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Port w Darãowie
w okresie mičdzywojennym
KACPER PENCARSKI* (Sãupsk, Koszalin)

Uwagi wstčpne
Okres dwudziestolecia mičdzywojennego stanowiã szczególny
czas w funkcjonowaniu i rozwoju portu w Darãowie. Administratorzy darãowskiego portu, jak i podmioty z niego korzystajĈce, musieli przezwycičİyþ wszystkie trudnoĤci wynikajĈce nie tylko z przegranej przez Niemcy
I wojny Ĥwiatowej, ale takİe problemy natury administracyjnej, które
powstaãy w wyniku dziaãalnoĤci lokalnej administracji samorzĈdowej. Nie
bez znaczenia byã fakt, İe ogólne warunki funkcjonowania darãowskiego
portu ulegãy zmianie z chwilĈ wãĈczenia gminy Darãówko (Rügenwaldemünde) do Darãowa. Byão to istotne, o ile wymagaãa tego koniecznoĤþ
przeksztaãceę stawek podatkowych stosowanych w nadmorskich portach
Niemiec funkcjonujĈcych w gminach miejskich i wiejskich. Port darãowski, wskutek wãĈczenia w granice administracyjne Darãowa w 1937 roku,
rozpoczĈã dziaãalnoĤþ jako port miejski i niemal natychmiast na jego obszarze zastosowano progi podatkowe obciĈİajĈce wszystkich uczestników
İycia gospodarczego w porcie. Na poãĈczeniu gminy wiejskiej Darãówko
z portem zyskaão miasto, jednakİe koszty tego administracyjnego posuničcia ponieĤli uİytkownicy portu.
SkĈpa baza Įródãowa dotyczĈca dziejów Darãowa i Darãówka uniemoİliwia w peãnym stopniu odzwierciedlenie problematyki odnoszĈcej sič do
relacji mičdzy darãowskimi wãadzami municypalnymi a ZarzĈdem Portu
w Darãowie. Wykorzystaãem jednakİe sprawozdania i analizy, jakie powstaãy w Izbie Przemysãowo-Handlowej Rejencji Koszalięskiej (Industrieund Handelskammer zu Stolp) w Sãupsku w latach 1918–1939. ZawierajĈ
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one niezwykle interesujĈce dane statystyczne, obrazujĈ ogólne tendencje
rozwoju darãowskiego portu, choþ zdarza sič, İe zawarty w nich materiaã
narracyjny nie jest pozbawiony propagandowych odniesieę i prób obarczenia odpowiedzialnoĤciĈ za niepowodzenia w zarzĈdzaniu portem i problemy ekonomiczne przedsičbiorstw portowych nowo powstaãego paęstwa
polskiego. W odniesieniu do materiaãów archiwalnych, te ulegãy zniszczeniu bĈdĮ zaginčãy pod koniec II wojny Ĥwiatowej (utracone zostaãy akta
dawnego magistratu w Darãowie czy landratury w Sãawnie) (Rowięska,
Galicka 1957: 2–3; Boęcza-Bystrzycki 2016: 30–31; Pencarski 2019: 17–26),
informacje zaĤ obrazujĈce dziaãalnoĤþ portu w Darãowie moİna uzyskaþ
z akt instytucji paęstwowych i samorzĈdowych oraz administracji specjalnej, którym podlegaão miasto i port.
W tym kontekĤcie, o ile mowa bčdzie kaİdorazowo w niniejszym opracowaniu o darãowskim porcie, pamičtaþ naleİy o tym, İe do 1937 roku mieliĤmy do czynienia z wyjĈtkowym w skali prowincji pomorskiej (Provinz
Pommern) fenomenie dobrze uksztaãtowanego portu (przede wszystkim
rybackiego), który znajdowaã sič poza granicami oĤrodka miejskiego, jednakİe z racji swoich szczególnych funkcji i zaplecza gospodarczego, silnie
zwiĈzanego z Darãowem. Taki stan rzeczy nie wystĈpiã na wschód od Odry,
w tym w rejencji koszalięskiej (Regierungsbezirk Köslin), gdyİ sĈsiednie (i
konkurencyjne) porty w Koãobrzegu i âebie wchodziãy w skãad gmin miejskich i byãy ĤciĤle uzaleİnione od lokalnej, miejskiej infrastruktury, która
lepiej bĈdĮ gorzej wiĈzaãa z sobĈ czčĤþ miejskĈ z portowĈ. Port w Ustce
cieszyã sič caãkowitĈ autonomiĈ skarbowĈ, gdyİ Ustka i leİĈcy w granicach
tej gminy port nie tworzyãy miasta w sensie prawnym. W odniesieniu do
Darãowa i Darãówka do 1937 roku infrastruktura spajaãa z sobĈ tylko
i wyãĈcznie port oraz jego otoczenie w obu gminach, z zachowaniem autonomii pozostaãych czčĤci skãadowych infrastruktury Darãowa i Darãówka,
a tym samym kierunku rozwoju obu gmin. Wãadze miejskie Darãowa nie
prowadziãy inwestycji w porcie, ograniczajĈc sič jedynie do udostčpnienia
infrastruktury stanowiĈcej wãasnoĤþ Zakãadów Miejskich (Städtische Werke), a znajdujĈcej sič w porcie1. Po 1937 roku, szczególnie po opracowaniu
ogólnej koncepcji rozwoju Darãowa powičkszonego o byãĈ juİ gminč wiejskĈ
Darãówko, pojawiaãy sič próby znacznie wičkszego niİ dotĈd powiĈzania
portu z miastem, wrčcz ponownego zacieĤnienia wzajemnych relacji mičdzy miastem i portem. Pojawiaãy sič jednoczeĤnie mniej bĈdĮ bardziej
Ĥmiaãe próby infrastrukturalnego powiĈzania miasta i portu, co miaão
przyciĈgnĈþ inne formy powiĈzaę, niwelujĈce odlegãoĤþ mičdzy Darãowem
i Darãówkiem, a takİe wprowadziþ formy spóãdzielczego budownictwa
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Haushaltsplan der Stadt Rügenwalde für das Rechnungsjahr 1934, passim.
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mieszkaniowego na znacznie wičkszĈ niİ dotĈd skalč. Wszystkie inne powiĈzania Darãowa i Darãówka, których dotĈd wyksztaãcenie miaão opieraþ
sič na gãównym trzonie infrastruktury drogowej, kolejowej i osadniczej,
stanowiþ miaãy dopeãnienie typowych dla portowego miasta form i funkcji
nowoczesnego oĤrodka miejsko-portowego.

1. Uwarunkowania prawne i stosunki wãasnoĤciowe
Skarb paęstwa pruskiego administrowaã darãowskim portem od
1840 roku2. Do 1918 roku urzĈdzenia portowe zostaãy zmodernizowane
i rozbudowane, co umoİliwião szersze niİ dotĈd wykorzystanie ich w handlu w odniesieniu do miejscowego rynku. Lokalna gospodarka morska bez
wĈtpienia zwiĈzana byãa z funkcjonowaniem darãowskiego portu, tak jak
handel miasta nierozerwalnie byã zwiĈzany z portem (Floret 1929: 7–8).
Port ten, jeszcze przed 1918 rokiem, przestaã odgrywaþ waİnĈ rolč w gospodarce morskiej regionu, ustčpujĈc portom w Koãobrzegu i Ustce. Oczekiwania miejscowych kóã gospodarczych wiĈzane z poãĈczeniem portu
z liniĈ kolejowĈ z Darãowa do Sãawna (i dalej w kierunku Berlina i Gdaęska) zostaãy speãnione tylko czčĤciowo. Darãowski port staã sič wičc oĤrodkiem kooperujĈcym z lokalnymi przedstawicielami handlowo-usãugowymi
i komplementarnym centrum usãugowym wobec powiatowego Sãawna.
Funkcjonowanie portu w Darãowie, podobnie jak pozostaãych portów
prowincji pomorskiej, opieraão sič na ordynku policyjnym z 1912 roku,
który w przybliİeniu wyznaczaã tereny naleİĈce do portu w czčĤci lĈdowej
oraz na morzu3. Po zakoęczeniu I wojny Ĥwiatowej stan infrastruktury
darãowskiego portu byã zãy. UrzĈdzenia portowe wymagaãy przeprowadzenia prac remontowych i cechowaãy sič wysokim stopniem eksploatacji
i dekapitalizacji. Sytuacjč dodatkowo komplikowaãa zãoİona struktura
wãasnoĤci gruntów portowych i terenów do nich przylegajĈcych, wãaĤcicielami których najczčĤciej byãy: skarb paęstwa pruskiego, wãadze wojskowe, dyrekcja Niemieckich Kolei Paęstwowych (Reichsbahn) w Gdaęsku,
landratury (Landratsamt) w Sãawnie, wãadze prowincjonalne (Provinzialverwaltung) w Szczecinie, korporacje kupieckie bĈdĮ rybackie, urzčdy
administracji specjalnej (w tym administracji portowej), magistrat w DarBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2 Port w Ustce zostaã przejčty 22 grudnia 1831 roku, port w Koãobrzegu 22 lutego 1837
roku, port w Darãówku 31 maja 1840 roku. Aktu przejčcia portu w âebie nie wystawiono
(Lindmajer 1977: 165).
3 Archiwum Paęstwowe w Koszalinie (dalej: AP Koszalin), Rejencja Koszalięska (dalej: RK), sygn. 3150, „Hafen-Polizei-Verordnung für die Häfen Kolberg, Rügenwaldermünde, Stolpmünde“ z 21 II 1912 (b.f.).
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ãowie oraz przedsičbiorstwa i osoby prywatne. Port zatem nie tworzyã
zwartej i jednolitej caãoĤci, stanowiĈc raczej zlepek sĈsiadujĈcych z sobĈ
podmiotów o róİnym profilu dziaãalnoĤci.
Prowadzenie jakichkolwiek prac w darãowskim porcie dodatkowo
utrudnione byão skomplikowanĈ strukturĈ wãasnoĤciowĈ. CaãoĤþ urzĈdzeę i nabrzeİy portowych w Darãowie i Darãówku podzielona byãa
w swojej zachodniej czčĤci na wãasnoĤþ: gminy miejskiej w Darãowie,
szkóã miejskich z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (pod nadzorem
magistratu), wãaĤcicieli prywatnych, a wschodnia czčĤþ portu stanowiãa
wãasnoĤþ: paęstwa pruskiego (wraz z latarniĈ), wãaĤcicieli prywatnych,
gminy miejskiej w Darãowie, gminy wiejskiej w Darãówku oraz prowincji
pomorskiej w Szczecinie4.
W tym celu skarb paęstwa pruskiego podjĈã sič wstčpnych prac zwiĈzanych z koniecznoĤciĈ uporzĈdkowania struktury wãasnoĤciowej tam,
gdzie okolicznoĤci na to pozwalaãy. W Darãowie, podobnie jak w sĈsiednich portach, prowadzono prace pomiarowe i korekty adnotacji administracji katastralnej w celu uregulowania spraw spornych z zakresu prawa
podatkowego i zwičkszenia ĤciĈgalnoĤci naleİnych paęstwu pruskiemu
podatków5.

