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Nowy Port,
czyli dźwięki dawne i nowe
Nowy Port to wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska. Dzielnica położona przy ujściu
Martwej Wisły i nieco oddalona od pozostałych terenów miasta sprawia wrażenie odrębnego miasteczka. Przeplatają się tutaj dźwięki miejskie z industrialno-portowymi.
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Quiz

Czy wiesz, że...?

1 Która z wymienionych instytucji sprawuje obecnie zarząd

W okresie od października do kwietnia Twierdza Wisłoujście

nad Twierdzą Wisłoujście?

stanowi siedlisko nietoperzy. Kilka ich gatunków zimuje na tym
obszarze w ramach programu Natura 2000. Najbardziej rozpo-

a) Narodowe Muzeum Morskie

wszechniony jest nocek łydkowłosy. Populacja nietoperzy jest

b) Muzeum Gdańska

regularnie mierzona oraz badana. Po zmroku słychać w okolicy

c) Komenda Portu Wojennego Gdynia

charakterystyczne piski.

2 Przed wojną jedna z ulic Nowego Portu została nazwana

W Twierdzy Wisłoujście został nagrany teledysk zespołu Tu-

na cześć Richarda Fischera. Jaką nazwę nosi dzisiaj?

bicinatores Gedanenses oraz carillonistki Moniki Kaźmierczak
(związanej zawodowo z Muzeum Gdańska). Artyści wykonali

a) Na Zaspę

razem cover piosenki Thunderstruck, wykonywanej oryginalnie

b) Rybołowców

przez zespół AC/DC. W minionym roku utwór obchodził trzydzie-

c) Wyzwolenia

stolecie. Gdańscy artyści chcieli w ten sposób uczcić tę rocznicę.
Na co dzień muzycy Tubicinatores Gedanenses grają na nietypo-

3 W 1945 roku w dawnym Dworze Fischerów została utwo-

wych instrumentach dętych wzorowanych na dawnych. Była to

rzona restauracja, która działała do 1946 roku. Jak brzmia-

pierwsza w historii aranżacja na instrumenty dawne i carillon.

ła jej nazwa?

Po II wojnie światowej Nowy Port miał pełnić funkcję nowego
śródmieścia Gdańska. Ze względu na duże zniszczenia Głów-

a) Pawilon

nego Miasta to właśnie tutaj miała się przenieść aktywność

b) Złota Rybka

mieszkańców. O tamtych planach przypomina Morski Dom

c) Wiking

Kultury, otwarty w 1954 roku. Monumentalny budynek zbudowany w stylu socrealizmu miał służyć rozwijaniu życia

4 Jaka instytucja mieściła się przed wojną w obecnym budynku kapitanatu w Nowym Porcie?

kulturalnego mieszkańców. Przez wiele lat odbywały się tam
zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne oraz różnego rodzaju
imprezy rozrywkowe.

a) szpital dla marynarzy
b) Rada Portu i Dróg Wodnych

Każda latarnia morska ma swój indywidualny, charakterystycz-

c) Urząd Celny

ny sygnał. W przypadku latarni morskiej w Nowym Porcie jest
to: jedna sekunda sygnału świetlnego i cztery sekundy przerwy.

5 Jak nazywano dawniej latarnię morską w Nowym Porcie?

W 2011 roku Muzeum Gdańska otrzymało unikatowe zdjęcia Nowego Portu. Przekazały je dzieci Sverrego Søndenaa, Norwega,

a) wieżą pilotów

który w 1936 roku przyjechał do Gdańska na studia. W latach

b) świecznikiem

1936–1944 Søndenaa mieszkał w Nowym Porcie, gdzie poznał

c) bursztynową wieżą

swoją przyszłą żonę, z którą po wojnie wyjechał do Norwegii.
Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Twierdza Wisłoujście, na zdjęciu widoczny jest tzw. wieniec, którym otoczono latarnię,
składający się z kamieniczek koszarowych oraz domu komendanta, pocztówka z ok. 1910,
źródło: muzeumpomorza.pl

