

Istotną rolę w postrzegalności latarni odgrywa, oprócz mocy i charakterystyki 
źródła światła, także jego wysokość, związana zarówno z jego lokalizacją, jak 
i wysokością samej latarni. Rekord wysokości należy do mierzącej 64,8 m latarni 
w Świnoujściu. Jest ona najwyższym tego typu obiektem w Europie, należąc 
również do czołówki światowej. Latarnia w Porcie Północnym sięga 61 m wy-
sokości, a wyższe niż 40 m są też latarnie w Niechorzu, Gąskach oraz na Helu. 
Najniższa jest licząca 13,3 m latarnia w Jastarni; poniżej 20 m mają także latar-
nie: Kikut i Ustka.
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Pomimo niewielkiej wysokości Kikut jest latarnią najwyżej położoną, zbu-
dowano ją bowiem na wzgórzu wznoszącym się na wysokość 76 m n.p.m. Z tego 
też powodu, mimo że sama liczy tylko 16,2 m wysokości, jej światła (soczew-
ki) znajdują się na rekordowym w Polsce poziomie 91,5 m n.p.m. Na wysokich 
wzgórzach wzniesiono także latarnie: Czołpino, Stilo i Krynica Morska, a na 
stromej skarpie nadmorskiej – latarnie w Niechorzu i na Rozewiu.

Poza Kikutem najwyżej położone źródła światła mają latarnie: Rozewie 
(83,2 m n.p.m.), Czołpino i Stilo (po 75 m n.p.m.) oraz Świnoujście (68 m n.p.m.). 
Na końcu listy znajduje się latarnia w Darłowie (19,7 m n.p.m.), a niewiele wy-
przedzają ją latarnie w Jastarni (22 m n.p.m.) oraz Ustce (22,2 m n.p.m.).

Niemal wszystkie latarnie położone są w pobliżu morskiego brzegu, w od-
ległości nieprzekraczającej stu metrów. Do wyjątków należą Czołpino i Stilo, 
odległe od morza o kilometr, oraz Jarosławiec – o blisko 400 m. Stilo wzniesiono 
na wysokiej zalesionej wydmie, w dość odludnej okolicy. Najbliżej brzegu morza 
(ok. 15 m) położona jest latarnia w Darłowie, toteż znajduje się ona w zasięgu 
rozbryzgów fal sztormowych.

O ile w nocy do identyfi kacji latarni służy swoisty dla każdej z nich cykl 
rozbłysków świetlnych, o tyle za dnia odróżniają je kształt i kolorystyka. Dlatego 
przyjęto zasadę, że latarnie muszą się cechować indywidualną, wyraźnie zróżni-
cowaną formą architektoniczną.

Ogólnie latarnie morskie przypominają kształtem wysokie wieże. Są one 
w swej konstrukcji (przekroju) zróżnicowane: okrągłe (np. Rozewie, Gąski, Świ-
noujście, Jarosławiec, Czołpino, Jastarnia), ośmioboczne (np. Hel, Niechorze, 
Ustka, stara latarnia w Gdańsku-Nowym Porcie) lub o przekroju kwadratu (np. 
Darłowo, Gdańsk-Port Północny). Niektóre zwężają się ku górze na całej wy-
sokości, przybierając kształt lekko zwężającego się stożka (np. Kikut oraz la-
tarnie w Kołobrzegu i Krynicy  Morskiej), lub tylko do pewnej wysokości (np. 
na Rozewiu – w dolnej części przekroju). Z kolei zwężająca się ku górze, lecz 
o przekroju ośmiokąta, jest wieża latarni na Helu. Ciekawą formę architekto-
niczną ma latarnia Stilo – cylindryczna, zwężająca się wieża o szesnastobocznej 
podstawie (ostrosłup o przekroju szesnastokąta). Oryginalną kompozycję two-
rzy też ośmioboczna latarnia w Ustce, przylegająca do niewiele niższego bu-
dynku pilotów portu, zwieńczonego schodkową attyką. Najmniej efektownie 
wygląda natomiast latarnia w Darłowie (z 1885 r.) – dwupiętrowa ceglana wieża 
o przekroju kwadratu, z drewnianymi schodami, wznosząca się nad parterowym 
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budynkiem. Jak już wspomniano, jest ona położona najbliżej brzegu (15 m od 
morza), toteż w zimie jej ściany, opryskiwane sztormowymi falami, pokryte są 
lodem. Ogólnie większość latarń zachowuje tę samą średnicę na całej wysokości, 
poza platformami, z których wyrastają.