2. Modernizacja portu i próby jego przebudowy
Zadania zwiĈzane ze zmianami infrastruktury portowej zbiegãy
sič z przeprowadzeniem niewielkich prac zwiĈzanych z utrzymaniem
wejĤcia do portu, jak i z ochronĈ gãówek mola wschodniego i zachodniego
(szczególnie od pierwszej poãowy 1920 roku). Podjčte zostaãy prace nad
zabezpieczeniem nabrzeİy przy wejĤciu do portu6. W 1921 roku, pod pretekstem koniecznoĤci zabezpieczenia i wsparcia interesów spoãecznoĤci
rybackiej (skupionej gãównie przy powstaãej w marcu 1919 roku spóãce
rybackiej „Fischverwertungsgenossenschaft Rügenwalde” z Darãówka),
wãadze rejencji koszalięskiej podniosãy opãaty za korzystanie z nabrzeİy
portowych. Stosunkowo szybko okazaão sič, İe za podwyİkami przemawiaãa niwelacja czčĤci wydatków zwiĈzanych z pracami remontowymi,
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Archiwum Paęstwowe w Koszalinie Oddziaã w Sãupsku (dalej: AP Sãupsk), Pruski
UrzĈd Budownictwa Portowego w Koãobrzegu (dalej: PUBP Koãobrzeg), sygn. 26, Hafen zu
Rügenwalde. Lageplan, 1 : 2000, bez daty (bez ewidencji).
5 AP Koszalin, RK, sygn. 3161, pismo Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego w Koãobrzegu do prezydenta rejencji w Koszalinie z 10 V 1920; pismo Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego w Ustce do prezydenta rejencji w Koszalinie z 6 XII 1920 (b.f.).
6 Amtsblatt der Preuǃischen Regierung zu Köslin (dalej: AdPRK) z 13 III 1920, 56.
4
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jakie poniósã UrzĈd Wodny (Wasseramt) w Szczecinie7. W 1926 roku wãadze rejencji koszalięskiej, w porozumieniu z wãadzami Izby Przemysãowo-Handlowej w Sãupsku, sporzĈdziãy katalog koniecznych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych portu w Darãowie8.
W 1927 roku wãadze Urzčdu Budownictwa Portowego (Hafenbauamt)
w Koãobrzegu rozpoczčãy przygotowania do zmian w darãowskim porcie
w zakresie dostčpnoĤci do istniejĈcej wówczas infrastruktury. Rok póĮniej rozpoczčto prace nad modernizacjĈ i przebudowĈ portu. Naleİy podkreĤliþ, İe rozpoczčcie prac zostaão zaplanowane jeszcze na 1927 rok, jednakİe ze wzglčdu na brak funduszy, a nastčpnie zãe oszacowanie kosztów
wãadze prowincji pomorskiej odpowiedzialne za zabezpieczenie pieničdzy
na ten cel dokonaãy przesuničcia Ĥrodków finansowych na rok nastčpny,
skutecznie blokujĈc rozpoczčcie inwestycji9. Z tego powodu wymagane
przepisami prawa zaopiniowanie inwestycji wraz z okreĤleniem charakteru prac budowlanych przez landraturč w Sãawnie nastĈpião w 1928
roku. W tym samym roku Wydziaã Powiatowy (Kreisausschuss) w Sãawnie przyjĈã do realizacji program rozbudowy portu rybackiego w Darãówku, zasičgajĈc w tej sprawie opinii wiodĈcych przedstawicieli İycia gospodarczego w mieĤcie i w porcie. Doprowadzião to wprawdzie do budowy
basenu dla kutrów rybackich, ale odsunčão w bliİej nieokreĤlonĈ przyszãoĤþ planowĈ rozbudowč portu10. JednoczeĤnie miejscowoĤþ tč objčto
planem zagospodarowania przestrzennego z zamiarem wãĈczenia Darãówka do Darãowa. Wãadze miejskie w Darãowie przekazaãy na ten cel
20 tys. marek, a takİe sfinansowaãy budowč nowej nawierzchni drogi
z Darãowa do Darãówka od centrum miasta do granicy z Darãówkiem11.
Kolejne prace modernizacyjne polegaãy na wymianie dotychczasowego
oĤwietlenia portu i dróg wewnĈtrzportowych oraz wymianie ukãadu chãodzenia zespoãu lamp. O jednĈ kondygnacjč zostaãa podwyİszona wieİa
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

AdPRK z 15 X 1921, 246.
Ostpommersche Wirtschaft (dalej: OPW) z XI 1926, 67–68; Rosenow 1929: 12; Michaelis 1986: 158.
9 OPW z VI 1927, 48.
10 Nie jest wičc prawdĈ, İe przedstawiciele İycia gospodarczego, którym zaleİaão na
modernizacji i wičkszym niİ dotĈd wykorzystaniu moİliwoĤci portu w Darãowie, zrzeszali
sič w organizacjach reprezentujĈcych swoje interesy bezpoĤrednio przed 1939 rokiem.
Takie formy wspóãpracy i kooperacji z lokalnymi przedstawicielami handlu i usãug zaistniaãy znacznie wczeĤniej, jednakİe nie byãy akceptowane przez wãadze prowincjonalne
w Szczecinie, a przede wszystkim przez wãadze ministerialne w Berlinie; por.: Walkiewicz,
įukowski 2005: 198.
11 AP Koszalin, RK, sygn. 4060, „Vorlage zu Nr. 1 der Tagesordnung für den Kreistag
am 8. Januar 1929“ (druk informacyjny) z 8 I 1929, f. 414–415.
7
8
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latarni morskiej12. W 1933 roku w Darãówku planowano usprawniþ komunikacjč mičdzy wschodniĈ i zachodniĈ czčĤciĈ portu, co zaowocowaão
dwiema koncepcjami – renowacjĈ zwodzonego mostu bĈdĮ zastĈpieniem
go nowĈ, betonowĈ konstrukcjĈ. W tej sprawie wãadze portowe prowadziãy rozmowy z dostawcami materiaãów budowlanych, jednakİe z uwagi na
koszt rozbiórki starego mostu i budowy nowego zdecydowano sič na pozostawienie dotychczasowej przeprawy, prowadzĈc jedynie jej renowacjč
polegajĈcĈ na wymianie caãoĤci elementów konstrukcyjnych13.
W poãowie lat 30. XX wieku w caãym pasie nadmorskim realizowano
dalsze, choþ wičksze niİ dotĈd, inwestycje zwiĈzane z przebudowĈ wejĤþ
do portów wzglčdnie z ich modernizacjĈ. W kwietniu 1930 roku, wskutek
prac prezydium rejencji koszalięskiej, zmieniãy sič przepisy dotyczĈce
kwestii budowlanych. Nadzór w tym zakresie sprawowaã burmistrz Darãowa, jednakİe likwidacjč ewentualnych szkód w porcie uzgadniaã z Urzčdem Budownictwa Portowego. Rozwijaãa sič wspóãpraca z Urzčdem Kultury Rolnej w Sãupsku, który szerzej niİ dotĈd zaangaİowaã sič w sprawy
zwiĈzane z likwidacjĈ szkód powstaãymi na skutek podtopieę14. W 1934
roku UrzĈd Budownictwa Portowego w Ustce zainicjowaã prace nad
wzmocnieniem pasa morskiego w rejonie Darãówka, dajĈc tym samym
sezonowe zatrudnienie okoão 370 robotnikom. Nastčpnie zatrudnieni robotnicy byli kierowani do prac zwiĈzanych z utrzymaniem zaniedbanej
przez lata linii brzegowej w rejonie Darãówka. Finansowanie prac
i pãac dla robotników pochodzião z dotacji rzĈdu pruskiego w Berlinie
w wysokoĤci 1,5 mln RM (z czego na odcinek „darãowski” przypadaão okoão 300 tys. RM)15. W tym samym roku rozpoczčto prace nad modernizacjĈ
komunikacji pieszej i koãowej w porcie. Zainstalowano dodatkowo sygnalizacjč ĤwietlnĈ i dĮwičkowĈ w pobliİu zwodzonego mostu. InnĈ sygnalizacjč ĤwietlnĈ stosowano w porze dziennej, a innĈ w porze nocnej. Systemem ostrzegania opartym na sygnaãach Ĥwietlnych i akustycznych
objčto równieİ ruch wewnĈtrz portu w nurcie Wieprzy16.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
12 AP Sãupsk, Bedachung, Haube und Einzeltaile für Leuchtter-Rügenwaldemünde,
rzuty 1 : 50, 1928 r. (bez ewidencji); Lotsenwachthaus Rügenwaldemünde mit Hafenfeuer,
rzuty i przekroje, 1 : 100 bez daty (bez ewidencji).
13 AP Sãupsk, Entwurf einer hölzern Klappbrücke über Wipper in Rügenwaldemünde,
1 : 20, 1 : 100, 1933 (bez ewidencji); PUBP Koãobrzeg, sygn. 23, pismo administracji portu
w Darãowie do Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego w Koãobrzegu z 28 VIII 1933, f. 1;
pismo firmy budowlanej Hermanna Schmidta w Szczecinie do Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego w Koãobrzegu z 7 X 1933, f. 12.
14 AdPRK z 5 IV 1930, 45–50.
15 Pommersche Zeitung z 29 XII 1934.
16 AdPRK z 13 X 1934, 197.
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W latach 30. XX wieku skarb paęstwa pruskiego zaczĈã pozbywaþ sič
zbčdnego majĈtku trwaãego poãoİonego w porcie17, co w praktyce skutkowaão rezygnacjĈ z prowadzenia dalszych prac modernizacyjnych. Zbiegão
sič to z czasem, kiedy w Darãówku, podobnie jak w Ustce, prowadzone
byãy najwičksze od 1870 roku prace remontowe i budowlane18. Naleİy
podkreĤliþ, İe dopiero od okoão 1935 roku UrzĈd Budownictwa Portowego
w Koãobrzegu umoİliwiã uczestnictwo w wykonawstwie usãug na rzecz
darãowskiego portu wszystkim zainteresowanym firmom budowlanym nie
tylko z prowincji pomorskiej, lecz takİe z pozostaãych czčĤci Niemiec, jeĤli
tylko firmy te proponowaãy atrakcyjne dla zamawiajĈcego warunki finansowe, a takİe gwarantowaãy utrzymanie zaplanowanego wczeĤniej harmonogramu prac19. Wymusião to postawienie w gotowoĤþ niemal caãej
branİy budowlanej w rejencji koszalięskiej przy jednoczesnym ĤciĈgničciu do Darãówka (a w tym samym czasie równieİ do Ustki) specjalistycznego sprzčtu budowlanego o duİych moİliwoĤciach przerobowych, którego w powiecie sãawieęskim i w sĈsiednich powiatach nie byão. StĈd teİ
coraz czčĤciej w pracach remontowo-budowlanych uczestniczyli przedsičbiorcy ze Szczecina i okolicy. Inwestycje remontowo-budowlane w porcie
wykonywane byãy przez szczecięskie przedsičbiorstwa z powodu braku
zamówieę w tym zakresie w porcie szczecięskim, który mičdzy rokiem
1918 a 1933 znalazã sič w zãej sytuacji gospodarczej (Hilchen 1936:
163–164). Plan przebudowy i rozbudowy portu darãowskiego ze stycznia
1939 roku z zamiarem nadania mu dodatkowych funkcji skupionych wokóã pomysãu budowy stoczni budowlano-remontowej upadã po wybuchu
II wojny Ĥwiatowej20.

