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Dawne pocztówki Įródãem wiedzy
o Darãówku1
EWA GWIAZDOWSKA* (Szczecin)

Wprowadzenie
Darãówko byão najstarszym nadbaãtyckim kĈpieliskiem paęstwa
pruskiego. Rybacka wieĤ uzyskaãa ten status juİ w 1814 roku (Csallner
2002: 148). Jednak dopiero w koęcu XIX wieku, wraz z rozkwitem produkcji kart pocztowych, zyskaãa moİliwoĤþ promocji i reklamy swoich
uroków i zalet wĤród szerokich krčgów spoãecznych. Dzički widokówkom
miejscowoĤþ mogãa staþ sič powszechnie znana i odwiedzana przez licznych letników, kuracjuszy i turystów.
Wedãug przewodnika turystycznego wydawnictwa Meyera z 1903 roku Darãówko na poczĈtku XX wieku posiadaão 780 miejsc noclegowych
rozlokowanych w dwu hotelach i kwaterach prywatnych oraz czynne byãy
dwa kĈpieliska – damskie i mčskie. Korzystali z nich gãównie mieszkaęcy
Darãowa, rodziny z dzieþmi z dalszych okolic, jak równieİ samotne damy
(Loeck 2012: 268). Zapewne pocztówki speãniaãy istotnĈ rolč w reklamowaniu kurortu. Wskazywane hotele, a byãy nimi wówczas Strandschloss
i Friedrichsbad, znajdowaãy sič w póãnocnej czčĤci Darãówka (okreĤlanej
jako wschodnia odpowiednio do „potocznego” odczucia przestrzeni). Plaİe
oblegaãy tãumy spacerowiczów i letników, zarówno w dni gorĈce, jak
i chãodniejsze, juİ w drugiej poãowie lat 20. XX wieku, o czym ĤwiadczĈ
zdjčcia opublikowane w krótkiej historii Darãówka (Rosenow 1929: 22).
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

* Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromãyęska 27, 70-561 Szczecin, e-mail: e.gwiaz
dowska@muzeum.szczecin.pl
1 Niniejszy artykuã powstaã dzički wspóãpracy pana Jana Sroki oraz pani Eweliny
Trzeciak, muzealniczki z Zamku KsiĈİĈt Pomorskich – Muzeum w Darãowie, którym zawdzičczam udostčpnienie reprodukcji wičkszoĤci kart pocztowych, oraz publikacji Jerzego
Buziaãkowskiego, a takİe informacji faktograficznych. Panu Sroce i pani Trzeciak serdecznie
dzičkujč za tč cennĈ pomoc. Oznaczenie nr inw.: MD/AH wskazuje, İe dana karta naleİy do
zbiorów artystyczno-historycznych Muzeum Zamku KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie.
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1. Widokówki Darãówka –
wytwarzanie, upowszechnianie
Problem wykonywania, wydawania i rozprowadzania kart pocztowych z widokami Darãówka i motywami z nim zwiĈzanymi od ostatniej
dekady XIX wieku po rok 1945 jest doĤþ skomplikowany. Jego zãoİonoĤþ
wynika z kilku przyczyn. PodstawĈ widokówek byãy fotografie wykonywane przez artystów miejscowych i zamiejscowych. Niektóre z nich rozprowadzano jako widokówki okreĤlane mianem autentycznych fotografii
(Echtphotographie). Inne fotografie w pierwszych latach produkcji kart
byãy podstawĈ do opracowania kompozycji graficznych. W latach póĮniejszych reprodukowano fotografie technikami drukarskimi i nieraz wykonywano montaİe, dodajĈc na pierwszym, a nawet dalszych planach zdjčþ
atrakcyjne motywy z innych kompozycji. Widoki uzupeãniano o typograficzny nadruk lub podpis. W procesie produkcji karty uczestniczyli: fotograf, grafik, oficyna wydawnicza, wydawca finansujĈcy, a takİe wspóãpracujĈce zakãady wydawnicze oraz kolporter, którym mogãa byþ firma
finansujĈca. Niektóre przedsičbiorstwa zmieniaãy profil dziaãalnoĤci, co
uwidacznia sič w zmianach ich nazw umieszczonych na kartach. Nadruki
na pocztówkach mówiĈ teİ o zmianach wãaĤcicieli niektórych zakãadów
i o wspóãpracy pewnych firm. Bywaão, İe licencjč na wydawanie kart miaã
urzĈd albo firma specjalistyczna, jak to dziaão sič w przypadku zdjčþ lotniczych.
Pierwszy okres intensywnej produkcji pocztówek z widokami Darãówka przypada przypuszczalnie na czas od 1892 roku, z którego pochodzĈ
znane odrčczne datowania nadawców, po pierwsze lata po zakoęczeniu
I wojny Ĥwiatowej, o czym ĤwiadczĈ stroje postaci znajdujĈcych sič na
dalekich planach kart. Tekst na pocztówce Gruß aus Rügenwaldermünde
nosi datč 21ten Juli 1892 (Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 83).
Kilku wytwórców kart z widokami Darãówka pracowaão na przeãomie
XIX i XX wieku w pobliskim Darãowie. JednĈ z osób najbardziej zaangaİowanych w tč dziaãalnoĤþ byã Albert Mewes, fotograf, wydawca i kolporter czynny od koęca XIX wieku, o czym Ĥwiadczy mičdzy innymi
chromolitografia promujĈca hotel Strandschloß, zapewne zamówiona
wãaĤnie u Mewesa przez wãaĤciciela hotelu (Loeck 2012: 268). Na kartach
znajdujĈ sič nadruki: A. Mewes, Rügenwalde; Verlag A. Mewes, Rügenwalde; A. Mewes Buchdr.[uckerei]. Mewes przejĈã teİ firmč nastčpców
O. Schleicha z Drezna, o czym Ĥwiadczy nadruk Verlag A. Mewes
Buchdr.[uckerei] Rügenwalde O. Schleich Nachf.[olger] Dresden na pocztówce z datownikiem 27.6.[19]10 (nr inw. MD/AH/1324). Mewes wspóãpracowaã z wydawnictwem Reinicke & Rubin, czynnym w Magdeburgu
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od koęca XIX wieku do 1910 roku2 (nr inw. MD/AH/1364) oraz z Weltpostverein (ģwiatowym ZwiĈzkiem Pocztowców) (nr inw. MD/AH/1459).
Nastčpcy Mewesa (Albert Mewes Nachf.[olger] Rügenwalde) kierowali
firmĈ byþ moİe aİ do 1945 roku. Wspóãpracowali z wydawnictwem zdjčþ
lotniczych Luftbildverlag Ernst Assmus w Lipsku (nr inw. MD/AH/1490).
Franz Newiger prowadziã w Darãowie studio fotograficzne przypuszczalnie od poczĈtku po lata 30. XX wieku. W Darãówku miaã na plaİy
kiosk, w którym moİna byão zrobiþ sobie pamiĈtkowe zdjčcie (nr inw.
MD/AH/1424). Jego fotografie wykorzystywane byãy do produkcji kart
widokowych w latach 30. minionego wieku, mičdzy innymi przez czynnĈ
we Wrocãawiu firmč Photographie u.[nd] Verlag Geyer & Co Breslau
(Wrocãaw) (nr inw. MD/AH/1365). Zleceniodawcami Newigera byli hotelarze prowadzĈcy kurortowy hotel Friedrichsbad. Rudolf Köhler juİ na
przeãomie XIX i XX wieku zamawiaã zdjčcia hotelu, aby wykorzystywaþ
pocztówki do jego promocji (nr inw. MD/AH/1443). Jego nastčpca czyniã
to teİ w latach 30. XX wieku (nr inw. MD/AH/1317). U Newigera moİna
byão takİe wykonaþ swój portret (Csallner 2005: 66), na przykãad jako
pamiĈtkč wakacyjnĈ. Aktywnym wytwórcĈ widokówek w latach przed
I wojnĈ ĤwiatowĈ i w okresie mičdzywojennym byã fotograf, wydawca
oraz ksičgarz i sprzedawca materiaãów papierniczych Heinrich Treder
(Verlag H. Treder; Verlag Heinrich Treder Buchhandlung; Heinrich Treder Papierhandlung; Buziaãkowski 2012: 152; nr inw. MD/AH/1431,
1347). Na przeãomie XIX i XX wieku w Darãowie jako wydawca pracowaã
Otto Gross. Karty Verlag Otto Gross noszĈ datowniki z 1899 i 1905 roku
(nr inw. MD/AH/ 1444, 1455).
Kolportaİem pocztówek w Darãowie od poczĈtku XX wieku po okres
mičdzywojenny trudnili sič August Petereit, wydawca i drukarz ksiĈİek,
a potem jego nastčpca E. Scholich (Verlag Aug. Petereit Buchdruckerei;
Alleinverlag A. Petereit Nachf.[olger] E. Scholich), reprezentujĈcy Centralč Widoków i Kart Pocztowych (Ansichten und Postkarten Zentrale;
nr inw. MD/AH/: 1344 i 1470). W pierwszej þwierci XX wieku w Darãowie
pracowaã równieİ wydawca Bruno Wolff (Verlag Bruno Wolff; Alleinverlag Bruno Wolff; Buziaãkowski 2012: 161; nr inw. MD/AH/1360).
W Darãówku czynne byão na poczĈtku XX wieku wydawnictwo Ernsta
Gienowa (Verlag von Ernst Gienow), prowadzĈce mičdzy innymi promocjč hotelu Strandschloß (nr inw. MD/AH/1457). Pracowaãy tu teİ wydawnictwa Edmunda Böse (Verlag Edmund Böse; Buziaãkowski 2012: 149)
oraz Roberta Pastewsky’ego (Verlag Robert Pastewsky; Buziaãkowski
2012: 189).
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