Początkowo ten obszar zajmowała wioska rybacka. W XVIII

wypoczywających nad kanałem oraz wszechobecne skrzeczenie

wieku władze pruskie postanowiły zbudować na jej miejscu port,

mew. Jesteśmy w pobliżu Nabrzeża Zbożowego nad kanałem

który miał konkurować z portem w Gdańsku. W XIX stuleciu, po

Martwej Wisły, skąd rozpościera się widok na budynki, które

przyłączeniu Nowego Portu (pierwotnie Neufahrwasser, w języ-

powstały w różnym okresie i mają odmienny charakter.

ku niemieckim) do Gdańska w 1817 roku, nastąpił dynamiczny

Najstarszy z tych obiektów to wyjątkowa w skali europejskiej

rozwój tej dzielnicy. Powstały między innymi bardziej reprezen-

Twierdza Wisłoujście. Pomimo iż budowla znajduje się po drugiej

tacyjne kamienice. To tutaj mieścił się także jeden z największych

stronie rzeki, jej rozwój przyczynił się do powstania Nowego

gdańskich browarów. Dzielnica położona nieopodal bastionów

Portu. Dawniej wysunięta na północ twierdza stanowiła punkt

i koszar była świadkiem działań wojennych, a po wojnie jako

kontrolny i informacyjny dla okrętów wpływających do portu.

dzielnica portowa tętniła życiem w dzień i w nocy. Cumowały tu

Pod koniec XV wieku fortyfikacja zyskała nowy kształt oraz cha-

zagraniczne statki, których załogi relaksowały się w okolicznych

rakterystyczną wieżę pełniącą funkcję obronną. Nocą rozpalano

lokalach. W latach 90. XX wieku Nowy Port pozostawał nieco

u góry ognisko, dzięki czemu wieża stawała się latarnią morską

zapomniany. Na szczęście w ostatnich kilkunastu latach roz-

wskazującą drogę statkom wpływającym do portu.

poczęły się prace rewitalizacyjne mające nadać dzielnicy nowy

Wraz z upływem czasu wieżę otaczano coraz większymi obwa-

blask. Zachowane przedwojenne kamienice i budynki pozwalają

rowaniami. Rozwój militarny spowodował przebudowę przyleg-

wyobrazić sobie przedwojenny Gdańsk i jego zabudowę. Życie

łych terenów. Na wzór włoski stworzono cztery bastiony, tak

codzienne ówczesnych mieszkańców dzielnicy – inaczej niż

zwany fort carré. Za sprawą rozrastającego się bastionu i koszar

obecnie – związane było z pracą na morzu oraz w porcie.

wojskowych okolica tętniła życiem. Co ciekawe, koszary nie były

Naszą wędrówkę rozpoczniemy w miejscu, które oddaje charakter

zamieszkane wyłącznie przez żołnierzy, ale również – co jest

Nowego Portu. Mieszają się tu dźwięki dobiegające z terenów

rzadko spotykane – przez rodziny oficerów. Oprócz dźwięków

stoczniowych, sygnały dźwiękowe statków wpływających do

towarzyszących wojsku, takich jak wystrzały z broni, stukot

portu i wypływających w morze, a także głosy mieszkańców

obcasów w trakcie musztry czy wygrywane na werblach marsze,
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można było usłyszeć bawiące się dzieci i nawołujące je kobiety.
Z dokumentów wynika, że dzieci miały także nauczyciela.
Niczym w miasteczku w godzinach porannych unosił się w koszarach zapach świeżego pieczywa wypiekanego w tutejszej piekarni.
Gdy któremuś z mieszkańców zepsuł się zegarek, mógł go oddać
do naprawy zegarmistrzowi. Na miejscu był także felczer, który
w razie kłopotów zdrowotnych udzielał porad medycznych. Nie
sposób też wyobrazić sobie ówczesnych obiektów wojskowych
bez kuźni i kowala. Ponadto na tym terenie znajdowała się
parafia pod wezwaniem św. Olafa, z której korzystali także
mieszkańcy pobliskiej wsi – Wisłoujścia. Wiernych z okolicy
zwoływał na mszę dzwonnik, który pojawił się w spisie ludności

Nabrzeże w Nowym Porcie. Po drugiej stronie rzeki widoczna Twierdza Wisłoujście,
pocztówka z pocz. XX wieku, źródło: muzeumpomorza.pl

obok kapelana wojskowego.

nych tutaj byli między innymi polscy działacze, a po upadku

Wraz z rozwojem fortyfikacji rozwijała się infrastruktura w po-

powstania listopadowego polscy oficerowie i osoby oskarżone

staci kantyny oraz kamienic stanowiących domy dla wojsko-

o obrazę cesarskiego majestatu.

wych. Twierdza pełniła również istotną funkcję reprezentacyjną.