3. Próby aktywizacji portu
Prezydent rejencji koszalięskiej Curt Cronau jako pierwszy spoĤród przedstawicieli wãadz administracyjnych wyİszego szczebla rozpoczĈã interwencje we wãadzach centralnych Prus w celu podjčcia przez nie
dziaãaę naprawczych w zakresie gospodarki regionu, w tym aktywizacji
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
17 AP Sãupsk, PUBP Koãobrzeg, sygn. 6, pismo nadburmistrza Koãobrzegu do Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego w Koãobrzegu z 15 X 1938 (b.f.).
18 AP Sãupsk, PUBP Koãobrzeg, sygn. 28, pismo Pruskiego Wyİszego Urzčdu Budownictwa Naziemnego w Sãawnie do Urzčdu Budownictwa Portowego w Darãowie z 5 X 1936,
f. 31–32 i 21 X 1936, f. 25; Lindmajer 1985: 75.
19 AP Sãupsk, PUBP Koãobrzeg, sygn. 29, zamówienia i rachunki odnoszĈce sič do prac
remontowo-budowlanych w porcie w Darãowie z 1937 roku, passim.
20 OPW z I 1939, 5; Walkiewicz, įukowski 2005: 200.
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upadajĈcego portu w Darãowie. Moİna przypuszczaþ, İe seriĈ memoriaãów o zãej kondycji gospodarczej rejencji, a w szczególnoĤci jej wschodniej
czčĤci, naraziã sič na brak przychylnoĤci do swoich dziaãaę wãadz prowincjonalnych. Prezydium rejencji wraz z wãadzami Izby Przemysãowo-Handlowej w Sãupsku wãĈczyão sič przez to w nurt dziaãaę na rzecz
poprawy gospodarki regionu, w szczególnoĤci podupadãej gospodarki morskiej, z pominičciem wãadz prowincjonalnych w Szczecinie przez m.in.
bezpoĤrednie kontakty miejscowych przedstawicieli İycia gospodarczego
i politycznego z przedstawicielami wãadz Prus i Niemiec. Równieİ wãadze
w Berlinie zainteresowane byãy pominičciem Szczecina w İyciu gospodarczym Niemiec na rzecz Hamburga. Na poczĈtku lat 30. Szczecin utraciã
znaczenie jako gãówny port prowincji pomorskiej na rzecz portów w Gdaęsku i Gdyni, przez co zmalaãa atrakcyjnoĤþ szczecięskiego zespoãu portowego (Wãodarczyk 1994: 577–578, 590–591). Nic wičc dziwnego, İe próby
wãĈczenia do obsãugi przez duİe przedsičbiorstwa rybackie i turystyczne
portów w Darãowie, Koãobrzegu i Ustce spotykaãy sič z niechčciĈ wãadz
administracyjnych, a w szczególnoĤci portowych ze Szczecina i ģwinoujĤcia. Przedstawiciele gospodarki morskiej ze Szczecina i ģwinoujĤcia interweniowali u wãadz centralnych w Berlinie przeciwko nadmiernemu
wãĈczeniu portów rejencji koszalięskiej do aktywniejszego udziaãu w gospodarce w basenie Morza Baãtyckiego (Wãodarczyk 1994: 603). Niepowodzeniem zakoęczyãy sič próby aktywizacji portu w Darãowie dziaãaniami
zmierzajĈcymi do poprawy infrastruktury kolejowej, w tym wičkszego niİ
dotĈd poãĈczenia miasta i portu z Koszalinem i Sianowem (Kisiel 2020:
13; Kisiel, Pencarski 2018: 47).
Nadmieniþ naleİy, İe w odniesieniu do obu nabrzeİy wãadze magistrackie Darãowa nie miaãy pomysãu na wykorzystanie terenów przylegãych do portu i dzierİawiãy (w latach 1921–1933) rybakom grunty do
ujĤcia Wieprzy do Baãtyku, przerzucajĈc na nich koniecznoĤþ wypeãniania
zobowiĈzaę wynikajĈcych z ustawy o prawie wodnym z 1913 roku, szczególnie w zakresie utrzymania brzegów rzeki. PostčpujĈcĈ w tym czasie
melioracjč dolin Wieprzy i Grabowej przeprowadzono zatem z pominičciem odcinka wydzierİawionego rybakom (Bauer 1986: 112–113; Wendt
1986: 109; Pencarski 2013: 277).
Nie bez znaczenia dla darãowskiego portu pozostaãy trzy istotne kwestie: rozbudowy portu w âebie (w latach 20. XX wieku), nastčpnie w Ustce
(w latach 30. XX wieku) oraz koncepcja budowy portu w Gdyni (od 1926
roku), bčdĈca przedsičwzičciem wãadz polskich (Machlięski 1975: 91–92).
Wszystkie te koncepcje odsunčãy na dalszy plan moİliwoĤþ rozbudowy
darãowskiego portu, tym bardziej İe Darãowo powoli tracião wiodĈcĈ rolč
w zakresie importu i eksportu na rzecz Koãobrzegu i Ustki. Naleİy za-
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uwaİyþ, İe obroty portów w Koãobrzegu i Ustce zaczčãy przewyİszaþ obroty portu w Darãowie (tendencja ta utrzymywaãa sič juİ do 1939 roku),
jednakİe infrastruktura darãowskiego portu przewyİszaãa bazč technicznĈ portu koãobrzeskiego i usteckiego (Pencarski 2013: 269). ZarzĈd portu
w Darãowie postulowaã dodatkowo budowč niewielkich skãadnic na drewno i wčgiel, gdyİ, podobnie jak w innych portach prowincji pomorskiej,
dochodzião do kradzieİy materiaãów opaãowych przez mieszkaęców Darãowa i Darãówka, jak i pracowników portu oraz sĈsiednich zakãadów21.
Podwyİszenie konkurencyjnoĤci portu gdyęskiego i odebranie rynku
regionalnego niemieckim portom nadbaãtyckim – w Darãowie, âebie
i Ustce w zakresie wymiany towarowej, oparto na niekorzystnych stawkach przewozowych kolei niemieckich obowiĈzujĈcych na odcinkach mičdzy prowincjĈ pomorskĈ a Pomorzem NadwiĤlaęskim (i Gdaęskiem),
a takİe zastĈpienie tego przewoĮnika Polskimi Kolejami Paęstwowymi.
Przegranymi w tym przedsičwzičciu byãy wszystkie porty rejencji koszalięskiej, w tym Darãowo. Nie udaão sič teİ uczyniþ z âeby wiodĈcego
oĤrodka portowego, ani tym bardziej „oİywiþ” port w Darãowie.
W ten sposób stopniowo zmniejszano znaczenie szczególnie portu
w âebie, z którym wãadze niemieckie İywiãy nadzieje na rozbudowč
i gospodarczĈ aktywizacjč tej czčĤci regionu, powierzajĈc Darãowowi
funkcjč portu pomocniczego. Moİna wičc stwierdziþ, İe walka o rynek
regionalny mičdzy polskĈ GdyniĈ a niemieckĈ âebĈ, która poczĈtek miaãa w tym samym czasie, zostaãa przegrana przez stronč niemieckĈ wskutek prowadzonej polityki gospodarczej, wyczekiwanie zaĤ na ewentualne
zmiany granicy paęstwowej jedynie pogãčbião dalszĈ zapaĤþ gospodarczĈ
wschodniej czčĤci rejencji. Próby zainteresowania problemem wãadz ministerialnych w Berlinie nie powiodãy sič, co skutkowaão z jednej strony,
stworzeniem dobrych podstaw gospodarczych dla rozbudowujĈcego sič
polskiego portu i miasta Gdyni, przy jednoczesnym obniİeniu roli portów
rejencji koszalięskiej, w tym Darãowa (Schmidt 1973: 37–39; Lindmajer
1985: 92; Pagel 1989: 954–956).
Z tego problemu zdawaã sobie sprawč nadprezydent prowincji pomorskiej oraz prezydenci rejencji koszalięskiej i szczecięskiej. Aktywizacja
portów wschodniopomorskich nie mogãa zatem odbyþ sič kosztem braku
wsparcia zespoãu portowego Szczecin–ģwinoujĤcie. Z jednej strony nadprezydent prowincji w Szczecinie godziã sič na moİliwoĤþ pomocy portom
w rejencji koszalięskiej, w tym budowy duİego portu w âebie, którego
realizacja miaãa mieþ miejsce na terenie wãaĤciwoĤci jego urzčdu, z druBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AP Koszalin, RK, sygn. 3150, pismo Pruskiego Urzčdu Budownictwa Portowego
w Ustce do prezydenta rejencji w Koszalinie z 18 II 1921 (b.f.).
21
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giej zaĤ nie mógã dopuĤciþ do pogorszenia i tak zãej sytuacji gospodarczej
portu w Szczecinie i ģwinoujĤciu.
Paęstwo pruskie czynião starania w kierunku poprawy ogólnej kondycji gospodarczej portów prowincji pomorskiej i rejencji koszalięskiej, o ile
pomoc ta mogãa przyjĈþ teİ wymiar propagandowy. Port w Darãowie
otrzymywaã nieregularne dotacje na dziaãalnoĤþ na podstawie uchwaã
Landtagu prowincji pomorskiej w Szczecinie. Pomoc ta, udzielana pod
pretekstem „wzmocnienia niemczyzny na Wschodzie”, w postaci finansów
kierowanych na wzmocnienie gospodarczego i kulturalnego potencjaãu
wschodnich powiatów prowincji pomorskiej (w tym powiatu sãawieęskiego), nie stawaãa sič czynnikiem sprawczym poprawy konkurencyjnoĤci
oraz wzrostu obrotów darãowskiego portu22. Obroty portu w Darãowie nie
ulegãy równieİ zwičkszeniu przez obsãugč czčĤci handlowych potrzeb
paęstwa polskiego. KorzyĤci z tego wynikajĈce czerpaã przede wszystkim
port szczecięski23.