2 Wydawnictwo to w 1911 roku przeniosão sič do Drezna, gdzie funkcjonowaão do okoão
1933 roku.
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Od lat 20. XX wieku pojawiãy sič na rynku darãowskim nowe firmy
zajmujĈce sič produkcjĈ i wydawaniem pocztówek. W 1922 roku notowana jest oficyna Maxa Konitza jako nastčpcy wydawnictwa C. Dobersteina, która wykorzystywaãa dawne klisze fotograficzne (Verlag C. Doberstein Nachflg. [Nachfolger] Inh.[aber] Max Konitz; nr inw. MD/AH/1300).
W kolejnych dziesičcioleciach firma ta funkcjonowaãa jako drukarnia
ksiĈİek i sklep papierniczy (Max Konitz Buchdruckerei u.[nd] Papierhandlung), a potem ksičgarnia oraz sklep z materiaãami malarskimi
i papierniczymi (Buchhandlung, Malerei u.[nd] Papierhandlung). Konitz
wspóãpracowaã z zakãadem Geyera i Spóãki we Wrocãawiu (Geyer & Co
Breslau) i wydawnictwem zdjčþ lotniczych w Lipsku (Aerobild Verlag
Leipzig; nr inw. MD/AH/: 1298 i 1380). W latach 30. rozprowadzaniem
pocztówek zajmowaãa sič darãowska ksičgarnia Hellmuta Hösslera (Buchhandlung H. Hössler; nr inw. MD/AH/1657). W Darãówku w latach 30.
i 40. czynne byãy studio Williego Maasa, który wspóãpracowaã teİ z wydawnictwem Ernsta Assmusa w Lipsku (Alleinvertrieb Willy Maas, Verlag Ernst Assmus Leipzig; nr inw. MD/AH/ 1499 i 1555).
Wydawaniem i rozpowszechnianiem pocztówek z widokami Darãówka
trudnião sič kilka firm ponadregionalnych, czynnych w miastach niemieckich. Najwaİniejsze spoĤród nich byão wydawnictwo artystyczne
Juliusa Simonsena w Oldenburgu w Holsztynie (Julius Simonsen Oldenburg/Holstein Kunstverlagsanstalt). Publikowaão ono pocztówki z Darãówka od poczĈtku po lata 40. XX wieku (nr inw. MD/AH/1460, 1397,
1554). Niejednokrotnie widoki Darãówka pojawiaãy sič w ofercie oficyny
funkcjonujĈcej w pomorskim Greifswaldzie (F. Bärwolff Verlag), czynnej
na przeãomie XIX i XX wieku (Loeck 2012: 269; Buziaãkowski 2012:
123–129). Bärwolff wydawaã pocztówki litograficzne zãoİone z jednego lub
kilku widoków oraz ozdobne karty z wmontowanĈ reprodukcjĈ fotograficznĈ. Pocztówki z Darãówka ukazywaãy sič we wspomnianym wydawnictwie Reinicke & Rubin w Magdeburgu, (nr inw. MD/AH/1307), w drezdeęskim zakãadzie Stengla i Spóãki specjalizujĈcym sič w publikacjach
artystycznych (Stengel & Co Kunstanstalt; nr inw. MD/AH/1370), w zakãadzie fotograficznym Klinkego i Spóãki w Berlinie (Industrie-Fotografen
Klinke & Co; nr inw. MD/AH/1505), w wydawnictwie Martina Gützlaffa
w Królewcu (Martin Gützlaff Königsberg; Buziaãkowski 2012: 167) i w firmach z tejİe branİy prowadzonych w Trewirze przez Schaara i Dathego
(Kunstverlagsanstalt Schaar & Dathe Trier; nr inw. MD/AH/1354),
a takİe Mosellč (Mosella Verlag G.m.b.H.; Buziaãkowski 2012: 172).
W latach 1936–1945 duİo kart pocztowych wydaãa wymieniona wyİej
firma wrocãawska Geyer & Co (Geyer & Co; Photographie u.[nd] Verlag
Geyer & Co), która posãugiwaãa sič fotografiami wãasnymi oraz zamawia-
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nymi w Darãowie u Herberta Gohrbandta i Franza Newigera (nr inw.
MD/AH/1501, 1365, 1367). Produkty tej firmy rozpowszechniaã mičdzy
innymi darãowski sklep Maxa Konitza (nr inw. MD/AH/1433).
Od koęca XIX wieku po czasy I wojny Ĥwiatowej karty pocztowe
przedstawiajĈce Darãówko ukazywaãy sič ponadto jako druki urzčdowe,
na których nie podawano danych wydawców czy autorów fotografii. Nosiãy one tylko nadruk POSTKARTE lub Weltpostverein (ģwiatowy ZwiĈzek
Pocztowców) (nr inw. MD/AH/1486, 1459). Po zakoęczeniu I wojny Ĥwiatowej wychodziãy równieİ pocztówki nierejestrowane, pozbawione danych, które dziĤ nazwalibyĤmy „pirackimi”. Naleİy do nich widokówka
z datownikiem: 12.8.[19]24 (nr inw. MD/AH/1311).
Okresem, w którym, podobnie jak na przeãomie XIX i XX wieku, na
wielkĈ skalč produkowano karty pocztowe promujĈce Darãówko, byã przeãom lat 30. i 40. XX wieku, zwiĈzany z wãĈczeniem kurortu w 1936 roku
w granice Darãowa jako Rügenwalde-Bad (Csallner 2002: 148). W tym
czasie firmy produkujĈce karty przyczyniãy sič przypuszczalnie do przyciĈgničcia na letnisko licznych wczasowiczów. JednĈ z atrakcji pocztówkowych staãy sič wówczas ujčcia z lotu ptaka, uznawane zapewne za
ciekawĈ i modnĈ pamiĈtkč. Dlatego poza wymienionymi zakãadami wytwarzaniem pocztówek zajmowaãy sič w tym okresie takİe firmy bazujĈce na
zdjčciach wykonywanych z samolotu. W produkcji tego rodzaju pocztówek
specjalizowaãy sič takie wydawnictwa jak wymieniona Luftbilderverlag
Ernst Assmus, korzystajĈca z fotografii Hansa Freig[ruppe] d. R.L.M.,
czy zakãad Stengla3.

2. Tematyka widokówek
Dawne widoki Darãówka tematycznie dzieliãy sič na kilka grup
reprezentatywnych dla specyfiki miejscowoĤci. W ramach tych grup powstaão wiele wariantów, które obecnie uãatwiajĈ orientacjč w dawnej
przestrzeni miejscowoĤci oraz poznanie jej gãównych atrakcji i innych
miejsc, do których moİna sič byão wybraþ. Grupy tematyczne to widoki
ogólne, perspektywy portu, takİe z widokiem na morze, widoki plaİy oraz
przedstawienia hoteli, wzglčdnie pensjonatów i lokali usãugowych. Rzadszymi tematami kart byãy perspektywy ulic, dróg, przedstawienia chaãup
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
3 Firma Stengel & Co zaãoİona w DreĮnie w 1885 roku, a od 1891 roku czynna równieİ
w Berlinie, specjalizowaãa sič w produkcji pocztówek o rozmaitej tematyce. Jej ilustrowana
historia przedstawiona jest pokrótce na stronie: https://de.wikipedia.org/wiki/Stengel_
%26_Co [dostčp: 20.04.2020].
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oraz terenów parkowych i leĤnych. Ten dobór tematów Ĥwiadczy zarówno
o charakterze oĤrodka, jak i o preferencjach goĤci Darãówka w wyborze
miejsca i sposobu wypoczynku.

2.1. Krajobraz Darãówka z lotu ptaka
Widoki ogólne Darãówka sĈ niezbyt liczne i pojawiãy sič doĤþ póĮno, w latach 30., wraz z rozwojem lotnictwa. Pokãad samolotu byã dobrym
punktem obserwacyjnym do wykonania takich fotografii. Dzički nim Darãówko zostaão pokazane z róİnych, uzupeãniajĈcych sič stron, co szczególnie pomaga w rozpoznaniu rozmaitych ujčþ zabudowy portowej.
Najbogatsze treĤciowo byãy karty wedãug zdjčþ lotniczych wykonanych od poãudniowego wschodu (Patan 2000: 232; nr inw. MD/AH/1380)
(Ryc. 1). Przedstawiono na nich zabudowč prawie caãej miejscowoĤci wraz
z jej najbliİszym otoczeniem – ogrodami znajdujĈcymi sič na tyãach domów stojĈcych na skraju miejscowoĤci i terenami zalesionymi poãoİonymi
po poãudniowej i póãnocnej (potocznie zwanymi zachodniĈ i wschodniĈ)
stronach oĤrodka. Na omawianych widokach czytelny jest wyglĈd wielu


Ryc. 1. Widok Darãówka z lotu ptaka od strony lĈdu, fot. Max Konitz, wyd. Aerobild
Verlag, Leipzig, lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1380
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budynków. Dobrze rozpoznaþ moİna domy na nabrzeİu portowym wzdãuİ
prawego brzegu rzeki Wieprzy. WyraĮne sĈ teİ gãówne ciĈgi uliczne. Mola
portowe widoczne sĈ tylko czčĤciowo, ale wĤród zabudowy wyróİnia sič
siedziba pilotów (Lotsenhaus) z latarniĈ stojĈcĈ u podstawy prawego mola zwanego wschodnim. Latarnia byãa dominantĈ zabudowy kurortu,
górowaãa nad domami i rozpoznawalna jest dobrze na kaİdym ogólnym
ujčciu lotniczym. Siedziba pilotów zostaãa rozbudowana i przeksztaãcona
w latarnič morskĈ w 1927 roku (Brandhoff, Hemme, poz. 106; http://www.
ruegenwalde.com/rwalde/1900.htm [dostčp: 21.04.2020]).
Na fotografii lotniczej zrobionej znad lĈdu prostopadle w stronč morza
(nr inw. MD/AH/1507) widaþ w zbliİeniu zabudowč centrum Darãówka,
ogólny ukãad portu na Wieprzy ze starym i nowymi molami. Widoczna
jest równieİ czčĤþ portu zimowego (Winterhafen) – akwenu poãoİonego
na tyãach miejscowoĤci, na lewo od gãównego koryta Wieprzy.
Na zdjčciu lotniczym wykonanym od strony morza (nr inw. MD/AH/
1490) (Ryc. 2) ujčto obrazu plaİy oddzielonej od zabudowy zalesionĈ wydmĈ. Na plaİy zaznacza sič dãugi, trójskrzydãowy budynek kĈpieliskowy,
do którego z Darãówka prowadzi szeroka trasa przecinajĈca wydmč. Na
tyãach wydmy rozpoĤciera sič teren gčsto zabudowany – to osiedle domków