Pod względem barwy najbardziej urozmaicona jest latarnia Stilo, pomalo-
wana – licząc ku górze – w pasy: czarny, biały i czerwony. W biało-czerwone 
pasy pomalowano latarnię w Jastarni, natomiast ośmioboczna wieża latarni na 
Helu wyróżnia się ciemnoczerwonym kolorem cegieł. Na czerwono pomalowa-
ny jest tynk zbudowanej z betonowych bloków latarni w Krynicy Morskiej oraz 
metalowa nadbudowa latarni na Rozewiu.

Najnowocześniejszą konstrukcją wyróżnia się latarnia w Porcie Północnym 
w Gdańsku. Z ciemnoniebieską, żelbetonową, kwadratową wieżą kontrastują 
dwupiętrowe, białe pomieszczenia Kapitanatu Portu, ulokowane na jej szczycie, 
poniżej laterny (pomieszczenia lampy). Jako jedyna zaopatrzona jest w windę. 
Klasyczny wygląd ma natomiast stara (nieczynna) latarnia w Nowym Porcie, 
o ośmiobocznej wieży zakończonej galerią otoczoną prętami z kutego żelaza. 
Z kolei przy latarni w Ustce wznosi się dom pilotów portu, samą zaś ośmiokątną, 
ceglaną wieżę przykrywa pomalowana na biało laterna.

Z niektórymi latarniami wiążą się legendy oraz mniej lub bardziej prawdo-
podobne historie. W starej latarni na Helu (zburzonej w 1939 r.) straszył podob-
no duch latarnika zabitego w 1905 r. podczas eksplozji armaty, której wystrzały 
sygnalizowały pozycję latarni podczas mgły.

Według legendy pierwsze ognie na Rozewiu rozpalała Krysta, córka szwedz-
kiego kupca. Jako jedyna przeżyła katastrofę ojcowskiego statku, który nadział 
się na tzw. czarcią skałę wystającą z wody w pobliżu przylądka, i do końca życia 
ostrzegała załogi statków przed niebezpieczeństwem.

Kolejna legenda Rozewia powstała w okresie międzywojennym za sprawą 
miejscowego latarnika, pana Leona Wzorka, który twierdził, że właśnie tam Ste-
fan Żeromski napisał powieść Wiatr od morza. W rzeczywistości pisarz nigdy nie 
był na Rozewiu; mimo to latarnia, w której mieści się Muzeum Latarnictwa, nosi 
od 1933 r. jego imię. Obok wznosi się pomnik Żeromskiego, autorstwa Stanisła-
wa Horno-Popławskiego.
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Charakterystyka niektórych latarni wybrzeża zachodniego

Latarnię w Niechorzu wybudowano w latach 1863–1866 jako uzupełnienie luki 
nawigacyjnej na tym odcinku wybrzeża. Ma ona ponad 45 m wysokości (na pol-
skim wybrzeżu wyższe są jedynie latarnie w Świnoujściu i w Porcie Północnym 
w Gdańsku) i jest zlokalizowana na wysokim, klifowym brzegu. Zasięg światła 
to 20 Mm (37 km). Ponadto latarnia w Niechorzu charakteryzuje się wyjątkowo 
ciekawą bryłą architektoniczną, elewacją oraz otoczeniem, w którym zachowała 
się zabudowa towarzysząca wraz z ogrodem. 

Podstawą latarni jest czworokątny budynek z symetrycznymi piętrowymi 
przybudówkami, na którym znajduje się wieża. Przekrój wieży do wysokości 
19 m jest czworokątny, powyżej zaś ośmiokątny, o długości boku ok. 3 m. Wieża 
jest zakończona gzymsem, na którym usytuowano taras widokowy (na wysoko-
ści 35,7 m), dostępny przez zbudowaną wewnątrz wieży krętą klatkę schodową 
(210 stopni). Budowla, zwieńczona szklaną laterną z urządzeniem optycznym, 
jest przykryta kopulastym, metalowym dachem.