4. Poãowy i przeãadunki w porcie
Przeprowadzone inwestycje naprawczo-remontowe w Darãowie
umoİliwiãy zwičkszenie indywidualnych poãowów prowadzonych przez
rybaków. Analiza danych statystycznych odnoszĈcych sič do poãowów
pozwala stwierdziþ, İe w miarč koniunkturalnej poprawy bĈdĮ pogorszenia warunków finansowych towarzyszĈcych poãowom rybacy dokonywali
poãowów gãównie tych gatunków ryb, które przynosiãy najwičksze dochody.
W latach 1921–1931 spadã tonaİ wyãowionych ãososi oraz flĈder, natomiast na zbliİonym poziomie utrzymywaãy sič poãowy dorsza baãtyckiego.
W tym okresie doszão do znacznego wzrostu poãowów leszczy. Z drugiej
zaĤ strony, ceny ryb i przetworów rybnych zmalaãy o poãowč, co miaão
wpãyw na decyzjč indywidualnych rybaków o zwičkszeniu poãowów, jak
i rozszerzeniu oferty pierwszej sprzedaİy ryb w portach o gatunki dotĈd
sporadycznie (a taęsze) spoİywane przez konsumentów. Naleİy dodaþ, İe
port w Darãowie, jako jedyny w rejencji koszalięskiej osiĈgnĈã ogólny
wzrost poãowów ryb w koęcu lat 30. XX wieku, podczas gdy w pozostaãych
portach rejencji odnotowano znaczne spadki poãowów24. Istotnym czynniBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Memoriaã prezydenta rejencji koszalięskiej z 1928 (b.d.d.), w Wachowiak 2006: 128.
Uchwaãa Pomorskiego Sejmiku Prowincjonalnego w sprawie udzielenia wsparcia
wschodnim powiatom w walce gospodarczej i kulturalnej z polskoĤciĈ z 15 III 1929 roku
i pismo Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z 18 XI 1930 roku, w Wachowiak 2006: 151, 154.
24 OPW z III 1939, 80; Michaelis 1986: 157–158.
22
23
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Tabela 1. Liczba czynnych rybaków w Darãowie na tle pozostaãych portów rejencji koszalięskiej w latach 1920–1938
Rok
1920
1925
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Darãowo
151
120
150
144
135
176
172
159

Koãobrzeg
192
195
220
202
188
192
188
168

Porty rybackie
âeba
110
140
146
140
132
136
150
152

Ustka
149
155
176
152
143
168
162
129

pozostaãe
678
630
664
655
608
544
516
525

ĭródão: OPW z III 1939, 81.

kiem byã równieİ wyraĮny wzrost liczby osób trudniĈcych sič ryboãówstwem po 1918 roku (w Darãówku liczba rybaków w 1910 roku wynosiãa
88 i 154 w 1932 roku, a w konkurencyjnych portach w Koãobrzegu odpowiednio: 95 i 234 w 1932 roku, w âebie 45 rybaków w 1910 roku i 142,
a w Ustce 65 i 172). Do 1932 roku odnotowywano wičc niewielki wzrost
liczby osób utrzymujĈcych sič z ryboãówstwa (Tab. 1). Od 1933 roku liczba czynnych rybaków zaczčãa powoli zmniejszaþ sič we wszystkich portach rybackich rejencji koszalięskiej, na co przekãadaãy sič niekorzystne
dla tej grupy zawodowej przemiany zwiĈzane z wymianĈ pokoleniowĈ
oraz z problemami wynikajĈcymi z recepcji niekorzystnego dla rybackiej
spoãecznoĤci prawa. Jeİeli wyãowione ryby nie przynosiãy rybakom dochodu równowaİĈcego wkãad pracy i ponoszonych z tego tytuãu kosztów,
to rybacy mogli zgãosiþ sič do koãobrzeskiego Wyİszego Urzčdu do spraw
Ryboãówstwa (Hohes Fischereiamt) z wnioskiem o pokrycie szkód z tego
tytuãu, zakup sprzčtu rybackiego, a takİe rekompensatč kosztów zwiĈzanych z remontem kutrów. Mogli liczyþ na zapomogi finansowe. Ta ostatnia forma pomocy staãa sič niezwykle waİna dla rybaków pozostajĈcych
bez pracy, szczególnie na przeãomie lat 20. i 30. XX wieku (Meyer-Waarden
1968: 222; Lindmajer 1985: 99).
Rozwój ryboãówstwa portowego w Darãowie, podobnie jak w Koãobrzegu, âebie i Ustce, pogarszaã sič z chwilĈ wzrostu wpãywów zakãadów przetwórstwa rybnego i spedycji ryb z Hamburga w poãudniowej czčĤci basenu
Morza Baãtyckiego. Z hamburskimi przedsičbiorcami przegraã wówczas nie
tylko silny dotĈd port szczecięski, do 1918 roku silna konkurencja dla
miejscowych portów, ale przede wszystkim maãe porty baãtyckie poãoİone
na wschód od ģwinoujĤcia. Tym naleİaãoby tãumaczyþ dziaãalnoĤþ tych
przedsičbiorców w portach rejencji koszalięskiej, którzy trudnili sič przygotowywaniem ryb do dalszej obróbki, bez moİliwoĤci przetwórstwa opar-
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tego na wãasnych liniach produkcyjnych w caãym cyklu produkcji. Darãowscy rybacy trudnili sič wičc wčdzeniem ryb, gãównie korzystajĈc z metod
chaãupniczych i wãasnej skromnej bazy lokalowej, bĈdĮ dostarczaniem odbiorcom ryb jedynie po wstčpnym oczyszczeniu (opãukaniu)25.
Po 1918 roku nastĈpião stopniowe zwičkszenie ruchu w portach rejencji (Tab. 2). Najwičcej przyjčtych i odprawionych statków zarejestrowano
w porcie usteckim. Port ten, wyprzedzajĈc port darãowski, miaã pierwszeęstwo (na przemian z portem koãobrzeskim) wĤród pozostaãych portów
wschodniej czčĤci prowincji pomorskiej26. Dotyczyão to takİe tonaİu przeãadunków (Lindmajer 1985: 87). Liczba statków w porcie usteckim wpãywaãa na udziaã tego portu w wwozie i wywozie zbóİ (İyto, owies). Port ten
tylko w 1927 roku byã miejscem wywozu wičkszej iloĤci owsa (10 929 t)
niİ porty koãobrzeski i darãowski razem, odpowiednio: 4295 t i 599 t). To
samo odnosião sič do wywoİonego İyta (2810 t do 743 t eksportowanych
przez port w Koãobrzegu i 426 t przez port w Darãówku)27. Zãa sytuacja
ekonomiczna zaplecza darãowskiego portu (wsi) nie pozwalaãa na zwičkszenie obrotów towarowych. StĈd trudno byão o stabilizacjč przeãadunków
masy towarowej i utrzymanie jej w tendencji zwyİkowej.
Przeãadunki w porcie w Darãówku zmniejszyãy sič w latach 20. w porównaniu z notowaniami z 1913 roku. Wprawdzie utrzymano relacje
handlowe z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Irlandii i Holandii, podobnie jak zachowano rodzaj towarów wysãanych i przyjčtych do
darãowskiego portu, ale masa towarowa zmniejszyãa sič z 112 299 t
w 1913 roku do 93 668 t w 1928 roku (Floret 1929: 11). Wzrostowi liczby
przeãadunków nie sprzyjaãy równieİ decyzje nadprezydenta prowincji
pomorskiej, który umoİliwiã wãadzom portowym bĈdĮ samorzĈdowym
podwyİszenie opãat za korzystanie z urzĈdzeę portowych we wszystkich