Ryc. 2. Widok Darãówka z lotu ptaka od strony morza, fot. Albert Mewes Nachf., wyd.
Luftbildverlag Ernst Assmus, Leipzig, lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1490

160

Ewa Gwiazdowska

jednorodzinnych. W tle przedstawienia, za lasem porastajĈcym wydmč po
prawej stronie ujĤcia Wieprzy, rozlegãĈ równinč pokrywajĈ pastwiska.
Droga prowadzĈca do Darãowa obsadzona zostaãa drzewami tworzĈcymi
alejč.
Ciekawe jest ujčcie lotnicze wykonane od poãudnia równolegle do plaİy
(nr inw. MD/AH/1432) (Ryc. 3). Dowiadujemy sič z niego o funkcjonowaniu tej bardzo waİnej czčĤci kurortu. Na piasku wybrzeİa staã nie tylko
trójskrzydãowy dom kĈpieliskowy, ale teİ liczne, równomiernie rozmieszczone kosze. Od zabudowy po lewej stronie ujĤcia rzeki aİ do dojĤcia do
plaİy, przecinajĈcego wydmč, na caãej jej dãugoĤci prowadziãa Ĥcieİka
spacerowa, przy której w pewnej odlegãoĤci od siebie znajdowaãy sič maãe
domki, jak moİna przypuszczaþ, mieszczĈce urzĈdzenia niezbčdne dla
plaİowiczów. Wydmy od strony lĈdu porastaã wysoki las.

Ryc. 3. Widok Darãówka od strony plaİy, od poãudniowego zachodu, fot. Industrie-Fotografen Klinke & Co, Berlin, wyd. R.L.M., lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1432

Zabudowa miejscowoĤci z tego punktu obserwacyjnego nie wyglĈda na
nadmiernie gčstĈ. Darãówko rozrastaão sič gãównie w stronč poãudniowĈ
i to osiedle chronione byão przez las przed wiatrem wiejĈcym od morza.
Po stronie póãnocnej domy tworzyãy stosunkowo nieduİe skupisko przy
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ujĤciu Wieprzy, blisko brzegu morskiego. Tylko jeden budynek byã otoczony lasem. Do tego miejsca docieraãa aleja z Darãowa, równolegãa do
rzeki. WičkszoĤþ domów w miejscowoĤci stanowiãa niskĈ, parterowĈ zabudowč z dwuspadowymi dachami. Po poãudniowej stronie wyróİniaã
sič wysoki budynek ze spãaszczonym dachem, stojĈcy z dala od portu.
Inny wysoki budynek z wystawkĈ, usytuowany po tej stronie, równolegle
do wymienionego wyİej, przesãaniaãa kčpa drzew. Po stronie póãnocnej
zwraca uwagč duİa bryãa hotelu Strandschloss, ulokowanego przy ujĤciu
Wieprzy. Spãaszczony dach hotelu Friedrichsbad widaþ na granicy lasu
po stronie plaİy, w prawobrzeİnym Darãówku. Pozostaãe wyİsze budynki
byãy sãabiej widoczne w masie zabudowy. Moİna je wskazaþ dopiero przy
dokãadniejszej obserwacji.

2.2. Port w Darãówku
Historia Darãówka, jego rybackie tradycje skutkowaãy rozwiničciem sič gãównych funkcji miejscowoĤci w czčĤci portowej, przy obu nabrzeİach: lewobrzeİnym, poãudniowym okreĤlanym lokalnie jako „zachodnie”
i prawobrzeİnym, póãnocnym, nazywanym lokalnie „wschodnim”. Port
stanowiã centrum, w którym czynny byã handel, dziaãaãy hotele, sklepy
i lokale gastronomiczne, kwitão İycie spoãeczne. Warto dodaþ, İe w pierwszej poãowie XIX wieku port w Darãówku zaliczany byã do dziesičciu najwičkszych pruskich portów na Baãtyku (Gazięski 1995). Zatem w pamičci
mieszkaęców utrwalião sič jego znaczenie jako wizytówki Darãówka. Ten
stan rzeczy znalazã odzwierciedlenie w kartach pocztowych. WičkszoĤþ
z nich poĤwičcona jest portowi i jego okolicom, zabudowie nabrzeİy, ruchowi portowemu, poszczególnym budowlom. Port stanowiã temat widokówek peãen wielu motywów godnych uwagi.

2.2.1. Nabrzeİa
Port upamičtniano z rozmaitych punktów obserwacyjnych. Tworzono ujčcia perspektywiczne, w stronč ujĤcia Wieprzy do morza, a takİe –
w stronč przeciwnĈ. ģciĤle perspektywiczne zdjčcia wykonywano zapewne
z mostu lub jednostki pãynĈcej WieprzĈ. Taka nostalgiczna kompozycja
wedutowa wyprodukowana przez firmč Geyera wedãug fotografii z 1927
roku, stylizowana na widok o zachodzie sãoęca (nr inw. MD/AH/1367;
Csallner 2002: 148), (Ryc. 4) pokazuje porzĈdek panujĈcy w porcie. Przy
obu nabrzeİach cumujĈ w szeregu İaglowe kutry rybackie. Charaktery-
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styczne formy ich kadãubów budowanych na zakãadkč wprowadzajĈ do
kompozycji element dekoracyjny. Zabudowa nabrzeİy jest maão widoczna
wskutek duİego skrótu perspektywicznego. Po prawej stronie moİna rozpoznaþ hotel Strandschloß, przed którym spacerujĈ i stojĈ letnicy. Za
hotelem widaþ ceglanĈ siedzibč pilotów, jeszcze bez kopuãy latarni, ale
z widocznym rusztowaniem budowlanym, pozwalajĈcym datowaþ zdjčcie na rok, kiedy powstaãa ta kopuãa. Na nabrzeİu stoi konstrukcja
dĮwigowa w formie krzyİaka z dãugich bali, uİytkowanych jako waga
portów. Murowane molo chroniĈce wejĤcie do portu przesãania horyzont.
Widokówka rozprowadzana byãa od lub po 1936 roku, co dokumentuje
nadruk z nazwĈ kurortu Rügenwalde-Bad stosowanĈ od tego roku. Podobne ujčcie kompozycyjne wydane po 1927 roku przez oficynč Nastčpców Alberta Mewesa wykonano za pomocĈ szerokokĈtnego obiektywu.
Dzički temu widoczna jest na nim zabudowa obu nabrzeİy (nr inw.
MD/AH/1385). Po prawej stronie dostrzec moİna latarnič wyãaniajĈcĈ sič
zza dachu hotelu, na którego bocznej elewacji umieszczono tablicč reklamujĈcĈ Ĥwiadczone w nim usãugi. Na prawo od hotelu stojĈ trzy domy
szczytowe: niski, ryglowy, naleİĈcy jeszcze do starej zabudowy rybackiej,
nieco wyİszy, otynkowany oraz wysoki, ceglany, przypuszczalnie zbudowa-

Ryc. 4. Perspektywa portu w Darãówku w stronč morza, fot. i wyd. Photographie u. Verlag
Geyer & Co, Breslau, 1927 rok lub póĮniej, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1367
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ny najpóĮniej. Wzdãuİ lewego, zacienionego nabrzeİa parterowy i pičtrowe domy stojĈ kalenicĈ do drogi. Ich formy takİe ĤwiadczĈ o tym, İe
postawiono je w róİnych okresach. WyglĈd tej zabudowy moİna obserwowaþ na wielu widokówkach.
Zbudowanie latarni morskiej dostarczyão fotografom nowego punktu
widokowego nie tylko na nabrzeİa portowe, ale i wejĤcie do portu oraz
morze. Autor anonimowej karty z koęca lat 20. XX wieku przedstawiã
akwen wejĤciowy: stare XVIII-wieczne molo – waã otoczony falochronem,
flankujĈce ten waã nowe murowane mola zbudowane w latach 1873–1889
(Rosenow1929: 21) oraz redč ze stojĈcym statkiem (nr inw. MD/AH/1376)
(Ryc. 5). U podstawy prawego mola znajdowaã sič maszt, na którym wywieszano informacje literowe o kierunkach wiatrów potrzebne jednostkom wychodzĈcym w morze. Fotografia potwierdza, İe mola portowe byãy
zwyczajowym terenem spacerów letników.