W okresie II wojny światowej Twierdzy Wisłoujście przywró-

W miejscu tym witano wpływające okręty salwą honorową,

cono dawne funkcje militarne. Niemieckie wojska marynarki

a także urządzano przyjęcia i festyny na cześć przybyłych go-

wojennej Kriegsmarine zaadaptowały przestrzeń na swoje

ści. Wytrawne trunki i wyszukane potrawy dostarczane były

potrzeby, tworząc magazyny w kazamatach, a także szpital

z Gdańska. Najbardziej reprezentacyjną przestrzenią był Dom

polowy oraz koszary.

Komendanta. Karol Ogier, który w XVII wieku piastował sta-

Po kilkudziesięciu latach intensywnych prac badawczo-remon-

nowisko sekretarza poselstwa króla Francji, opisał w swoim

towych twierdza została ponownie otwarta dla zwiedzających.

dzienniku powitanie w Twierdzy Wisłoujście i Domu Komendanta:

W sezonie letnim słychać gwar głosów turystów z całego świata,

„Kiedyśmy wychodzili tam i potem odchodzili, trzykrotnie dano

licznie odwiedzających ten wyjątkowy zabytek. Dnia 30 kwietnia

salwę z muszkietów i ognia z dwudziestu i więcej dział. Gościł

2018 roku Twierdza Wisłoujście została uznana za Pomnik Historii

nas w końcu komendant winem i smakołykami, podczas czego

i wpisana do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Sto

na podwórzu zgiełk czyniły bębny i piszczałki, a w izbie grali

najważniejszych zabytków Rzeczypospolitej Polskiej z okazji

najlepsi z miasta muzycy” .

stulecia odzyskania niepodległości”.

Okazji do biesiadowania było wiele, choćby wizyty urzędników

Aby dotrzeć z Nowego Portu do Wisłoujścia, należy przejechać

miejskich czy przedstawicieli innych ważnych urzędów. Salwy

tunelem pod Martwą Wisłą. Do czasu budowy tunelu mieszkańcy

honorowe w postaci wystrzałów z muszkietów oraz dział wy-

mogli dostać się na drugi brzeg, przepływając rzekę promem,

konywane były także podczas różnorodnych świąt związanych

który przewoził zarówno samochody, jak i pieszych oraz rowe-

z rokiem liturgicznym, na przykład Bożego Narodzenia czy

ry. Przy nabrzeżu rozbrzmiewał warkot silnika promu, który

Wielkanocy.

pokonywał tę trasę przez czterdzieści cztery lata. Na szczęście

W XIX stuleciu w Twierdzy Wisłoujście można było usłyszeć

na wniosek pieszych i rowerzystów od maja do końca września

nowe dźwięki: brzdęk łańcucha i kluczy, którymi otwierano cele

zostanie wznowione kursowanie promu, co nie tylko ułatwi

więzienne. Jako że obszary te utraciły znaczenie militarne wsku-

przemieszczanie się, ale także będzie stanowiło dodatkową

tek przesunięcia linii obrony ujścia Wisły na teren Westerplatte,

atrakcję turystyczną.