Tabela 2. Ruch w portach w Koãobrzegu, Darãowie i Ustce w 1918 roku
Port

Liczba przyjčtych
statków

Koãobrzeg
Darãowo
Ustka

Tonaİ przyjčtych
statków
[kg]

Liczba odprawionych statków

Tonaİ odprawionych statków
[kg]

10

300 000

9

b.d.

7

208 000

7

883 000

104

11 613 000

106

3 566 000

ĭródão: AP Koszalin, RK, sygn. 3103, „Übersicht der Verkehrsentwicklung der Häfen Kolberg,
Rügenwaldermünde und Stolpmünde im Rechnungsjahr 1918“ (b.f.).
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OPW z II 1925, 26.
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25
26

137

Port w Darãowie w okresie mičdzywojennym

Tabela 3. Liczba przyjčtych i odprawionych statków oraz ich tonaİ w porcie w Darãowie
(Darãówku), Koãobrzegu i Ustce w latach 1918–1928
Darãowo (Darãówko)

Koãobrzeg

Ustka

Rok

liczba
statków

1918

4

1967

3

596

15

10 565

1919

3

1173

4

1564

33

23 144

1920

25

9635

10

4656

90

72 053

1921

28

10 096

30

21 086

151

120 868

1922

29

6588

381

21 134

214

165 633

1923

39

18 019

263

71 597

165

165 609

1924

238

56 243

295

82 400

382

168 706

1925

353

84 517

452

193 653

699

243 496

przeãadunek
[m2]

liczba
statków

przeãadunek
[m2]

liczba
statków

przeãadunek
[m2]

1926

277

67 126

402

164 002

570

292 458

1927

445

103 882

710

282 535

719

312 477

1928

413

93 663

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

ĭródão: OPW z II 1927, 13; Sievers 1927: 32; Bartz 1928: 124; Sievers 1929: 93, 101; Pagel 1989: 954.

portach prowincji. Sytuacji nie poprawião okresowe zniesienie uiszczania
opãaty portowej, które miaão na celu pobudzenie ruchu w porcie, a w rzeczywistoĤci przyczynião sič do pogorszenia jego kondycji finansowej28.
Funkcjonowanie portu w Darãowie, podobnie jak portów w Koãobrzegu,
âebie i Ustce, opieraão sič na lokalnym rynku. Port ten uczestniczyã
w wymianie handlowej z póãnocnĈ czčĤciĈ Niemiec i sĈsiednimi nadbaãtyckimi paęstwami, a takİe ze ZwiĈzkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i WielkĈ BrytaniĈ. W 1938 roku, w czasie najwičkszej aktywnoĤci gospodarczej w zakresie przeãadunków, darãowski port peãniã juİ tylko
drugorzčdnĈ rolč, po porcie usteckim (w tym roku przeãadunki w Ustce
osiĈgnčãy 235 064 t, w Darãowie juİ tylko 67 001 t) (Tab. 3). Do obu portów
importowano wčgiel, drewno (Tab. 5), nawozy sztuczne i materiaãy budowlane, natomiast przedmiotem eksportu staãy sič pãody rolne (Tab. 7) oraz
gotowe artykuãy spoİywcze na bazie tãuszczów i mĈki, a takİe alkohol
i papier z papierni w Dčbnicy Kaszubskiej, Kčpicach i Koszalinie (Tab. 6 i 8)
(Gasztold 1979: 57; Techman 1996: 225–226). Naleİy zaznaczyþ, İe brak
wičkszych inwestycji w infrastrukturč darãowskiego portu skutecznie ograniczyão jego moİliwoĤci przeãadunkowe (Beckmann 1938: 39) (Tab. 4 i 5).
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
28

AdPRK z 29 III 1924, 65.

138

Kacper Pencarski

Tabela 4. Przeãadunek w portach w Darãowie, Koãobrzegu i Ustce w latach 1924–1938 [t]
Rok
1924
1934
1937
1938

Darãowo
18 028
31 544
60 735
67 001

Koãobrzeg
46 631
150 469
217 696
230 457

Ustka
98 406
182 252
235 036
235 064

ĭródão: Pagel 1989: 210.

W latach 1918–1938 odnotowano spadek importu wčgla przez port
w Darãowie. Spadek ten zapoczĈtkowany zostaã jeszcze w drugiej poãowie
XIX wieku i utrzymaã sič do lat 30. XX wieku. JednĈ z tego przyczyn staão sič zmniejszone zapotrzebowanie na wčgiel zza granicy na korzyĤþ
wwozu do prowincji pomorskiej wčgla ze ģlĈska i z Nadrenii. Od lat 90.
XIX wieku malaão równieİ znaczenie İeglarstwa, a jednostki bčdĈce
w uİyciu poddawano stopniowemu wycofywaniu i procesowi kasacji. Proces ten trwaã do koęca lat 30. XX wieku. Wskutek likwidacji w 1930 roku
floty İaglowych statków handlowych w porcie w Darãowie juİ ich nie
uİywano. Utrzymywaã sič jeszcze stan posiadania armatorów, do których
naleİaãy statki o napčdzie parowym, choþ i ten Ĥrodek transportu zanikaã
w portach rejencji koszalięskiej. W porcie w Darãowie odnotowano tylko
jeden statek w 1927 i 1932 roku (skasowany w 1932 roku), w porcie w Koãobrzegu dwa statki w 1927 roku i jeden w 1932 roku, a w porcie w Ustce
od 1927 roku statków parowych nie byão29.
W latach 1918–1938 odnotowano spadek importu wčgla przez port
w Darãowie. Spadek ten zapoczĈtkowany zostaã jeszcze w drugiej poãowie
XIX wieku i utrzymaã sič do lat 30. XX wieku. JednĈ z tego przyczyn staão sič zmniejszone zapotrzebowanie na wčgiel zza granicy na korzyĤþ
wwozu do prowincji pomorskiej wčgla ze ģlĈska i z Nadrenii. Od lat 90.
XIX wieku malaão równieİ znaczenie İeglarstwa, a jednostki bčdĈce
w uİyciu poddawano stopniowemu wycofywaniu i procesowi kasacji. Proces ten trwaã do koęca lat 30. XX wieku. Wskutek likwidacji w 1930 roku
floty İaglowych statków handlowych w porcie w Darãowie juİ ich nie
uİywano. Utrzymywaã sič jeszcze stan posiadania armatorów, do których
naleİaãy statki o napčdzie parowym, choþ i ten Ĥrodek transportu zanikaã
w portach rejencji koszalięskiej. W porcie w Darãowie odnotowano tylko
jeden statek w 1927 i 1932 roku (skasowany w 1932 roku), w porcie w Koãobrzegu dwa statki w 1927 roku i jeden w 1932 roku, a w porcie w Ustce
od 1927 roku statków parowych nie byão30.
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OPW z III 1932, 33; IV–V 1938, 83.
OPW z III 1932, 33; IV–V 1938, 83.