Ryc. 5. Gãówki portowe w Darãówku, fot. i wyd. anonimowy, lata 20. XX wieku (?),
Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1376

Na pocztówkach wedãug zdjčþ wykonywanych z latarni od 1927 roku
przedstawiano perspektywč portu i nurtu Wieprzy w stronč lĈdu (Granzow 2001: 181; Csallner 2005: 64) (Ryc. 6). Sponad dachów hotelu i domów stojĈcych przy „wschodnim” nabrzeİu widoczny jest szereg kutrów
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rybackich cumujĈcych przy „zachodnim” nabrzeİu, a w gãčbi most zwodzony. Za mostem widaþ nurt Wieprzy i wewnčtrzny akwen portowy tak
zwanego portu zimowego (Winterhafen), oddzielony od rzeki drewnianym
molem. Na „zachodnim” nabrzeİu stoi kilka domów wzniesionych na
przeãomie XIX i XX wieku. Kaİdy ma inny ksztaãt i tylko jeden dom –
parterowy, z naczóãkowym dachem, zwrócony szczytowĈ ĤcianĈ do nabrzeİa, przypomina, jak wyglĈdaãa dawniejsza zabudowa Darãówka. Per-

Ryc. 6. Widok portu w Darãówku z latarni morskiej, fot. niedatowana, reprodukcja
(Csallner 2005: 64)

spektywiczne ujčcie z ãodzi w stronč lĈdu wykorzystane zostaão przez
oficynč Reinicke & Rubin (nr inw. MD/AH/1321) (Ryc. 7). Karta z datownikiem 13.6.[19]02 ukazuje caãy szereg domów, od hotelu Strandschloß po
ryglowy, ceglany magazyn stojĈcy przy placu magazynowym naprzeciw
wylotu mostu. Oprócz budynków szczytowych widoczne sĈ dwa domy
ustawione kalenicĈ do nabrzeİa, z duİymi, trójosiowymi wystawkami. Na
tej karcie dobrze widoczna jest konstrukcja nabrzeİa, gdyİ nie przysãaniajĈ jej cumujĈce wzdãuİ brzegu maãe ãódki. Typowe umocnienie nabrzeİa stanowiĈ gčsto rozmieszczone pionowe belki ãĈczone szczebelkami.
Takie drabinki umoİliwiaãy rybakom wyjĤcie z ãodzi na wysokie nabrzeİe. Innym sposobem uãatwiajĈcym wygodniejsze dostanie sič do ãodzi byãy
obniİenia w nabrzeİu – rodzaj maãej platformy, do której prowadziãy mu-
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rowane schody. Takie zejĤcie jest widoczne na pierwszym planie karty
zakãadu Juliusa Simonsena z datownikiem 31.5.[19]12 (nr inw. MD/AH/
1309). Malowniczym motywem tej karty jest parowiec pãynĈcy WieprzĈ
przez podniesiony most zwodzony. Opisane zejĤcie znajdowaão sič w „zachodnim” nabrzeİu, w okolicy lokali, przed których frontem widaþ spacerowiczów w modnych strojach i damč w dãugim, biaãym İakiecie, osãaniajĈcĈ sič parasolkĈ.

Ryc. 7. Perspektywa portu w Darãówku z ãodzi w stronč lĈdu, wyd. Reinicke & Rubin,
Magdeburg, okoão 1902 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1321

Szerokie nabrzeİe „wschodniej” strony Darãówka sprzyjaão przechadzkom; peãnião zapewne rolč promenady. Na tym nabrzeİu byão inne
zejĤcie do wody. Przy siedzibie pilotów znajdowaã sič wygrodzony maãy
basenik dla ãodzi wiosãowych widoczny na pierwszym planie pocztówki
z wydawnictwa Alberta Mewesa z datownikiem 12.7.[19]04 (nr inw.
MD/AH/1471) (Ryc. 8). Z jednej strony prowadziãy do niego murowane
schody, a naprzeciw nich znajdowaãa sič rampa do wodowania ãodzi
i wciĈgania ich na lĈd. CzynnoĤci te uãatwiaã gruby i wysoki drewniany
pachoãek.
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Ryc. 8. Port w Darãówku, teren z basenem dla ãodzi pilotów i dĮwigiemuİytkowanym jako
waga portowa, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, 1904 rok, Muzeum Zamek KsiĈİĈt
Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1471

WičkszoĤþ pocztówek ukazywaãa port z ukosa, z przeciwlegãego brzegu Wieprzy lub z ãodzi czy statku. Pokazywaãy one jedno z nabrzeİy dokãadniej, a drugie w duİym skrócie perspektywicznym. Czčsto fotograf
koncentrowaã sič na przedstawieniu jednego nabrzeİa, jego codziennego
İycia portowego i turystycznego. Z niektórych takich kart moİna dokãadniej dowiedzieþ sič, jakĈ funkcjč peãniãy domy ukazane na bliİszych
planach.
Tematem karty z poczĈtku XX wieku, wysãanej 11 lipca 1919 roku
(nr inw. MD/AH/1445) (Ryc. 9), jest zabudowa „zachodniego” nabrzeİa od
starej, obszernej chaãupy z dachem naczóãkowym po równie stary dom
stojĈcy kalenicĈ do nabrzeİa. Mičdzy nimi znajduje sič kilka pičtrowych
domów. Powóz podróİny, który stoi przed chaãupĈ z naczóãkowym dachem, Ĥwiadczy o tym, İe moİna byão tu otrzymaþ nocleg. Szyld umieszczony mičdzy kondygnacjami sĈsiedniego domu – pičtrowej kamienicy –
informuje, İe w lokalu mieĤciãa sič restauracja. Na parterach kolejnych
budynków znajdowaãy sič takİe lokale usãugowe, których nazwy wyraĮniej widoczne sĈ na innych kartach. WizualnĈ atrakcyjnoĤþ pocztówki
podnosiã rytm utworzony przez jasne kadãuby ãodzi rybackich stojĈcych

Dawne pocztówki Įródãem wiedzy o Darãówku

167

Ryc. 9. Port w Darãówku, nabrzeİe „zachodnie” w stronč morza z dyliİansem przed budynkiem poczty, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, poczĈtek XX wieku, Muzeum Zamek
KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1445

wzdãuİ nabrzeİa. Ten motyw podkreĤlaã równoczeĤnie charakter Darãówka – rybackiej wioski. Karta Rügenwaldermünde. Hafenstrasse (Westseite) z okoão 1906 roku (Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 87)
ukazuje z bliska wymienionĈ wyİej parterowĈ chaãupč z naczóãkowym
dachem. Dzički temu moİna rozpoznaþ funkcjč tego budynku, stojĈcego
na „zachodnim” nabrzeİu. Wyróİnia go szyld umocowany obok wejĤcia,
który mówi, İe tu mieĤciãa sič poczta. Kilka okien na poddaszu domu potwierdza, İe na poczcie, zgodnie ze starĈ tradycjĈ, prowadzono pokoje dla
przejezdnych. Z urzčdem sĈsiadowaã po lewej stronie ogródek piwny, do
którego prowadziãa szeroka brama z napisem na wieęczĈcym jĈ ãuku: […]
Bier Garten. Restauracja czynna w pičtrowej kamieniczce po drugiej
stronie poczty reklamowana byãa szyldem nad drzwiami i oknami parteru: Restaurant […]. Karta z „portretem” parowca Glück auf z okoão 1914
roku (Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 89) dokumentuje
inny odcinek „zachodniego” nabrzeİa. Staã tu duİy, szczytowy dom,
w którym funkcjonowaãa firma zajmujĈca sič zaopatrzeniem statków,
sklep i restauracja: Schiffs-Proviant. Waren-Handlung. Restaurant […].
Pocztówka Juliusa Simonsena z datownikiem 21.6.[19]15 (nr inw.
MD/AH/1312) (Ryc. 10) informuje, İe przy tym odcinku „zachodniego”
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nabrzeİa, w innym z domów, obszernym budynku parterowym z wystawkĈ, nakrytym charakterystycznym dachem o szczytach zdobionych detalami ciesielskimi, prowadzono sprzedaİ warzyw i owoców zgodnie z napisem na szyldzie: Obst und Gemüse Halle […] Prutz. Towary te, podobnie
jak ryby, przywoİono ãodziami. Rybacy wykorzystywali ãodzie nie tylko do
poãowów. Organizowali równieİ przejaİdİki, które naleİaãy do atrakcji
wakacyjnych proponowanych letnikom. Na omawianej widokówce ãódĮ
peãna goĤci widoczna jest przy nabrzeİu na dalszym planie.

Ryc. 10. Port w Darãówku, fragment „zachodniego” nabrzeİa ze sklepem warzywnym
Prutza, wyd. Julius Simonsen Kunstverlag, Oldenburg/Holst., 1915 rok, Muzeum Zamek
KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1312

Zabudowa „wschodniego” nabrzeİa w kadrowaniu z ukosa dokãadniej
pokazana jest na kartach miejscowego wydawcy Ernsta Gienowa i wrocãawskiej firmy Geyer & Co. Barwna karta „pozdrowieniowa” (Gruss
aus…), wydana przez Gienowa, nosi datč 13 maja 1905 roku (nr inw.
MD/AH/1458) (Tabl. I: A). Jest to kompozycja wedutowa z panoramĈ nabrzeİa uchwyconĈ od strony mola. Na bliİszym planie widaþ siedzibč
pilotów, za niĈ hotel Strandschloß z pičtrowĈ dobudówkĈ, z werandĈ przy
Ĥcianie szczytowej, trzy domy zwrócone szczytami do nabrzeİa oraz dwa
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domy z wystawkami. Na koęcu stoi duİy, ryglowy magazyn oddzielony od
domów niewidocznym placem skãadowym. Naprzeciw magazynu, we
mgle, rysuje sič konstrukcja mostu zwodzonego. Przy nabrzeİu jest prawie pusto. Pocztówka Geyera z datownikiem 14.12.[19]41 (nr inw.
MD/AH/1433) przedstawia nabrzeİe „wschodnie” od strony lĈdu, z przeciwlegãego brzegu rzeki. Pierwszy malowniczy plan karty tworzy grupa
rybackich kutrów cumujĈcych przy „zachodnim” nabrzeİu. W gãčbi widaþ
dwa wieloosiowe domy parterowe z wystawkami, trzy budynki szczytowe,
hotel Strandschloß – pičtrowy z wystawkĈ – oraz siedzibč pilotów z latarniĈ morskĈ. Szyld na najbliİszym, wieloosiowym domu wskazuje, İe
tu mieĤciã sič nowy hotel z restauracjĈ Fritza Brandta pod nazwĈ „Do
Wybrzeİa Baãtyckiego”: Hotel u.[nd] Restaurant „Zum Ostsee Strand” […]
Fritz Brandt. WãaĤciciel powierzyã reklamč hotelu firmie Maxa Konitza,
który wydaã tč kartč. W innych domach przy „wschodnim” nabrzeİu teİ
zlokalizowano firmy, o czym ĤwiadczĈ nieczytelne szyldy. O zmianach,
jakie zaszãy w tej zabudowie w pierwszej poãowie XX wieku, mówi porównanie karty z wydawnictwa Ottona Grossa z datownikiem 19.8.[18]99
(nr inw. MD/AH/1444) (Ryc. 11) z widokówkĈ Geyera wedãug zdjčcia
H. Gohrbandta z datownikiem 23.22.[19]42 (nr inw. MD/AH/1556). Róİ-