a także z powodu stale rozbudowującego się Nowego Portu,

Z nabrzeża udajmy się w kierunku dworu rodziny Fischerów,

postanowiono ulokować w twierdzy więzienie. Wśród osadzo-

która znacząco przyczyniła się do rozwoju dzielnicy. Richard
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z Nowego Portu eksportowane było za granicę – do Belgii, Anglii
i Holandii. Firma dystrybuowała swoje towary za pomocą różnych
środków transportu. W okolicy browaru można było usłyszeć
terkot samochodu ciężarowego, stukot koni zaprzężonych do
wozów oraz warkot łodzi motorowej. Specjalnością zakładu
i prawdziwym gdańskim skarbem było piwo jopejskie. Trunek
ten wywodził się z XV wieku. Był gęsty, a za sprawą ciemnego
koloru i słodkiego smaku bardziej przypominał likier niż piwo.
W źródłach widnieją informacje, że ów napój wykazywał właściwości lecznicze pomagające zwalczyć przeziębienie.
Dzisiaj na miejscu nieistniejącego już browaru działa Muzeum
Sybiraków. Nieopodal stoi dawny dwór, wzniesiony przez innego
browarnika, Matthiasa Broschkego, pod koniec XVIII wieku. Na
starych fotografiach budynek wygląda niezwykle okazale. Jest
to jedna z najbardziej wiekowych budowli w Nowym Porcie.
Budynek przetrwał okres wojenny i w latach 1945–1946 zyskał
nowe oblicze. Władze polskie przekształciły dwór w restaurację,
w której stołowali się głównie marynarze i dokerzy pracujący
przy rozładunku statków. Po strajku dokerów, do którego doszło
w 1946 roku, lokal został zamknięty. Ucichły dźwięki płynące
z dworu i restauracji. Budynek stał się siedzibą Serwis Portu,
który otworzył tu swoje biura. Dźwięki telefonów, maszyn do
Cegiełka na odbudowę kościoła misyjnego w Nowym Porcie im. Serca Marii (1947),
źródło: muzeumpomorza.pl

pisania i liczydeł zdominowały akustycznie przestrzeń na kilkadziesiąt lat.
Przejdźmy się ulicą Władysława IV i zwróćmy uwagę na przedwojenną zajezdnię tramwajową, która powstała pod koniec XIX
wieku. Pierwotnie budynek miał własną niewielką elektrownię,
która dostarczała prąd do całej dzielnicy i umożliwiała ruch

Browar Fischera w Nowym Porcie,
pocztówka, XX w.,
źródło: muzeumpomorza.pl

tramwajowy. Pierwsze linie prowadziły z Nowego Portu do
Wrzeszcza i do centrum Głównego Miasta. Trasa do Wrzeszcza

Fischer był inicjatorem wybrukowania drogi prowadzącej do

biegła przez Brzeźno, gdzie znajdowała się najbliższa dla miesz-

dzielnicy, a także pomysłodawcą dostarczania biedniejszym

kańców Nowego Portu plaża. Zapewne w okresie letnim tramwaje

mieszkańcom źródlanej wody pitnej. Rodzina Fischerów zdobyła

przewoziły wielu pasażerów, którzy mieli ochotę zażyć morskiej

majątek dzięki browarnictwu, które po okresie zapomnienia

kąpieli lub zasiąść w plażowych koszach z wikliny i cieszyć się

zaczęło odzyskiwać popularność na początku XIX wieku. Ich

słońcem. W 1928 roku nastąpił dalszy rozwój infrastruktury

browar mieścił się przy dzisiejszej ulicy Starowiślnej. W okresie

tramwajowej, między innymi powiększono halę zajezdni. Obiekt

największej aktywności zatrudniał kilkudziesięciu pracowników.

ten szczęśliwie przetrwał wojnę i do dziś pełni swoją funkcję.

Z zakładu dobiegał stukot i brzęk uderzających o siebie szklanych

Można tu, jak dawniej, usłyszeć skrzypienie szyn, po których

butelek i przesuwanych drewnianych beczek z bursztynowym

suną tramwaje.

trunkiem. Miejsce to tętniło wówczas życiem. Gdańskie piwo
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Idąc wzdłuż ulicy Władysława IV, dochodzimy do budynku,
w którym dzisiaj swoje siedziby mają spółki morskie. Do lat
sześćdziesiątych było to wyjątkowe miejsce, w którym na co
dzień rozbrzmiewał język szwedzki, jako że mieściła się tam
wybudowana około 1920 roku szwedzka kaplica ewangelicko-augsburska. Liturgia odprawiana była w języku szwedzkim,
a wiernych na nabożeństwo nawoływało bicie dzwonu umieszczonego w dzwonnicy (niestety dzisiaj już zdemontowanej). W latach 1938–1944 świątynią opiekował się pastor Sven Halquista,
Nowy Port, ul. Oliwska, mijanka tramwajowa. Do 1929 linia tramwajowa była tu jednotorowa z kilkoma mijankami, źródło: muzeumpomorza.pl