Tabela 5. Wywóz drewna w portach w Darãowie, Koãobrzegu i Ustce w latach 1927–1932 [t]
Darãowo

Koãobrzeg

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1927 1928 1929

Drewno

–

–

–

–

–

–

Drewno przeznaczone do budowy (przed
obróbkĈ)

–

1143

–

–

–

–

Drewno przeznaczone do budowy
(po obróbce)

359

306

409

247

–

5

–

–

3666

–

–

1000

–

–

–

Podkãady kolejowe

–

–

–

–

–

–

Drewno opaãowe

–

–

–

–

–

–

Tarcica

–

–

–

–

–

–

–

5

Bele drewniane
i deski

Razem

4025 1449

409 1247

–

860

–

1070 1600 2494

Ustka

1930

1931

–

–

1932 1927 1928
–

–

–

1929

1930

1931

1932

–

–

–

–

1381

1815

–

890 1800 10 084

1609

2571

1213

–

297 1807

–

4347

9684 10 747 9850

–

–

–

299

386

–

–

399

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

1085 2460

52

–

–

159

3004

–

26

1018

550

953

4073 34 645 42 467 46 035 15 679

513 1447

–
29
1978

–

–

–

–

1908

1068

–
–
–

845 13 935 14 213 9850 1700 9526 46 895 47 379 47 679 17 650
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Asortyment drewna

ĭródão: OPW z II 1933, 12.
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Tabela 6. Kierunki wywozu i przywozu masy towarowej w porcie w Darãowie w 1931 roku
Darãowo

Porty
Prusy Wschodnie
Szczecin i ģwinoujĤcie
Pozostaãe porty prowincji pomorskiej
Lubeka
Szlezwik-Holsztyn
Hamburg
Brema
Oldenburg
Eemshaven
Pozostaãe porty rejonu Morza Póãnocnego w Niemczech
Porty nadreęskie
âĈcznie
Estonia
âotwa
Polska
Szwecja
Norwegia
Dania
Wielka Brytania i Irlandia
Holandia
Belgia
Francja

wywóz
–
2569
150
–
789
29
329
618
28
657
1014
6183
–
–
–
–
–
179
–
–
–
–

przywóz
–
3967
265
–
–
1263
–
–
–
–
975
6470
–
–
7
–
–
541
–
–
2445
–

ĭródão: OPW z I 1932, 8.

Tabela 7. Eksport i import zbóİ z Darãowa, Koãobrzegu

Koãobrzeg Darãowo

Prusy Wschodnie
Szczecin i ģwinoujĤcie
Pozostaãe porty prowincji pomorskiej
Lubeka
Szlezwik-Holsztyn
Porty w rejonie âaby
Brema
Oldenburg
Eemshaven
Pozostaãe porty basenu Morza Póãnocnego
Porty nadreęskie

įyto

Pszenica

Kierunki eksportu i importu
–
538
4
–
–
–
335
–
–
–
4414

–
220
–
–
–
–
122
–
–
–
218

Ustka Koãobrzeg Darãowo

–
350
–
–
–
–
225
–
–
–
2936

–
21
1
–
290
–
6106
3090
1319
–
7528

–
96
–
–
–
–
1360
–
–
–
29

Ustka

–
375
–
–
690
–
11 012
126
2860
–
8103
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5. Uwarunkowania dziaãalnoĤci podmiotów rybackich
Kryzys powojenny dotknĈã wszystkie branİe gospodarki i ryboãówstwo nie stanowião wyjĈtku. Rybaków zalicza sič do tej grupy zawodowej, która w Darãowie najdotkliwiej odczuãa skutki kryzysu powojennego31. Na ksztaãtowanie sič cen ryb po 1919 roku miaãy wpãyw dwa
zasadnicze czynniki. Pierwszy z nich to popyt na ryby bĈdĮ produkty
rybne ze wzglčdu na atrakcyjnoĤþ cenowĈ i duİĈ konkurencjč na rynku
dostawców. Drugi zaĤ to wysokie koszty pracy rybaków. Te dwa czynniki
skutkowaãy wzrostem cen, które, gdyby nie interwencja nadprezydium
prowincji, mogãaby doprowadziþ do ruiny finansowej caãĈ branİč rybackĈ
w prowincji pomorskiej, a za niĈ przetwórstwo rybne32.
Rybacy z Darãowa wraz z rybakami z Koãobrzegu, âeby i Ustki oraz
kilku nadbaãtyckich wsi rybackich utworzyli zwiĈzek majĈcy zapewniþ
wičksze szanse w handlu detalicznym i hurtowym na miejscowym rynku,
a takİe wesprzeþ dziaãania handlowe poza rejencjĈ, gãównie na chãonnym,
choþ silnie nasyconym konkurencjĈ, rynku szczecięskim. Przewodnictwo
w organizacji uzaleİnione byão od wyników wyborów do rady rybackiej.
Jej siedzibĈ byã ten port, z którego wywodziã sič wyãoniony w drodze wy-

i Ustki do i z portów niemieckich w 1933 roku
Owies
Koãobrzeg Darãowo

102
279
29
200
–
–
2452
394
532
254
1967

–
39
–
–
–
–
217
113
–
–
–

Jčczmieę
Ustka Koãobrzeg Darãowo

153
416
–
137
426
120
2955
248
1019
949
4615

–
2844
–
–
–
–
137
–
–
–
68

ĭródão: OPW z II 1933, 10.
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31
32

AdPRK z 4 I 1919, 2.
AdPRK z 18 I 1919, 4.

–
103
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pozostaãe zboİa
Ustka Koãobrzeg

–
552
–
–
–
–
826
58
–
–
174

–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MĈka i inne póãprodukty
z mãynów,
mĈczka ziemniaczana

Ustka Koãobrzeg Darãowo

–
–
–
–
–
–
29
–
–
–
–

–
362
296
–
–
–
10
–
–
–
8146

–
3346
–
–
–
–
–
–
–
–
45

Ustka

–
75
–
–
–
–
–
–
–
–
762
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Tabela 8. Przyjčcia i odprawy masy towarowej w portach w Darãowie, Koãobrzegu i Ustce
w 1932 roku
Koãobrzeg
Kierunki przyjčcia
i odpraw towarów

Darãowo

Ustka

odprawy przyjčcia odprawy przyjčcia odprawy przyjčcia
[t]

Prusy Wschodnie

102

634

–

–

153

149

4351

6552

4759

6122

8326

12 797

Pozostaãe porty prowincji pomorskiej

341

80

142

3

Lubeka

200

–

–

Szlezwik-Holsztyn

290

77

–

265

1116

–

Hamburg

420

4253

–

3014

5499

11 895

–

–

120

–

Szczecin i ģwinoujĤcie

Pozostaãe porty w rejonie âaby

–

–

–

Brema

9086

305

Oldenburg

3484

Eemshaven
Pozostaãe porty Morza Póãnocnego
Porty w Nadrenii

–

86

137

1699

60

15 061

–

113

130

432

7457

5205

–

470

3879

254

–

–

250

949

205

26 050

–

275
–
1001
–

24 594

4713

292

ZwiĈzek Radziecki (czčĤþ europejska)

–

–

–

–

âotwa

–

–

–

Litwa (wraz z KãajpedĈ)

–

–

–

Wolne Miasto Gdaęsk

–

–

–

–

Polska

–

–

–

476

–

–

Finlandia

–

165

–

–

–

–

Szwecja

–

Dania z IslandiĈ

313

15 397

–

8100

–

–

6381

–

100
1

604
–

–

–

–

–

2661

2380

–

589

247

3238

Wielka Brytania i Irlandia

3642

–

–

–

7958

Holandia

1773

2731

–

1330

681

1262

Belgia

–

2875

–

–

2285

3200

Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada

–

100

–

532

–

–

–

ĭródão: OPW z II 1933, 1.

borów rybak (Oberfischmeister)33. Konsolidacja Ĥrodowiska rybackiego
byãa tym bardziej uzasadniona, gdyİ wãadze miejskie i portowe zaczčãy
podwaİaþ prawo rybaków do ulg podatkowych, jakimi ci cieszyli sič jeszcze przed 1918 roku. Brak miarodajnych Įródeã nie pozwala na odtworzeBBBBBBBBBBBBBBBBBB
33