Wieżę wzniesiono z licowanej jasnożółtej cegły. Na narożnikach wypusz-
czone zostały lizany, wykonane na przemian z cegły czerwonej oraz czarnej. 
Płaszczyzny między lizanami wyłożono jasnożółtą licówką. Natomiast przyle-
gające do wieży przybudówki mieszkalne (o wysokości 12,2 m) i inne budynki 
zbudowane są z ciemnoczerwonej cegły.

Układ kompozycyjny elewacji i detale architektoniczne nawiązują do archi-
tektury średniowiecznej. Przed wejściem do latarni (od strony północnej) znaj-
duje się piękny, przeszło sześćdziesięcioletni ogród z wysokimi żywopłotami 
(ponad 2 m) oraz strome schody prowadzące na betonowy wał ochronny i plażę. 
Od strony południowej do latarni przylegają budynki zamieszkane przez rodziny 
latarników i budynki gospodarcze (stodoła, budynek inwentarski i maszynow-
nie), otoczone ceglanym murem.

Latarnia została wyposażona w aparat Fresnela I klasy, według projektu 
Veit-Meyera. Początkowo źródłem światła był olej rzepakowy, którego zużycie 
wynosiło 1943 kg rocznie. Mechanizm zegarowy poruszał pierścieniową blachę 
z czterema otworami, co dawało wymaganą charakterystykę światła.

Zgodnie z tymczasową instrukcją światło zapalano pół godziny przed za-
chodem słońca, a gaszono o jego wschodzie. Czas zapalania tłumaczono tym, że 
w pochmurne dni ciemność następuje  o wiele wcześniej, niż wynika to z astro-
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nomicznego zachodu słońca. Poza tym na osiągnięcie pełnej siły światła potrzeba 
było co najmniej piętnastu minut.

Podczas działań wojennych w 1945 r. latarnia została uszkodzona. Odbu-
dowano ją w 1948 r. według zachowanej dokumentacji, jednak zastosowano już 
elektryczne źródło światła i optykę sprowadzoną ze Szwecji. Pierwszy raz po 
odbudowie światło rozbłysło 18 grudnia tego samego roku o godzinie 15.30. 
Obecnie źródłem światła jest żarówka umieszczona w obrotowym czterokierun-
kowym aparacie optycznym z soczewkami pierścieniowymi. Żarówka ma moc 
1000 W i mieści się w zmieniaczu żarówek – jedna się pali, druga pozostaje 
w rezerwie. Zabezpieczeniem latarni przed zanikiem napięcia jest agregat prą-
dotwórczy umieszczony w dyżurce latarnika, która znajduje się 8 m od budyn-
ku latarni. Charakterystyka światła: błyskowe; okres – 10,00 sekund: światło –
 0,45 s, przerwa – 9,55 s.

W 2000 r. latarnia została poddana generalnemu remontowi, w trakcie któ-
rego przywrócono pierwotny kolor wieży (żółty), zamontowano system klimaty-
zacyjny i automatyczne otwieranie okien, a także odnowiono przyległe zabudo-
wania i mury. Podmywany brzeg zabezpieczony został ciężką opaską betonową, 
ciągnącą się na długości ok. 500 m. 

Latarnia morska w Niechorzu jest najpiękniejsza na polskim wybrzeżu 
i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Rewal. Najładniej 
prezentuje się od strony lądu (strona południowa), widać ją w pełnej okazałości 
z kilku kilometrów, w nocy zaś można z daleka podziwiać jej światło.

Z uwagi na unikatowość sylwety budowli, wraz z detalami nawiązującymi 
do architektury średniowiecznej oraz zachowanymi budynkami towarzyszącymi 
i ogrodem – cały kompleks został uznany za zabytek kultury narodowej i wpisa-
ny do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (nr A-1350).

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie. Jako naj-
większa spośród latarni Wybrzeża Zachodniego udostępnionych do zwiedzania 
i duża atrakcja turystyczna przyciąga znaczną liczbę zwiedzających (ok. 70 tys. 
rocznie, z czego blisko trzy czwarte w miesiącach czerwiec–sierpień).