Ryc. 11. Port w Darãówku, „wschodnie” nabrzeİe w stronč morza, fot. Herbert Gohrbandt,
Rügenwalde-Bad, wyd. Geyer & Co, Breslau, okoão 1942 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt
Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1556
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nicĈ mičdzy portretami „wschodniego” nabrzeİa na przeãomie XIX i XX
wieku a jego widokiem w latach 40. tego wieku byão wyburzenie najstarszego szczytowego domu, przebudowa domu z wystawkĈ, stojĈcego obok
placu skãadowego, na hotel Zum Ostseestrand, a takİe likwidacja drzew
upičkszajĈcych wejĤcie do hotelu Strandschloß. Jak widaþ, juİ wówczas
potrzeba upičkszania otoczenia ulegaãa trendom utylitarnym. Ponadto
wskazane karty zawierajĈ inne ciekawe motywy. Na pierwszej z nich,
swoistej „wizytówce” Darãówka, dobrej pamiĈtce dla osób przybywajĈcych
od strony morza, moİna dokãadniej obserwowaþ na bliskim planie po lewej stronie konstrukcjč dĮwigu portowego stojĈcego przed siedzibĈ pilotów. Malownicze motywy kompozycji stanowiĈ równieİ dwumasztowiec
zmierzajĈcy w gãĈb lĈdu oraz dãugie taczki sãuİĈce do transportu beczek,
pozostawione na „zachodnim” nabrzeİu, z którego wykonano fotografič do
pocztówki. Druga widokówka pokazuje przeszklonĈ werandč hotelu Zum
Ostseestrand, znajdujĈcĈ sič od strony placu skãadowego. Podobny do
wymienionego wyİej portowy dĮwig krzyİakowy staã na „zachodnim” nabrzeİu. Dokumentuje to karta z wydawnictwa Ernsta Gienowa wysãana
13 sierpnia 1903 roku (Buziaãkowski 2012: 146).

2.2.2. Port jako centrum İycia gospodarczego
Poniewaİ port w Darãówku speãniaã waİnĈ rolč jako port rybacki
i miejsce handlu rybami, a szczególnie flĈdrami, ten temat staã sič okazjĈ
do tworzenia malowniczych kompozycji widokówkowych. W poranki dni
powszednich, kiedy odbywaãy sič targi i sprzedawano Ĥwieİo zãowione
ryby, a takİe handlowano w sklepach, nabrzeİa portowe wypeãniaãy tãumy ludzi. Jeden z takich dni targowych przedstawia widokówka ze
„wschodniego” nabrzeİa wykonana wedãug zdjčcia sprzed 1927 roku (Patan 2000: 233). CumujĈce przy obu nabrzeİach ãodzie peãne rybaków i ich
rodzin, zajmujĈcych sič sprzedaİĈ Ĥwieİych flĈder z wiklinowych koszy,
sportretowaã na poczĈtku XX wieku Albert Mewes (nr inw. MD/AH/1496)
(Ryc. 12). Na jego pocztówce wyraĮnie ukazany zostaã odcinek zabudowy
„zachodniego” nabrzeİa w okolicy wylotu mostu. Szyldy widoczne na domach potwierdzajĈ, İe w pierwszych latach XX wieku byãy tam czynne
rozmaite sklepy i lokale. Nazwy na szyldach zwykle sĈ nieczytelne. Motyw flĈdry wykorzystywano nieraz jako tão przedstawienia portu bĈdĮ
rybaków handlujĈcych towarem przechowywanym w koszach ustawionych na pokãadzie ãodzi. Takie dowcipne montaİe wydawaã Albert Mewes
czy Heinrich Treder (karty z datownikami z 1901 i 1916 roku, Buziaãkowski 2012: 134, 135).
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Ryc. 12. Targ rybny w porcie w Darãówku, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, poczĈtek XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1496

2.2.3. Statki, ãodzie
Ciekawymi dokumentami z İycia portu w Darãówku byãy przedstawienia rozmaitych typów jednostek stojĈcych przy nabrzeİach, chociaİ
zwykle trudno jest odczytaþ nazwy statków. Dobrze czytelne sĈ natomiast numery rejestracyjne ãodzi rybackich. Niewielka, İaglowa ãódĮ rybacka Siegfried okoão 1910 roku udokumentowana zostaãa takİe z nazwy.
Kartč puszczonĈ w obieg w tym roku wydaã Franz Newiger (Buziaãkowski 2012: 175). Parowce wycieczkowe widoczne sĈ na kartach Heinricha
Tredera z 1910 roku czy Alberta Mewesa z 1914 roku (Buziaãkowski
2012: 168, 169). Ta pierwsza ukazuje dwupokãadowy statek od strony
prawej burty z wody. Druga karta, wedãug fotografii wykonanej równolegle do „wschodniego” nabrzeİa, zza basenu dla ãodzi pilotów, przedstawia rufč wycieczkowca ze Stralsundu i pasaİerów stojĈcych na nabrzeİu
w oczekiwaniu na zaokrčtowanie. Pocztówka z oficyny Alberta Mewesa datowana na 30 lipca 1919 roku (nr inw. MD/AH/1447) (Ryc. 13) prezentuje
luksusowy, trójmasztowy jacht cumujĈcy przy „wschodnim” nabrzeİu.
Przypuszczalnie jacht byã angielski, gdyİ nazwano go imieniem Johna4.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB
4

Druga czčĤþ nazwy jest nieczytelna.
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Ryc. 13. Darãówko. Trójmasztowiec cumujĈcy przy siedzibie pilotów. W tle zabudowa „wschodniego” nabrzeİa portu, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, 1919 rok, Muzeum Zamek
KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1447

Portrety statków i innych jednostek wpãywajĈcych do portu i wyruszajĈcych na morze stanowiãy specjalne motywy kart pocztowych. Przedstawiano je na tle nabrzeİy lub mola. Wiele widokówek z takimi przedstawieniami ukazaão sič od koęca XIX wieku po koniec I wojny Ĥwiatowej.
Albert Mewes na poczĈtku XX wieku wydaã kartč upamičtniajĈcĈ wejĤcie
do portu Aviso „Grille” (nr inw. MD/AH/1494) (Ryc. 14). Byã to pierwszy
tej nazwy okrčt pruskiej floty wojennej wybudowany we Francji okoão
poãowy XIX wieku. Parowiec ukazano na tle murowanych gãówek portowych. Na pierwszym planie, na koęcu starego mola, stojĈ dwie kobiety
w biaãych bluzkach i dãugich, faãdzistych, ciemnych spódnicach. TowarzyszĈ im dzieci – chãopcy w bermudach i pãaskich kapeluszach. Duİa grupa
gapiów wita statek, stojĈc wzdãuİ „wschodniego” mola. Willy Maas
z tego mola sfotografowaã parowy statek wycieczkowy wypãywajĈcy z portu (nr inw. MD/AH/1555). Ta karta, wysãana w lipcu 1937 roku, przedstawia jednostkč przepãywajĈcĈ obok starego mola, na którym stoi jeszcze
dzwon przeciwmgãowy, i zbliİajĈcĈ sič do murowanych gãówek nowszych
moli. Widokówka ze zdjčciem jachtu przepãywajĈcego obok gãówki portowej wydana przez zakãad Geyera w drugiej poãowie lat 30. XX wieku
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Ryc. 14. Aviso „Grille” wpãywa w gãówki portu w Darãówku, fot. i wyd. anonimowy, poczĈtek XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1494

Ryc. 15. Jacht przepãywajĈcy koão gãówki portowej portu w Darãówku, fot. i wyd. Geyer &
Co, Breslau, druga poãowa lat 30. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1366
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(MD/AH/1366) (Ryc. 15) pozwala bardziej szczegóãowo poznaþ wyglĈd
murowanej gãówki i stojĈcego na niej znaku locyjnego. InteresujĈcych
przykãadów portretów jednostek dostarcza kolekcja pocztówek Jerzego
Buziaãkowskiego (2012: 170, 176, 177, 189). Karta z wydawnictwa Roberta
Pastewsky’ego wysãana 2 lipca 1911 roku upamičtniãa pobyt w Darãówku
duęskiego İaglowca Aktiv, dowodzonego przez kapitana Christensena
z Nexö (Buziaãkowski 2012: 189). Dwumasztowiec stoi przy nabrzeİu pod
peãnymi İaglami, a od topu jego bezana spãywa do rufy maãa gala flagowa. Treder w 1911 roku, a Wolff w 1914 roku udokumentowali przybycie
maãego parowca wycieczkowego Glück auf (Buziaãkowski 2012: 176–177).
W 1918 roku Darãówko odwiedziã duİy statek Stolpmünde, który zacumowaã przed hotelem Strandschloß (Buziaãkowski 2012: 170).