OPW z XI 1924, 126–127.
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nie szczegóãów odnoszĈcych sič do relacji mičdzy zbiorowoĤciĈ rybaków
darãowskich a sãuİbĈ skarbowĈ. Wiadomym, İe wystčpujĈce tu problemy
byãy zbliİone do tych w Koãobrzegu, âebie czy Ustce34.
Darãowskie ryboãówstwo byão niedoinwestowane i pozbawione paęstwowych dotacji, z brakiem moİliwoĤci poprawy warunków pracy i podniesienia efektywnoĤci w przyszãoĤci. Port darãowski, podobnie jak pozostaãe porty rejencji koszalięskiej, staã sič maãĈ konkurencjĈ dla wielkiego
zespoãu portowego (poãowowo-przetwórczego) w Hamburgu. Wãadze Izby
Przemysãowo-Handlowej w Sãupsku przyznaãy to, choþ nie tak jednoznacznie, w 1936 roku, zwracajĈc uwagč na brak moİliwoĤci porównania
przenikliwoĤci darãowskiego portu na rynkach regionalnych poãudniowej
czčĤci basenu i portów Morza Póãnocnego i Morza Baãtyckiego. Niedoinwestowanie ryboãówstwa morskiego trwaão wãaĤciwie do koęca lat 30. XX
wieku. Sytuacja ta skutecznie zniechčcaãa potencjalnych rybaków do tego
zawodu, a to znalazão odzwierciedlenie w powoli spadajĈcej liczbie osób
wykonujĈcych ten zawód (Gasztold 1979: 13).
Problemy ekonomiczne, jakie wystĈpiãy po 1929 roku i jakie dotknčãy
ryboãówstwo, a co sič z tym wiĈİe koniecznoĤþ dostosowania sič rybaków
do potrzeb rynku, byãy przyczynĈ prac nielicznych miejscowych korporacji nad poprawĈ kondycji ekonomicznej indywidualnych oraz korporacyjnych rybaków. Ryboãówstwo to bodajİe jedna z niewielu gaãčzi przemysãu
spoİywczego, której po 1933 roku wãadze nazistowskie nie udzieliãy istotnej pomocy i w której trudnoĤci ekonomiczne, ujawnione szczególnie
w nastčpstwie kryzysu ekonomicznego z 1929 roku, nie zostaãy przezwycičİone. W wymiarze lokalnym znalazão to dodatkowy wyraz w wičkszym
niİ dotĈd, egzekwowaniu przez wãadze portowe zakazu odãowów niektórych gatunków ryb w rejonie konkretnych portów. Doprowadzião to do
wyspecjalizowania portów w zakresie odãowów poszczególnych gatunków
ryb. Port koãobrzeski, na przykãad, oferowaã w sprzedaİy hurtowej przede
wszystkim dorsze (ich odãów byã najwičkszy w porównaniu z odãowem
pozostaãych gatunków ryb), a poãowy leszcza staãy sič domenĈ portu
w âebie (osiĈgničte w 1936 roku poãowy tego gatunku ryby stanowiãy
wičcej niİ poãowč odãowionych flĈder przez miejscowych rybaków, a stanowiĈcych najwičksze po leszczach odãowy wedãug gatunków). Leszcz
równieİ byã najczčĤciej wystčpujĈcym gatunkiem ryb w rejonie portu
darãowskiego i usteckiego, choþ przewaga jego odãowów nad pozostaãymi
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
34 Archiwum Paęstwowe w Szczecinie, Akta miasta Koãobrzegu, sygn. 3474, pismo
prawnika Gustava Zimmera w Koãobrzegu do magistratu w Koãobrzegu z 15 II 1920, f. 125
i z 16 III 1920, f. 126.
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gatunkami nie sičgaãa nawet jednej trzeciej, nie uwzglčdniajĈc odãowów
dorsza w porcie w Darãowie35.
W koęcu 1922 roku w prowincji pomorskiej rozwinčãa sič sieþ administracji portowej. Rozbudowano kadrowo i osobowo policjč portowĈ (Hafenpolizei), powoãano nowe urzčdy administracji portowej w Koãobrzegu
i Sãupsku. Porty w Darãówku, Koãobrzegu i Ustce staãy sič siedzibami
organizacji poãowowych i korporacji marynarskich (Fenske 1993: 80). Nie
wpãynčão to na poprawč infrastruktury w portach rejencji koszalięskiej,
a to ze wzglčdu na brak inwestycji budowlanych i ograniczanie sič wyãĈcznie do bieİĈcych napraw (Piotrowski 1965: 132).
Zmiana uwarunkowaę politycznych poĤrednio wpãynčãa równieİ na
wymianč kadr w komisjach egzaminacyjnych, których zadaniem miaão
byþ dopuszczenie kandydatów do wykonywania zawodu sterników i rybaków. W rejencji koszalięskiej byãy trzy takie komisje, w tym jedna w Darãówku (podobnie jak w Koãobrzegu i Ustce). W paĮdzierniku 1934 roku
nadzór nad dziaãalnoĤciĈ wszystkich komisji egzaminacyjnych sprawowaã
mistrz rybacki (Oberfischermeister) z Koãobrzegu. Uczestniczyã on równieİ w egzaminach teoretycznych i praktycznych. Pozostali dwaj czãonkowie darãowskiej komisji egzaminujĈcej pochodzili z Darãowa i Darãówka36.
W kwietniu 1938 roku weszãy w İycie zmiany organizacyjne dotyczĈce
zarzĈdzania i administrowania urzĈdzeniami portowymi. Nadprezydent
prowincji pomorskiej 4 kwietnia 1938 roku wydaã w tej sprawie zarzĈdzenie o przejčciu latarę w Darãowie, Koãobrzegu i Ustce. Tym samym
zostaãy znowelizowane przepisy wykonawcze dotyczĈce zadaę ich administratorów, okreĤlono odpowiedzialnoĤþ za utrzymanie obiektów, a przede
wszystkim umiejscowiono przedstawicieli prywatnych jednostek pãywajĈcych w paęstwowym prawodawstwie portowym (te dotĈd przewidywaão
jedynie specyficzne sytuacje i sposoby ich rozwiĈzaę). Wprowadzone
unormowania prawne regulowaãy czas pracy darãowskich latarników (za
poczĈtek objčcia sãuİby uznana zostaãa peãna godzina przed zachodem
sãoęca, natomiast za zakoęczenie peãna godzina po wschodzie sãoęca).
Latarnik równieİ zostaã zobowiĈzany do prowadzenia ksiĈg wejĤþ i wyjĤþ
statków do/z portu, w tym do gromadzenia danych osobowych kapitanów,
armatorów i innych informacji zwiĈzanych z masĈ towarowĈ znajdujĈcĈ
sič na statku, opuszczajĈcĈ go lub zaãadowywanĈ w darãowskim porcie37.
Równieİ 4 kwietnia 1938 roku nadprezydent prowincji pomorskiej
wydaã przepisy administracyjne regulujĈce dziaãalnoĤþ portów w DarãoBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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wie, Koãobrzegu i Ustce. OkreĤlono granice portów, kwestie zwiĈzane
z administracjĈ portowĈ, wskazano instytucje odpowiedzialne za nadzór
nad prawidãowym przebiegiem czynnoĤci sãuİbowych itp.38. Ponadto w zarzĈdzeniu policyjnym z 4 kwietnia 1938 roku zostaãy wskazane przestrzenie terenu portowego w Darãowie i Darãówku, portu i redy, bčdĈcych
przedmiotem zainteresowania wãadz portowych, i tereny podlegajĈce nowo wprowadzonym regulacjom prawnym. Za administracjč portem w Darãowie odpowiadaã miejscowy UrzĈd Portowy. Ograniczono równieİ ruch
w wewnčtrznej czčĤci tzw. portu zimowego – „Winterhafen”. Ponadto wprowadzono tam inne ograniczenia w ruchu portowym: zakaz przeãadunku
towarów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zakaz ruchu w godzinach wieczornych i nocnych (20:00–3:00). PodporzĈdkowano ruch portowy komunikacji pieszej mičdzy wschodniĈ a zachodniĈ czčĤciĈ Darãówka39. Zmiany prawne pozwoliãy na przeprowadzenie korekty wãasnoĤci
skarbu paęstwa pruskiego i wãadz miejskich w portach przez przeksztaãcenia dziaãek budowlanych i wprowadzenie stosownych modyfikacji w katastrze portowym40.
W poãowie lat 20. XX wieku zmieniãy sič warunki wspóãpracy mičdzy
wãaĤcicielami ãodzi (gãównie rybakami) a podmiotami wspomagajĈcymi
transport morski, ryboãówstwo i ratownictwo morskie. NastĈpiã rozdziaã
kompetencji funkcji wszystkich podmiotów pracujĈcych w gospodarce
morskiej na rzecz rentownoĤci i nastawienia na osiĈganie dochodów.
Podniesiono mičdzy innymi opãaty za przechowywanie ãodzi i statków, ich
elementów i innego sprzčtu wodnego. Usãugi w tym zakresie Ĥwiadczyãa
mičdzy innymi stacja ratownictwa morskiego w Darãówku. Oferowano
równieİ usãugi zwiĈzane z pomocĈ przy holowaniu ãodzi i statków.
Darãowscy rybacy wspóãpracowali w dziedzinie ratownictwa morskiego z polskimi rybakami z Pomorza NadwiĤlaęskiego i rybakami z Wolnego Miasta Gdaęska. ZobowiĈzywaãa ich do tego, podobnie jak rybaków
z Koãobrzegu, âeby i Ustki, polsko-niemiecka umowa z 10 grudnia 1927
roku41. Na jej podstawie polscy i niemieccy rybacy mogli liczyþ na szybkĈ
pomoc w przypadku zagroİenia İycia i mienia. Dotyczyão to zarówno tych,
którzy dokonywali poãowów na wodach terytorialnych macierzystego
paęstwa, jak i tych, którzy na podstawie stosownych umów mieli prawo
do poãowu na wodach terytorialnych sĈsiedniego paęstwa42.
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40 Archiwum Paęstwowe w Gdaęsku Oddziaã w Gdyni, Akta miasta âeby, sygn. 431,
pismo landrata w Lčborku do burmistrza âeby z 2 I 1938 (b.f.); pismo Pruskiego Urzčdu
Budownictwa Portowego w Ustce do magistratu w âebie z 30 VII 1938 (b.f.).
41 Kreisblatt des Landkreises Stolp z 27 VII 1932, 117.
42 Gãos Pogranicza i Kaszub z 20 I 1935.
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Ministerstwo Domen Paęstwowych i Lasów w Berlinie (Domänen-,
Rentenamt und Forstministerium), nadzorujĈce prawidãowoĤþ wypeãnienia regulacji zwiĈzanych z bezpieczeęstwem, poinstruowaão stacje ratownictwa morskiego, by wszelkie operacje finansowe zwiĈzane z opãatami za usãugi odbywaãy sič w markach w zãocie, ewentualnie w innych
Ĥrodkach pãatniczych uİywanych w Niemczech, których wartoĤþ naleİaão
przeliczyþ zgodnie z bieİĈcym kursem43. Wynikaão to ze zãej sytuacji gospodarczej zarówno prywatnych rybaków, jak i przedsičbiorstw zwiĈzanych z gospodarkĈ morskĈ. Paradoksalnie, okres gospodarczej prosperity,
jaki zakoęczyã sič wraz z wybuchem I wojny Ĥwiatowej, doprowadziã poczĈtkowo do przeinwestowania przedsičbiorstw morskich przez dalszĈ
modernizacjč zakãadów oraz zwičkszenie nakãadów na urzĈdzenia, a przez
to do osiĈgničcia wzrostu moİliwoĤci produkcyjnych bĈdĮ przetwórczych.
Po zakoęczeniu wojny wielu przedsičbiorców liczyão przynajmniej na podtrzymanie dotychczasowego poziomu zamówieę w usãugach, w szczególnoĤci w dziedzinie produkcji i przetwórstwa. Jednakİe kolejne spadki
wartoĤci marki doprowadziãy do stopniowego wycofywania sič kontrahentów z tych spóãek, w których ulokowane zostaãy wkãady finansowe bĈdĮ
rzeczowe. To zaĤ skutkowaão szybkim upadkiem przedsičbiorstw, które,
by przetrwaþ na rynku, zmuszone byãy, z jednej strony, ograniczyþ swojĈ
ofertč, z drugiej zaĤ, skoncentrowaþ sič na specjalizacji produkcji bĈdĮ
Ĥwiadczeniu wĈskiego wachlarza usãug. W tak skomplikowanej sytuacji
znalazão sič kilku przedsičbiorców z Darãowa i Darãówka, którzy przed
1914 rokiem realizowali wszechstronne zamówienia towarowo-usãugowe,
a po 1918 roku zmuszeni byli zmieniþ oferty handlowe na takie, na jakie
istniaão zapotrzebowanie na darãowskim rynku lokalnym. Nie istniaãy
moİliwoĤci ewentualnego eksportu poza rynek lokalny, jak i udziaãu na
rynku regionalnym. Szczególnie ucierpiaão darãowskie Ĥrodowisko kupieckie zwiĈzane z gospodarkĈ morskĈ w zakresie obrotu spoİywców.
Walkč o przetrwanie prowadziãy dwa przedsičbiorstwa obrotu zboİami
z potčİnymi zapleczami magazynowymi, zlokalizowanymi w sĈsiedztwie
rzeki Wieprzy („Pommersche Getreidehandels A.G.” i firma Adolfa Alberta Rubensohna), wčdzarnia ryb oraz wielobranİowe Sãawieęskie Rolnicze
Towarzystwo Kupna i Sprzedaİy („Schlawer Landwirtschaftlicher Einund Verkaufsverein”). TrudnoĤci w utrzymaniu sič na rynku dotknčãy
w takim samym stopniu maãych i Ĥrednich przedsičbiorców (Floret 1929:
10). Naleİy podkreĤliþ, İe obrót zboİem oraz jego wywóz przez porty rejencji miaã szczególne znaczenie ze wzglčdu na zachwianie produkcji rolBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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nej po 1918 roku przy jednoczesnej koniecznoĤci utrzymania rentownoĤci
gospodarstw rolnych w pobliİu Darãowa (Darãówka) (Lindmajer 1985: 89).
Dodatkowym czynnikiem utrudniajĈcym rozwój portu w Darãowie
byão zajčcie obszarów leİĈcych na zachód od portu przez wojsko. Po 1918
roku tereny portowe i obszary przylegãe nadal byãy wykorzystywane
przez wojsko wbrew obowiĈzujĈcym ustaleniom traktatu wersalskiego
i umów mičdzynarodowych. W wyniku kontroli alianckich, jakie odbywaãy sič na terenach stanowiĈcych wãasnoĤþ wojska, policji oraz pozostaãych
sãuİb mundurowych, mogĈcych w oczach przedstawicieli kontrolerów
przedstawiaþ wartoĤþ bojowĈ, zabroniono przeprowadzania jakichkolwiek
þwiczeę. Dotyczyão to równieİ wszystkich torów wodnych na morzu i lĈdzie w rejonie Darãowa44.
Wãadze wojskowe stančãy tym samym przed problemem jawnego informowania turystów, którzy licznie odwiedzali wydmy w rejonie Darãówka. Dotyczyão to równieİ indywidualnej turystyki morskiej. Informacjami na temat manewrów dysponowaãy wprawdzie wszystkie wãadze
cywilnych instytucji zwiĈzanych z gospodarkĈ morskĈ (te informowaãy
o odbywajĈcych sič þwiczeniach przez wywieszenie w Darãówku odpowiednich komunikatów oraz publikowanie ich w urzčdowych periodykach
i w miejscowej prasie), jednakİe zastanawiano sič nad publikacjĈ informacji w czasopismach turystycznych.