Latarnię w Świnoujściu zbudowano w Warszowie, we wschodniej (woliń-
skiej) części miasta, w dzielnicy portowej Chorzelin (na prawobrzeżu Świny). 
Znajduje się między latarnią w Peenemünde (Niemcy – ok. 45 km na zachód) 
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a latarnią morską Kikut (ok. 28 km na wschód); jest więc najdalej na zachód wy-
suniętym tego typu punktem nawigacyjnym na polskim wybrzeżu. 

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie i udostęp-
niona zwiedzającym, których rocznie jest ok. 60 tys., głównie w miesiącach 
letnich (czerwiec–sierpień). Współczesny budynek latarni wzniesiono w latach 
1854–1857 i jest on najwyższą (64,8 m, natomiast zainstalowane źródło światła 
rozbłyskuje z wysokości 68 m n.p.m.) tego typu budowlą na całym wybrzeżu 
Bałtyku i jedną z najwyższych w świecie. Została zbudowana na terenie dawnej 
wojskowej twierdzy. Ma klasyczny kształt o okrągłym przekroju w górnej części, 
a na jej szczyt prowadzi 308 stopni schodów. Pod względem architektonicznym 
latarnia należy do najładniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na polskim wy-
brzeżu. Po zakończonym w 2000 r. gruntownym remoncie, który przywrócił jej 
dawny blask, stała się również atrakcją turystyczną. Można w niej nabyć pamiąt-
ki oraz otrzymać imienny certyfi kat, poświadczający wejście na jej szczyt.

Jak stwierdzono wcześniej, latarnia w Świnoujściu ma również najsilniejsze 
źródło światła (4200 W) i jako jedyna obsługuje żeglugę po Zatoce Pomorskiej 
(światło białe) oraz – ze względu na trudne warunki nawigacyjne – po Zale-
wie Szczecińskim i Świnie (światło czerwone). Od 1958 r. latarnia pełni rów-
nież funkcję radiolatarni i wysyła sygnał rozpoznawczy „SW” według alfabetu 
Morse’a. Za latarnią, przy plaży, znajduje się nowoczesna wieża obserwacyjna 
Kapitanatu Portu.

Historia latarni morskiej w Świnoujściu sięga 1805 r., kiedy to na głowi-
cy falochronu zbudowano prymitywny obiekt z desek i luster. Kolejną latarnię, 
w miejscu poprzedniej, lecz tym razem stalową, wzniesiono w 1828 r. Zanim 
więc latarnia Świnoujściu przybrała współczesną formę, dwukrotnie w tym miej-
scu wznoszono obiekty tego typu. Budowę obecnej latarni rozpoczęto w 1854 r. 
i trwała ona trzy lata – latarnię uruchomiono 1 grudnia 1857 r. W owym czasie 
była ona godnym podziwu osiągnięciem budowlanym. Do 1902 r. różniła się od 
swej współczesnej formy tym, że wieża, od dolnej galerii aż do galerii górnej, 
miała kształt ośmioboku zwężającego się ku górze i zbudowana była z żółtej 
licowanej cegły. Grubość ściany wynosiła od 1,7 m nad galerią dolną do 1,3 m 
przy galerii górnej.

Trudne warunki atmosferyczne, jakie panują w Świnoujściu, spowodowały 
znaczne ubytki cegły i w latach 1902–1903 przeprowadzono kapitalny remont 
wieży. Ponieważ okazało się, że najbardziej zniszczone były cegły na krawę-
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dziach, postanowiono zmienić kształt wieży z ośmiokątnego na okrągły. Aby 
przeprowadzić remont, wokół wieży zbudowano na całej wysokości silne, drew-
niane rusztowanie i postępując od góry, zdjęto całą okładzinę, a następnie przy-
stąpiono do murowania nowego płaszcza, postępując odwrotnie, tzn. od dołu do 
góry. W tej postaci latarnia przetrwała do dzisiaj.