2.2.4. Transport lĈdowy w strefie portu
Widok nabrzeİy dostarczaã równieİ informacji o pojazdach koãowych poruszajĈcych sič po Darãówku. Byãa juİ mowa o dyliİansie parkujĈcym przed budynkiem poczty (nr inw. MD/AH/1445) i prywatnych powozach. Przykãadem tych ostatnich jest takİe pojazd w bramie prowadzĈcej
na teren ogrodu posesji mieszczĈcej sič okoão 1900 roku w gãčbi parceli
sĈsiadujĈcej z ryglowym magazynem przy „wschodnim” nabrzeİu. Tč
kartč Gruss aus Rügenwaldermünde. Zugbrücke, zaadresowanĈ 19 lipca
1900 roku, wydaãa oficyna Alberta Mewesa (Kluszczyęscy, Szkudniewski,
Urbaniak 2007: 84). Na wspomnianej pocztówce Mewesa z 1919 roku
(nr inw. MD/AH/1447) znalazãy sič jadĈce nabrzeİem dwa otwarte powozy – jeden zaprzčİony w czarne, a drugi w biaãe konie. Moİe to goĤcie
jachtu upamičtnionego na tej karcie wybrali sič na przejaİdİkč po okolicy.
W miejscowoĤci oprócz dyliİansu funkcjonowaãa teİ komunikacja publiczna w postaci doroİek i innych pojazdów przewoİĈcych pasaİerów.
Przykãadem jest zaprzčg konny widoczny przed pocztĈ na karcie Rügenwaldermünde. Hafenstrasse (Westseite) z okoão 1906 roku (Kluszczyęscy,
Szkudniewski, Urbaniak 2007: 87). Do transportu lĈdowego sãuİyãy zarówno zaprzčgi konne, jak i poruszane siãĈ ludzkich mičĤni. Na niejednej
pocztówce zobaczyþ moİna rčcznie obsãugiwane wózki, stojĈce rzčdami
wzdãuİ nabrzeİy w oczekiwaniu na transport ryb i innych towarów dostarczanych ãodziami. Taki pojazd wzbogaca pierwszy plan barwnej widokówki firmy Reinicke & Rubin Rügenwaldermünde. Vom Flunderfang
heimkehrende Fischer z okoão 1904 roku (Kluszczyęscy, Szkudniewski,
Urbaniak 2007: 92). Uİywany do transportu wičkszych iloĤci towarów
wóz zaprzčİony w konia moİna zobaczyþ na karcie firmy Juliusa Simon-
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sena z poczĈtku XX wieku, której tematem jest „zachodnie” nabrzeİe
z cumujĈcymi licznymi ãodziami rybackimi (nr inw. MD/AH/1460). Na
niektórych pocztówkach upamičtnione zostaãy rowery. MãodĈ kobietč
wsiadajĈcĈ na rower, mičdzy siedzibĈ pilotów i hotelem Strandschloss,
upamičtniã fotograf firmy Klinke & Co w latach 30. XX wieku. Kartč
z tym motywem wysãano 2.10.[19]39 roku (nr inw. MD/AH/1430). Na kartach z okresu mičdzywojennego czasami pojawiaãy sič samochody osobowe. Auto o opãywowych ksztaãtach widoczne jest na anonimowej widokówce przedstawiajĈcej „wschodnie” nabrzeİe. Stoi ono przed ceglanym
domem szczytowym, w tle przepãywajĈcego parowca (nr inw. MD/AH/1378)
(Ryc. 16). O omnibusach kursujĈcych mičdzy stacjĈ kolejowĈ i hotelami
bčdzie informacja poniİej.

Ryc. 16. Widok „wschodniego” nabrzeİa portu w Darãówku z parowcem przepãywajĈcym
mimo zwodzonego mostu i autem osobowym, fot. i wyd. nieznany, poczĈtek lat 30. XX
wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1378

2.2.5. Baseny portowe
Boczne baseny portowe rzadziej byãy przedmiotem zainteresowania wytwórców pocztówek. Jedna z takich kart, wydana przez oficynč
Heinricha Tredera na przeãomie lat 20. i 30. XX wieku, dokumentuje wy-
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glĈd obszernego basenu rybackiego (Fischereihafen), znajdujĈcego sič po
prawej stronie nurtu Wieprzy, oddzielonego od rzeki waãem ziemnym
z przepustem (nr inw. MD/AH/1453) (Ryc. 17). Akwen przekopano w gãčbi
lĈdu, poza zabudowĈ Darãówka, którĈ widaþ w dali, podobnie jak most
zwodzony. Basen zostaã zaopatrzony w dãugi drewniany pomost, przy
którym znajdowaãy sič dodatkowe miejsca dla cumujĈcych kutrów. WičkszoĤþ jednostek stojĈcych w tym basenie stanowiĈ statki z kabinami, ale
sĈ i maãe, pozbawione nadbudówek. BezpoĤrednio za lewobrzeİnym Dar-

Ryc. 17. Basen rybacki portu w Darãówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwaldermünde,
pierwsza poãowa lat 30. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1453

ãówkiem od strony lĈdu znajdowaã sič inny, boczny akwen portowy, oddzielony od gãównego nurtu wĈskim, drewnianym pomostem. Ten teren
portu, zwany portem zimowym (Winterhafen), byã tematem pocztówki
wydanej przez Alberta Mewesa, opieczčtowanej datownikiem z 14 wrzeĤnia 1917 roku (nr inw. MD/AH/1459) (Tabl. I: B). W basenie cumujĈ liczne mniejsze jednostki rybackie. Po „wschodniej” stronie miejscowoĤci, na
tyãach duİego, ryglowego magazynu portowego, widoczna jest niska zabudowa wĤród zieleni ogrodów. Widokówka wedãug zdjčcia Franza Newigera, datowana 31.7.[19]17, przedstawia z bliska wĈskie drewniane molo
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oddzielajĈce port zimowy od nurtu Wieprzy (nr inw. MD/AH/1462) (Ryc. 18).
W gãčbi tej panoramy portu malowniczy widok tworzĈ ãopoczĈce İagle
szeregu ãodzi wzdãuİ „wschodniego” nabrzeİa, a w dali, na tle nieba, rysuje sič konstrukcja mostu.

Ryc. 18. Port w Darãówku, molo oddzielajĈce port „zimowy” od nurtu Wieprzy, fot. i wyd.
Franz Newiger, Rügenwaldermünde, 1917 rok, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich
w Darãowie, nr inw. MD/AH/1462

2.2.6. Most zwodzony
Widok drewnianego mostu zwodzonego, zabytku techniki, który
niestety zostaã rozebrany w 1977 roku, niejednokrotnie moİe sãuİyþ za
punkt orientacyjny pomagajĈcy rozpoznaþ treĤþ karty pocztowej. Ta
atrakcja budownictwa inİynieryjnego nie tylko pojawiaãa sič na ogólnych
widokach portu. Most bywaã osobnym tematem kart od poczĈtku ich powstawania do lat 40. XX wieku. Naleİaã, wraz z widokiem morza z podstawy gãówek portowych i perspektywĈ póãnocnej plaİy w stronč zabudowy hotelowej, do godnych uwagi obiektów reklamujĈcych Darãówko na
barwnej, litograficznej karcie Gruss aus Rügenwalde u. Münde wysãanej
21.1.[18]98 roku (Loeck 2012: 267). Most i plaİa stanowiãy wizytówkč
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Darãówka na czterowidokowej karcie – pamiĈtce wakacyjnej z Darãowa
i okolicy – pochodzĈcej z przeãomu lat 30. i 40. XX wieku (nr inw. MD/AH/
1657). Most zwodzony prezentuje sič okazale na barwnej pocztówce wydanej przez Brunona Wolffa (nr inw. MD/AH/1437) Rügenwaldermünde
Zugbrücke (Tabl. II: A). Jego biaãa konstrukcja, jasno oĤwietlona przedpoãudniowym sãoęcem, oglĈdana „od doãu” oczami osoby znajdujĈcej sič na
„wschodnim” nabrzeİu, wyglĈda monumentalnie na tle kremowych i bielonych fasad domów stojĈcych przy „zachodnim” nabrzeİu.
Sposób funkcjonowania mostu wyraziĤcie przedstawia anonimowa
karta (nr inw. MD/AH/1378) (Ryc. 16), na której fotograf uchwyciã moment, gdy mičdzy przčsãami podniesionymi na ãaęcuchach przepãywa
parowy holownik, mijajĈc stare filary zbudowane z solidnych bali. Te
filary przypominajĈ o wielowiekowej historii budowy mostów na Pomorzu. Podobne konstrukcje znane sĈ z XVIII-wiecznych widoków Szczecina.
W Darãówku pierwszy most postawiono w 1684 roku (Rosenow 1929: 21).
Tãem mostu na wskazanej karcie jest zabudowa prawego nabrzeİa portu
z charakterystycznĈ kopuãĈ latarni morskiej, wyãaniajĈcĈ sič w gãčbi
znad dachu hotelu Strandschloß. Niezwykãy motyw zwiĈzany z mostem
przedstawia karta wydana przez Heinricha Tredera w 1918 roku (Buziaãkowski 2012: 142). Uwieczniã on przejĤcie przez most stada krów,
pokazujĈc, İe w Darãówku wciĈİ İywa byãa tradycja hodowli bydãa na
okolicznych ãĈkach.