Podsumowanie
PodsumowujĈc, naleİy podkreĤliþ kilka istotnych kwestii. DziaãalnoĤþ portu w Darãowie w dwudziestoleciu mičdzywojennym zaleİaãa od
wãadz centralnych, w mniejszym zaĤ stopniu od wãadz prowincjonalnych
i rejencyjnych. WyraĮny jest brak jednolitej, spójnej i konsekwentnie realizowanej koncepcji funkcjonowania darãowskiego portu. Zderzaãy sič tu
dwie odmienne koncepcje, oparte bĈdĮ na jego rozbudowie, bĈdĮ na pozostawieniu w dotychczasowej funkcji i zasičgu dziaãania. Brak tej konsekwencji zauwaİa sič równieİ w odniesieniu do wyznaczenia we wschodniej
czčĤci rejencji koszalięskiej portu o wiodĈcym charakterze. W zaleİnoĤci
od doraĮnych politycznych i ekonomicznych czynników miaã byþ nim port
w âebie, a nastčpnie w Ustce. Port w Darãowie, pozostajĈc w cieniu
zmieniajĈcych sič (i jak sič okazaão nietrafnych) pomysãów ratowania
gospodarki morskiej we wschodniej czčĤci prowincji pomorskiej, staã sič
tym podmiotem, który nie tylko nie byã brany pod uwagč jako oĤrodek
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o pomocniczym chociaİby charakterze, ale byã skazany na dalszĈ degradacjč. Ewentualne próby zmiany znaczenia portu, podejmowane przez
wãadze Darãowa, nie przynosiãy poİĈdanych rezultatów (i nie mogãy ich
przynieĤþ), gdyİ ambicje wãadz miasta przerastaãy moİliwoĤci finansowe
i organizacyjne gminy miejskiej. Pomysãu na kierunek rozwoju portu nie
miaãy ani wãadze republiki weimarskiej, ani wãadze nazistowskie. Te
ostatnie skutecznie nawet zahamowaãy ewentualnĈ próbč podniesienia
rangi portu, wiĈİĈc go z wojskiem, które w tym przypadku nie odegraão
wičkszej roli ani jako czynnik miastotwórczy, ani jako podstawa rozwoju
portu. Wãadze paęstwowe i samorzĈdowe nie wsparãy upadajĈcego ryboãówstwa indywidualnego, co wymusião koniecznoĤþ organizacji ryboãówstwa na zasadach spóãdzielczoĤci przez samych rybaków, zachowujĈc ich
autonomič jedynie w odniesieniu do indywidualnej sprzedaİy ryb. DziaãalnoĤþ niemal wszystkich podmiotów funkcjonujĈcych w porcie w Darãowie i kooperujĈcych z nim, podobnie zresztĈ jak w pozostaãych portach
wschodniej czčĤci prowincji pomorskiej, oparta zostaãa wyãĈcznie na wãasnych siãach i mogãa liczyþ co najwyİej na nadwĈtlone kryzysami gospodarczymi po roku 1918 i 1929 kurczĈce sič zaplecze finansowe i kadrowe.
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Der Rügenwalder Ostseehafen in der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen

Zusammenfassung
Im Referat werden die wichtigsten Probleme des Hafens in Rügenwalde
erläutert, die im Wesentlichen mit der Funktionierung in verschiedenen Richtungen verbunden sind.
Die Funktionierung wurde in den Jahren 1919–1939 von zentralen Behörden
geleitet und nur gering von Provinzen, Bezirken, Kreisen oder Gemeinden. Die
Probleme bis 1939 entstanden meistens durch das gänzliche Fehlen eines gemeinsamen Konzepts in Sachen einer Erweiterung des Hafens, im Gegenteil, es
entstand eine stufenweise Degradierung seiner Tätigkeiten. Der Rügenwalder
Hafen stand im Schatten vieler Vorschläge für die Rettung der Meereswirtschaft
i der östlichen Region Pommerns. Er kam sogar als Auswegs-oder Aushilfshafen
nicht in Betracht, was zu seiner Degradierung beitrug. Es gab kein Konzept
seiner weiteren Entwicklung oder spezialistischen Verladungsmöglichkeiten.
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Eine Realisierung gewisser Vorschläge der Stadtgemeinde konnte nicht beachtet werden, denn sie überstiegen die finanziellen Möglichkeiten der Behörden. Auch Höhere, staatliche Stellen gäben keine Unterstützung des langsam
verschwindenden individuellen Fischfangs. Die Fischer organisierten daher
selbst Fischereigenossenschaften, die aber nur den individuellen Verkauf ihrer
Fänge erlaubten.
Es entstand eine Zusammenarbeit des Hafens in Rügenwalde mit Häfen in
geringen finanziellen Mitteln, die aus der wirtschaftlichen Krise 1918–1929 übriggeblieben waren.
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HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ

Fundacja „Dziedzictwo” powstała w 1991 roku w Sławnie. Jej celem
jest szeroko rozumiana ochrona zabytków archeologicznych ziemi
sławieńskiej, a także ochrona krajobrazu kulturowego, którego częścią
jest dziedzictwo archeologiczne. Działalność Fundacji polega na finansowaniu i organizacyjnym wspieraniu badań naukowych, publikowaniu i upowszechnianiu wyników tych badań, wspomaganiu
działalności konserwatorskiej, współpracy z władzami lokalnymi
w aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego i włączaniu go w życie
społeczne mieszkańców, prowadzeniu działalności popularyzującej
zabytki i krajobraz kulturowy oraz uczestnictwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży z położeniem nacisku na kształtowanie
świadomości historycznej i szacunku dla świadectw przeszłości.
Od 2002 roku Fundacja wydaje serię pn. „Historia i kultura ziemi
sławieńskiej” podejmującą problematykę procesów historycznych,
kulturowych i przyrodniczych kształtujących przeszłe i współczesne
oblicze ziemi sławieńskiej. Wszystkie publikacje Fundacji Dziedzictwo
dostępne są na stronie: www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