Działania militarne drugiej wojny światowej oraz późniejsze prace przy 
budowie nabrzeża przeładunkowego w pobliżu latarni spowodowały, że wieża 
w wielu miejscach mocno popękała, a ogromne zapylenie atmosfery chemikalia-
mi przeładowywanymi na statki w otaczającym latarnię porcie było dodatkową 
przyczyną, iż okładzina kolumny wieży uległa zniszczeniu. Dlatego przeprowa-
dzono generalny remont całej budowli, czyli wieży wraz z przylegającymi do 
niej dwukondygnacyjnymi budynkami, który trwał od jesieni 1998 do wiosny 
2000 r. Po remoncie latarnię udostępniono do zwiedzania 5 sierpnia 2000 r.

Cały obiekt składa się z trzech części, tj. z wieży zbudowanej z ceramicz-
nej cegły i dwóch przylegających do wieży (od strony północnej i południowej), 
dwukondygnacyjnych budynków z czerwonej cegły. W budynkach tych mieszczą 
się urządzenia radiolatarni oraz powierzchnia do ich obsługi. Kiedyś mieszkali 
tu latarnicy z rodzinami, dbając o to, aby latarnia nigdy nie zgasła. Jako źródło 
światła zainstalowano w niej aparat Fresnela I klasy. Charakterystyka światła: 
przerywane, sektorowe – sektor biały i czerwony; okres 5 s: światło – 4 s, przer-
wa – 1 s.

Latarnia morska w Kołobrzegu znajduje się między latarnią Niechorze 
(ok. 34 km na zachód) a latarnią Gąski (ok. 22 km na wschód), jest administrowa-
na przez Urząd Morski w Słupsku i udostępniona do zwiedzania. 

Po raz pierwszy światło zapalane w celach nawigacyjnych pojawiło się 
w Kołobrzegu w 1666 r.; wykorzystano do tego celu wieżyczkę budynku zarządu 
portu. Światło to było zapalane tylko okazjonalnie – podczas zawijania statków 
do portu. W późniejszym okresie światło zapalano na falochronie. W drugiej po-
łowie XIX w. do wskazywania statkom drogi wykorzystywano zasilaną olejem 
lampę z soczewką Fresnel, umieszczoną na wysokości 8 m n.p.m., o zasięgu 
ok. 6 Mm.

W 1899 r. wybudowano w technice ryglowej nowy budynek przeznaczony 
na stację pilotów, z wysoką na 25 m wieżą, wykorzystywaną jako latarnia mor-
ska. Źródło światła znajdowało się na wysokości 14 m n.p.m., a zasięg latarni 
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wynosił 8 Mm. W 1909 r. budynek ryglowy zastąpiono solidniejszą budowlą 
z cegły. Zasięg latarni wzrósł do 12 Mm, a zasilane gazem światło żarowe znala-
zło się na wysokości 25 m n.p.m.

W 1945 r. latarnię wysadzili niemieccy saperzy, ponieważ stanowiła dosko-
nały punkt orientacyjny dla polskich artylerzystów podczas walk o Kołobrzeg 
w marcu tegoż roku. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono 
do budowy nowej latarni. Wzniesiono ją w nieco innym miejscu, wykorzystując 
fundamenty potężnych zabudowań fortecznych (poprzednia latarnia stała przed 
fortem, obecna stoi na jego głównej platformie).

W latach 1979–1981 dokonano kapitalnego remontu latarni, wymieniając 
m.in. laternę oraz schody. Obecnie wysokość wieży wynosi 26 m, światło znaj-
duje się na wysokości 36 m n.p.m., a zasięg światła to 16 Mm. Charakterystyka 
światła: błyskowe o okresie 3 s: światło – 1 s, przerwa – 2 s.

***

Tak jak w dawnych czasach, tak i w epoce nawigacji satelitarnej w dalszym ciągu 
latarnie morskie odgrywają ważną rolę w nawigacji i zapewnieniu bezpieczeń-
stwa żeglugi. Są one ponadto trwałymi pomnikami historii i techniki, a z uwagi 
na swój niepowtarzalny charakter stanowią istotny element turystyczny o dużym 
ładunku romantyki morza.
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THE LIGHTHOUSES OF POLISH COAST AS TOURIST VALUES 

SUMMARY

This article describes the lighthouses on the Polish coast, with special allowance of the 
lighthouses on coast of Szczecin.

Translated by Eugeniusz Mazur