2.2.7. Mola
Oba murowane mola i kuliste gãówki na ich koęcu oraz otaczajĈce
je morze byãy wielokrotnie tematem kart pocztowych jako tão pãynĈcych
statków, kutrów, ãodzi İaglowych, a takİe jako odrčbny motyw – konstrukcje portowe, teren wypoczynkowy, sceneria niecodziennych wydarzeę czy romantycznych chwil. Letnicy chčtnie przebywali na molach, by
podziwiaþ sylwetki wpãywajĈcych i wypãywajĈcych jednostek. Mola traktowali jako promenady, po których lubili spacerowaþ, wzglčdnie jako
miejsce do relaksu podczas przypatrywania sič rozlegãej morskiej przestrzeni. Widokówki pozwalaãy upamičtniþ tč moİliwoĤþ spčdzania czasu
w Darãówku i jednoczeĤnie zachčcaãy do przyjazdu tutaj na wypoczynek.
Molo jest jednym z motywów pocztówek Gruss aus Rügenwaldermünde,
komponowanych z kilku widoków, takich jak anonimowa karta wysãana w 1897 roku czy widokówka z wydawnictwa Alberta Mewesa wysãana
w 1901 roku (Buziaãkowski 2012: 128, 131). Mewes innĈ z kart z tego
samego roku ozdobiã motywem starego mola z dzwonem przeciwmgãowym

Dawne pocztówki Įródãem wiedzy o Darãówku

179

Ryc. 19. Port w Darãówku. Stare molo z dzwonem przeciwmgãowym, wyd. Albert Mewes,
Rügenwalde, 1901 rok, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1319

(nr inw. MD/AH/1319) (Ryc. 19). Nostalgiczne spojrzenie na morze ze
starego mola uwieczniã August Petereit w 1915 roku dzički zastosowaniu
niskiego punktu obserwacyjnego (Buziaãkowski 2012: 151). Nastrojowa
scena staãa sič tematem pocztówki drezdeęskiej oficyny Stengla w 1901
roku (Buziaãkowski 2012: 154). Ukazuje ona mãode damy stojĈce na molo
przy Ĥwietle peãni ksičİyca i wpatrujĈce sič w dal oraz flirtujĈcĈ parč.
Spacery po molo i podziwianie rozlegãej morskiej przestrzeni utrwalone
na widokówkach Petereita oraz wydawnictwa Schaar & Dathe z Trewiru,
wysãanych w latach 1917 i 1918, zachčcaãy do zapomnienia o toczĈcej sič
wojnie i oddania sič marzeniom (Buziaãkowski 2012: 155, 157). Typowe
ujčcie wejĤcia do portu z widokiem na trzy mola wykonywano z miejsca
u podstawy „wschodniego” mola. Karty o tym temacie wzbogacane o rozmaite sylwetki statków i ãodzi wydawaã Heinrich Treder przed I wojnĈ
ĤwiatowĈ (Buziaãkowski 2012: 152–153). W okresie mičdzywojennym
takie karty publikowali, oprócz Tredera, Willy Maas, August Petereit
i nieznani wydawcy (nr inw. MD/AH/1483, 1555, 1315, 1376) (Ryc. 20).
SzczególnĈ kompozycjĈ, której projekt oparto na motywie moli, jest karta

180

Ewa Gwiazdowska

z koãem ratunkowym, w którym pãywa maãy blondynek. Za chãopcem,
wewnĈtrz tego koãa, umieszczono widok na mola. Ta pocztówka zostaãa
przygotowana dla oficyny Alberta Mewesa i wysãana w 1909 roku (Buziaãkowski 2012: 204). CzčĤþ portu mičdzy molami fotografowano chčtnie
z wieİyczki na siedzibie pilotów. Pocztówka Mewesa z 1902 roku, której
tematem jest molo oglĈdane z góry, wzbogacono o zwielokrotniony efekt
zachodzĈcego sãoęca (Buziaãkowski 2012: 148). Na widokówce nieznanego
autorstwa, która, sĈdzĈc po strojach spacerowiczów, powstaãa w okresie
mičdzywojennym, na bliskim planie obserwowaþ moİna charakterystyczny motyw portowy – sãup z oznaczeniami kierunków wiatrów, stojĈcy
u nasady „wschodniego” mola (nr inw. MD/AH/1376).

Ryc. 20. WejĤcie do portu w Darãówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwalde, okoão 1927
roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1483

W Darãowie juİ na poczĈtku XX wieku uprawiano sporty wodne.
I wãaĤnie gãówki portowe oraz teren wãaĤciwego portu byãy okolicĈ,
w której obserwowano regaty. Na kartach z oficyny Alberta Mewesa, wysãanych 5.07.1910 i 13.09.1912 roku, widaþ tãumy miãoĤników sportu
gromadzĈce sič na nabrzeİach i molach, aby kibicowaþ zmaganiom İeglarzy (Buziaãkowski 2012: 186–187).
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2.2.8. Wydarzenia nadzwyczajne
Z podejmowanĈ przez twórców pocztówek tematykĈ portowĈ wiĈİĈ sič obserwowane i rozgrywajĈce w rejonie portu katastrofy morskie,
gwaãtowne zjawiska pogodowe i klimatyczne, wydarzenia wojenne i inne
wyjĈtkowe zdarzenia. Fotografowie utrwalali je, obserwujĈc morze z bezpiecznej odlegãoĤci w obrčbie akwenu wejĤciowego do portu, z mola lub
gãówek portowych. Byãy to doskonaãe miejsca do wykonywania atrakcyjnych zdjčþ. Na poczĈtku XX wieku nieznany fotograf upamičtniã rozbicie
statku „Nanny” (nr inw. MD/AH/1451) (Ryc. 21). PrzyglĈdaã sič wraz
z grupĈ gapiów na wpóã zatopionej jednostce dryfujĈcej obok „wschodniego” mola. PodstawĈ pocztówki relacjonujĈcej katastrofč morskĈ mógã byþ
takİe obraz. Staão sič tak w przypadku rozbicia przy molo w Darãówku
statku Arthur 1 kwietnia 1899 roku. Widokówka przybliİyãa wiedzč o tej
katastrofie uwiecznionĈ wczeĤniej pčdzlem nieznanego bliİej malarza
M. Fricka (Buziaãkowski 2012: 222). Moment, gdy sztormowĈ falč rozbijajĈcĈ sič na murze mola i rozpryskujĈcĈ sič jak pióropusz oĤwietla sãoęce, które nagle wychynčão zza chmur, udaão sič uchwyciþ fotografowi pracujĈcemu dla wydawnictwa Hellmuta Hösslera (nr inw. MD/AH/1368)

Ryc. 21. įaglowiec „Nanny” rozbity obok wejĤcia do portu w Darãówku, fot. i wyd. anonimowy, poczĈtek XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1451
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(Ryc. 22). Fotograf z wydawnictwa Geyera z Wrocãawia w/lub po 1936 roku
upamičtniã silny sztorm. Na jego pocztówce wysoka fala efektownie rozbija
sič o „zachodniĈ” gãówkč portowĈ, rozpryskujĈc sič wysoko aİ pod zwieęczenie znaku locyjnego (nr inw. MD/AH/1379). Zniszczenia mola przez sztorm
w 1914 roku, który rozbiã betonowĈ konstrukcjč na kawaãki, udokumentowaã miejscowy Ĥwiadek, a zarazem fotograf i wydawca Franz Newiger (Buziaãkowski 2012: 228–229). Wydarzenie wojenne – detonacja miny na plaİy
w Darãówku w 1915 roku posãuİyãa za temat widokówki-zdjčcia wysãanej
pocztĈ polowĈ (Buziaãkowski 2012: 225). IntrygujĈcym zdarzeniem utrwalonym na karcie pocztowej byã wieloryb przepãywajĈcy koão Darãówka
w styczniu 1911 roku. Kartč wedãug zdjčcia wykonanego z ãodzi w okolicy
gãówek portowych wydaã Heinrich Treder (Buziaãkowski 2012: 224).

Ryc. 22. Fala sztormowa rozbija sič o „zachodniĈ” gãówkč portu w Darãówku, fot. i wyd.
Geyer & Co, Breslau, w/lub po 1936 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1379