który mieszkał tu wraz z rodziną. Ponadto w budynku mieścił
się dom dla szwedzkich marynarzy, którzy cumując w porcie
czy przybywając na te tereny, mogli liczyć na nocleg. Warto
podkreślić, że społeczność skandynawska zamieszkiwała także
dzielnicę Nowy Port. Świadczą o tym ślady po dawnym cmentarzu,
który znajdował się w miejscu obecnego parku jordanowskiego.
Ze względu na różnorodność etniczną mieszkańców dzielnicy
cmentarz był podzielony na sektory odpowiadające różnym
narodowościom. Znalazło się tam także miejsce dla szwedzkich
marynarzy oraz ich rodzin. Po II wojnie światowej nekropolia
została przekształcona w park, ale przy wejściu widnieje tablica
upamiętniająca miejsca pochówku dawnych mieszkańców.
Dźwięki towarzyszące kultowi religijnemu zaprowadzą nas
do innego miejsca – Kościoła Morskiego, który dawniej nosił

Nowy Port, latarnia morska, pocztówka z ok. 1900, źródło: muzeumpomorza.pl

wezwanie Wniebowstąpienia. Neogotycka świątynia powstała na początku XX wieku. Był to obiekt sakralny, który służył
społeczności ewangelicko-augsburskiej. Większość ówczesnych mieszkańców Nowego Portu posługiwała się językiem
niemieckim i dlatego liturgia była sprawowana właśnie w tym
języku. Na dawnych fotografiach i pocztówkach widać dwie
charakterystyczne spiczaste wieże. Niestety nie przetrwały
one działań wojennych. Zniszczony kościół został odbudowany
w 1949 roku dzięki zbiórce zakonu franciszkanów. Pozostawiono
skróconą wieżę z zegarem. Po II wojnie światowej w dzielnicy
Nowy Port, podobnie jak w całym Gdańsku, osiedlili się nowi
napływowi mieszkańcy narodowości polskiej. Na ich potrzeby
obiekt sakralny został przekształcony w parafię rzymskokatolicką:
Morski Kościół Misyjny Niepokalanego Serca Maryi. Opiekę nad

Wejście do portu w Nowym Porcie, pocztówka z ok. 1906, źródło: muzeumpomorza.pl
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Udajemy się teraz ulicą Oliwską do zabudowań stojących przy

Podobnie jak dzisiaj, sygnały ostrzegawcze były wydawane za

ulicy Przemysłowej, nad Kanałem Portowym. Znajduje się tutaj

pomocą gwizdka lub rogu, dzwonu oraz gongu.

nieczynna już dziś latarnia morska, kapitanat portu oraz Baza

Skoro mowa o sygnałach, warto zwrócić uwagę na ostry, liczący

Promowa PŻB.

sześćset metrów zakręt, tak zwany Zakręt Pięciu Gwizdków. To

To jedno z bardziej malowniczych miejsc, z którego roztacza

miejsce, w którym statki zmieniają kurs o 110 stopni. Historyczna

się widok na Zatokę Gdańską oraz na założenie pomnikowe

nazwa pochodzi od charakterystycznych pięciu sygnałów dźwię-

upamiętniające wydarzenia na Westerplatte. Stojąc tu, można

kowych, które były formą ostrzeżenia dla zbliżających się jed-

dokładnie przyjrzeć się wielkim i mniejszym jednostkom wypły-

nostek wodnych. Dzięki temu ograniczano ryzyko wypadków

wającym w morze i wpływającym do portu w asyście holowni-

morskich w tym miejscu, do których dochodziło w warunkach

ków. Mimo upływu lat ruchowi morskiemu wciąż towarzyszą

gorszej widoczności.

sygnały dźwiękowe wydawane przez statki i okręty. Rodzaj tych

W 1964 roku dość płytki kanał został pogłębiony i poszerzony,

sygnałów reguluje międzynarodowe prawo drogi morskiej, czyli

co pozwoliło zawijać do portu także większym jednostkom.

Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Pod koniec sierpnia 1939 roku to właśnie tu zacumował niemiecki

Przepisy te dokładnie określają, w jaki sposób należy stosować

pancernik Schleswig-Holstein, z którego padły wystrzały w kie-

sygnały dźwiękowe i świetlne używane w różnych warunkach

runku półwyspu Westerplatte. Wówczas na nabrzeżu promowym

atmosferycznych i różnych okolicznościach.

witały go wiwatujące tłumy, które zostały uwiecznione na ma-

Mało kto zdaje sobie sprawę, że zmysł słuchu jest dla marynarzy

teriałach archiwalnych. Okręt wojenny, który oficjalnie przybył

równie istotny jak wzrok. Porównajmy jednostkę wodną i samo-

z kurtuazyjną wizytą, tak naprawdę zacumował w zupełnie

chód. Kierowca, chcąc skręcić w lewo lub w prawo, sygnalizuje

innym celu. Pod pokładem ukrywało się ponad stu marynarzy

swój manewr światłami. Podobnie podczas hamowania lub

Kriegsmarine, którzy 1 września 1939 roku o 4:48 zaatakowali

w razie awarii zaświecą się odpowiednie światła. Inaczej jest

polskich żołnierzy stacjonujących w koszarach wojskowych na

w przypadku statków, które sygnalizują swoje manewry za po-

Westerplatte. Atmosfera na okręcie musiała być bardzo napięta,

mocą sygnałów dźwiękowych, np. jeden krótki to zmiana kursu

ponieważ załoga przez cały tydzień musiała zachowywać się jak

na lewo, dwa krótkie zaś – zmiana kursu na prawo. Sygnały

najciszej, aby nie wzbudzić podejrzeń. Jednak podejrzenia się

ostrzegają także przed niebezpieczeństwem. Gdy usłyszymy

pojawiły. Były komandor Tadeusz Ziółkowski, ówczesny pracownik

serię szybkich podwójnych dźwięków lub trzytonowe długie,

portu, jako doświadczony oficer marynarki wojennej zorientował

oznacza to człowieka za burtą. A teraz wyobraźmy sobie gęstą

się, że okręt Schleswig-Holstein posiada zbyt ostre i niebez-

mgłę, gdy powietrze jest bardzo wilgotne, a widoczność znacznie

pieczne uzbrojenie jak na wizytę grzecznościową. Ziółkowski

ograniczona. Wówczas używa się sygnałów mgłowych. Jeśli

próbował zapobiec wpłynięciu niemieckiej jednostki do portu,

statek jest w ruchu, wydaje sygnały gwizdkiem, to znaczy sy-

sugerując, że jej wyposażenie jest niezgodne z prawem Wolnego

reną, tyfonem itp. Natomiast statki zakotwiczone oraz te, które

Miasta. Niestety jednostka zacumowała u wybrzeży portu na

utknęły na mieliźnie, wykorzystują w tym celu dzwony lub gong.

wprost polskiej składnicy wojskowej. Komandor Ziółkowski za

Także ruchowi w porcie towarzyszą charakterystyczne sygnały.

swoje próby został wywieziony do obozu Stutthof i rozstrzelany.

Wszelkie zasady dotyczące znaczenia sygnałów dźwiękowych

Aktem upamiętniającym tę niezwykłą postać było nadanie na-

oraz zalecenia, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa,

brzeżu nad kanałem portowym imienia Tadeusza Ziółkowskiego.

zostały spisane w ramach międzynarodowej konwencji SOLAS

Dziś jest to miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów.

o bezpieczeństwie na morzu.

Poza dźwiękami portowymi można tu usłyszeć ciche rozmowy

Wiemy już, jak współcześnie wygląda komunikacja między

wędkarzy licznie zasiadających nad brzegiem.

statkami, a jak przedstawiało się to we wcześniejszych wie-

Spoglądając w kierunku morza, zwróćcie uwagę na latarnię

kach? Przecież mijające się statki nie miały łączności radiowej.

morską. Od 1894 roku wskazywała statkom drogę do Gdańska.
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Jej światło widoczne było zza Półwyspu Helskiego. Wewnątrz
wieży pracowali latarnicy oraz tak zwani piloci. Gdy wypatrzyli sygnały flagowe statków czekających na redzie, wówczas
podpływali do nich łódką i pomagali wprowadzić je do portu.
Co jakiś czas rozbrzmiewał dzwonek telefonu. Umieszczony
na ścianie drewniany aparat pozwalał połączyć się z kapitanatem portu. Latarnia również odegrała istotną rolę w ataku
na Westerplatte. To właśnie z jej okna dano znak, wystrzałem,
żołnierzom znajdującym się na okręcie Schleswig-Holstein do
rozpoczęcia ostrzału Westerplatte. Mocno zniszczona po wojnie,
a następnie odbudowana, działała do 1984 roku, kiedy to musiała
ustąpić miejsca nowej latarni ulokowanej w Porcie Północnym.

Nowy Port, powitanie okrętu Schleswig-Holstein (25.08.1939),
źródło: muzeumpomorza.pl

Na szczęście znalazł się pasjonat, który postanowił obiekt wyremontować i udostępnić zwiedzającym. Był nim Stefan Jacek
Michalak. Oglądając latarnię morską, warto zwrócić uwagę na
charakterystyczną kulę umieszczoną na szczycie. Urządzenie to
nosi nazwę „kuli czasu”. Dawniej służyła marynarzom do ustawienia godziny na chronometrach (czyli pokładowych zegarach).
Kula unosiła się chwilę przed godziną dwunastą i punktualnie
o dwunastej opadała w dół. Dzisiaj w sezonie letnim można
tę czynność zaobserwować o godzinie dwunastej, czternastej,
szesnastej i osiemnastej.
Z latarnią morską sąsiaduje kapitanat. To taki „mózg” portu,
który kieruje jednostki morskie czekające na wpłynięcie do

Szwedzki Kościół Morski przy obecnej ul. Władysława IV, 1943,
fot. Sverre Søndenaa, źródło: Muzeum Gdańska

portu. Ponieważ prawo morskie zabrania statkom samodzielnie
wpływać do portu, kapitanat wysyła po nie holownik. Ta pozornie niewielka jednostka odgrywa wielką rolę, kierując statki na
odpowiednie miejsce, gdzie będą mogły zacumować. Kapitanat
porozumiewa się z wpływającymi i wypływającymi statkami drogą
radiową, słychać w nim szum zakłóceń radiowych. Na szczycie
budynku obraca się radar, który patroluje Zatokę Gdańską.
Nieopodal znajduje się także budynek dawnego terminalu portowego, w którym kiedyś byli odprawiani pasażerowie udający
się do Szwecji w okolice Sztokholmu. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku terminal był świadkiem dramatycznych rozstań
ludzi wyruszających na emigrację do krajów skandynawskich.

GDAŃSKIE MINIATURY #6 – NOWY PORT, CZYLI DŹWIĘKI DAWNE I NOWE

Wnętrze Szwedzkiego Kościoła Morskiego, fot. Sverre Søndenaa,
źródło: Muzeum Gdańska
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Tego jeszcze nie było!
Zajezdnia Nowy Port – dom dla najstarszych tramwajów

Nowy Port, kanał portowy, pocztówka z ok. 1910,
źródło: muzeumpomorza.pl

tekst: Magdalena Grus
zdjęcia: gedanopedia.pl, muzeumpomorza.pl

Ówcześni emigranci opuszczali Polskę po cichu, udając często,

redakcja, korekta: Anna Mackiewicz

że wyjeżdżają na krótkie wakacje. Nie wiedzieli, czy uda im

opracowanie graficzne: Jan Rosiek

się jeszcze kiedyś zobaczyć ojczyznę. Na szczęście od 1990

pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska

roku można podróżować i wyjeżdżać bez większych przeszkód.

koordynacja: Joanna Raftopulos

Obecnie terminal jest w bardzo złym stanie technicznym i ważą

współpraca: Monika Kryger (Muzeum Gdańska)

się jego losy, grozi mu rozbiórka. Pasażerowie, którzy chcą
wypłynąć do Szwecji, są odprawiani w nowym terminalu od
strony Westerplatte.
Nowy Port rozbrzmiewa wieloma dźwiękami. W przeszłości
można tu było usłyszeć huki wystrzałów z armat i muszkietów.
Przeplatały się tutaj różnorodne języki: niemiecki, polski, kaszubski i szwedzki. Dziś ze względu na położenie słychać w nim
przede wszystkim odgłosy powstające w trakcie prac związanych
z ruchem statków, a więc wycie syren, gwizdy, szumy radiowe,
dźwięk spienionej wody i fal przecinanych przez statki. W wąskich
ulicach niezmiennie od lat turkoczą tramwaje…