3. Wypoczynek, rekreacja
3.1. Plaİe – widoki
Plaİa, gãówna atrakcja Darãówka, magnes przyciĈgajĈcy goĤci do
miejscowoĤci kurortowej, byãa równie chčtnie jak port wybierana jako
temat kart pocztowych. Wynika to z widokówek dostčpnych w zbiorach
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Muzeum w Darãówku i zamieszczonych w publikacjach. PrzedstawiajĈc
port, decydowano sič na wybór tematu ĤwiadczĈcego o toİsamoĤci miejsca, jego indywidualnym charakterze. Kompozycje plaİowe zawierajĈ
równieİ motywy charakterystyczne dla wybrzeİa morskiego w Darãówku
i sĈ mocno zróİnicowane. Fotografowano plaİč ze wszystkich stron Ĥwiata, od wschodu i zachodu, póãnocy i poãudnia, z wydm w kierunku miejscowoĤci, w stronč morza, jak równieİ z morza ku wydmom i portowi.
Widoki plaİy oczywiĤcie pojawiaãy sič na przedstawieniach ogólnych,
towarzyszyãy motywom portowym i zabudowie leİĈcych w pobliİu hoteli,
portowego zwanego Strandschloss, którego nazwa informowaãa o poãoİeniu nad brzegiem morza, i hotelu kurortowego Friedrichsbad, czyli „KĈpieliska Fryderyka” reklamujĈcego sič ofertĈ obejmujĈcĈ kĈpiele morskie
(por. teİ niİej).
Widoki plaİy na kartach produkowanych w koęcu XIX wieku zawierajĈ motywy dãugich drewnianych budynków stojĈcych na piasku, wzniesionych na szeregach wysokich pali, ze wzglčdu na przybierajĈcĈ nieraz
wodč. Byãy to przebieralnie okreĤlane odpowiednio jako: „KĈpielisko Mčskie” (Herrenbad) i „KĈpielisko Damskie” (Damenbad). Z nazw tych wynika, İe poczĈtkowo plaİe nie byãy wspólne, tylko dla kaİdej pãci osobne.
Lewobrzeİna plaİa, ukazana na wielowidokowej chromolitografii z koęca
XIX wieku Gruss aus Rügenwaldermünde (nr inw. MD/AH/1352), przeznaczona byãa dla mčİczyzn. Zaopatrzona byãa w przebieralnič z trzema
„wieİyczkami” umieszczonymi na osi i po bokach budynku. Moİna przypuszczaþ, İe w nich mieli swoje pomieszczenia ratownicy. Plaİa prawobrzeİna, damska, ukazana m.in. na widokówce Rügenwaldermünde
Strandleben z wydawnictwa Heinricha Tredera w Darãówku (nr inw.
MD/AH/1485) (Ryc. 23), miaãa przebieralnič z jednĈ „wieİyczkĈ”. Moİe
wystarczaã tu jeden ratownik? Z obserwacji goĤci uwiecznionych na tej
karcie, a korzystajĈcych z damskiej plaİy, wynika, İe jednak odpoczywali
na niej równieİ chãopcy i mčİczyĮni. Karta A. Mewesa Gruss aus Rügenwaldermünde (nr inw. MD/AH/1316) z przeãomu XIX i XX wieku Ĥwiadczy, İe damska przebieralnia miaãa wtedy boczne skrzydão wychodzĈce
w morze. W pobliİu przebieralni znajdowaã sič wysoki trójnóg z drĈgów,
z zawieszonĈ na bloczku linĈ do wyciĈgania ãodzi. Na poczĈtku XX wieku
na kĈpielisku damskim byãy najmniej dwie przebieralnie. Mniejsza byãa
bardziej oddalona od Darãówka. Obie sĈ widoczne na karcie Rügenwaldermünde Badestrand (nr inw. MD/AH/1428), wykonanej od póãnocy
z brzegu morza w stronč ujĤcia Wieprzy. Wydma po tej stronie nie byãa
jeszcze wówczas zalesiona. Porastaãy jĈ trawy i kuracjusze swobodnie po
niej spacerowali. Teren plaİy od strony lĈdu byã urzĈdzony specjalnie
z przeznaczeniem do spacerów i wypoczynku w plenerze w chãodniejsze
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Ryc. 23. Plaİa damska w Darãówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwaldermünde, okoão
1908 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1485

dni. Nadano mu formč parku, która zostaãa dobrze udokumentowana na
pocztówce z wydawnictwa Schaara & Dathego w Trewirze (Buziaãkowski
2012: 200). Na plaİy chčtnie odpoczywano w nielicznych koszach i wokóã
nich oraz w zagãčbieniach otoczonych waãami z piasku, których rolč obecnie
peãniĈ parawany. Karta Ostseebad Rügenwaldermünde z wydawnictwa
Juliusa Simonsena (nr inw. MD/AH/1397) (Ryc. 24), wysãana 26 czerwca
1921 roku, dokumentuje istnienie dwu przebieralni takİe na plaİy lewobrzeİnej, „zachodniej”, dawniej przeznaczonej dla mčİczyzn. Bliİej wody
i gãówek portowych staãa wtedy duİa trójskrzydãowa przebieralnia, sugerujĈca znaczny wzrost frekwencji wczasowiczów zainteresowanych wypoczynkiem w Darãówku. Karta ukazuje plaİč w niepogodč, przy silnym
wietrze i wzburzonym morzu. Zdjčcie zrobione ze stoku wydmy, powyİej
starej przebieralni, uwidacznia wysokie trawy pokrywajĈce wzniesienie
zasadzone, by zapobiec unoszeniu sič piasku i umocniþ powierzchnič wydmy. Po I wojnie Ĥwiatowej powstaãa nowa damska przebieralnia z bocznymi skrzydãami. Na wspomnianej widokówce Rügenwaldermünde Strandleben (nr inw. MD/AH/1485) przedstawiono rozbieralnič od strony morza,
widaþ na niej trzy biegi stromych, wysokich schodów prowadzĈcych do
wiszĈcego ganku obiegajĈcego od Ĥrodka budynek. Z tego ganku, na któ-
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rego balustradzie suszono rčczniki kĈpielowe, moİna byão dostaþ sič do
poszczególnych kabin. Stare i nowe przebieralnie róİniãy sič nie tylko
ksztaãtem, ale i poãoİeniem. Stare wzniesiono blisko wydm, a nowe blisko
wody. Plaİe dekorowano masztami z chorĈgiewkami. Przykãadu takich
przedsičwzičþ dostarcza karta z trewirskiej firmy Verlag Mosella, wysãana w 1913 roku (Buziaãkowski 2012: 213). Liczne maszty z powiewajĈcymi
na nich flagami, poãĈczone linami ozdobionymi wieloma proporczykami,
gčsto rozstawiano wĤród gãčbokich „grajdoãków” chroniĈcych letników przed
podmuchami wiatru (Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 98).

Ryc. 24. Darãówko. Widok z wydmy na „zachodniĈ” plaİč, wyd. Julius Simonsen, Oldenburg/Holstein, okoão 1921 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1397

Po 1933 roku plaİe zaopatrywano w liczne kosze, a takİe maszty
z flagami ze swastykĈ. WiĈzaão sič to z kultem natury i tčİyzny fizycznej
propagowanym przez nowe niemieckie wãadze paęstwowe. Zachčcano do
bliskich kontaktów z przyrodĈ i rozwijano odpowiedniĈ infrastrukturč.
Flagi byãy Ĥrodkiem „znakowania” przez paęstwo terenu i budowaãy postawy pronazistowskie. Na wydmach lewobrzeİnych powstaãy murowane
domki, przypuszczalnie dla ratowników i sãuİby porzĈdkowej. Licznie
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rozstawione kosze, domek na wydmie oraz flagi odnotowaã autor karty
Rügenwalde-Bad Badestrand (nr inw. MD/AH/1554), wykonanej przez
firmč Juliusa Simonsena po 1936 roku. W tymİe roku Darãówko staão sič
kurortowĈ dzielnicĈ Darãowa jako Rügenwalde-Bad. Pocztówka przedstawia perspektywč lewobrzeİnej plaİy ujčtĈ w stronč poãudniowĈ. Nazwa pocztówki wskazuje, İe zanikã juİ podziaã na plaİč mčskĈ i damskĈ.
Potrzeba zachowania pewnej intymnoĤci takİe na plaİy widoczna jest
w odgradzaniu sič od innych letników budowaniem wysokich waãów
z piasku wokóã koszy plaİowych. Innej moİliwoĤci nie byão ze wzglčdu na
gčstoĤþ rozmieszczenia koszy widocznĈ na pocztówce Ostseebad Rügenwalde Strand (nr inw. MD/AH/1371). Liczba koszy wskazuje, İe dbano,
aby kaİda grupa i pojedyncza osoba mogãa wygodnie korzystaþ z uroków
pobytu nad Baãtykiem.

Ryc. 25. Plaİa w Darãówku zimĈ, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, lata 20. XX wieku (?),
Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1377

Fotografowano plaİč nie tylko latem, ale i w czasie innych pór roku,
podczas jesiennych i wiosennych wiatrów czy zimowych lodów. Niezwykãego obrazu brzegu morskiego dostarcza widokówka Ostseebad Rügenwaldermünde Die Ostsee im Eise (nr inw. MD/AH/1377) (Ryc. 25). Pokazuje ona wysokie zwaãy biaãego, lodowego kruszywa oddzielajĈce plaİč od
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otwartego morza i rozmaite formy lodu pokrywajĈce piasek, mičdzy innymi lodowe grzebienie sterczĈce wzdãuİ podmytego brzegu i gãadkie
pãaszczyzny zamarzničtej wody pokrywajĈce pãycizny mičdzy tym brzegiem i lodowymi waãami. Zjawiska pogodowe takİe upamičtniano z plaİy.
Pocztówka Rügenwaldermünde Ostseite (nr inw. MD/AH/1307) akcentowaãa pičkno pienistych sztormowych fal rozbijajĈcych sič o molo. Fotograf
oglĈdaã ten spektakl natury z miejsca na póãnoc od hotelu Friedrichsbad,
ze skraju wydmy oddzielonego falochronem od wĈskiej plaİy zalewanej
przez wodč.

3.2. Humor plaİowy
Tematyka plaİowa to równieİ kompozycje İartobliwe i humorystyczno-satyryczne, niektóre oparte na fotomontaİu. Karta z lat 30. firmy
Stengel zatytuãowana Rügenwalde Pom. Wir eröffnen die Saison [Darãowo. Otwieramy sezon] (nr inw. MD/AH/1364) ukazuje grupč maãych, nagich dzieci odwróconych plecami, stojĈcych na skraju plaİy i wpatrzonych
w morze. Dzieci te przypuszczalnie symbolizowaãy odrzucenie drobnomieszczaęskich obyczajów oraz zdrowie i energič mãodoĤci uzyskiwanĈ
dzički beztroskiemu i higienicznemu odpoczynkowi nad morzem. WczeĤniejsze pocztówki, pochodzĈce z pierwszej þwierci XX wieku, raczej odwoãywaãy sič do innych frywolnych skojarzeę zwiĈzanych z pobytem nad
morzem. Na widokówce morza w stronč wydm wydanej przez Juliusa
Simonsena, a wysãanej w 1916 roku (nr inw. MD/AH/1495) (Tabl. II: B),
wĤród atrakcji czekajĈcych na zaİywajĈce kĈpieli osoby obojga pãci,
przedstawiono na pierwszym planie İywĈ syrenč pod postaciĈ leİĈcej na
pãyciĮnie mãodej, ãadnej kobiety w eleganckim, obcisãym kostiumie i fantazyjnym czepku. Kompozycjč uzupeãnia nadrukowany wierszyk odzwierciedlajĈcy mčskie marzenia o przyjemnoĤci koãysania sič wĤród fal
z niĈ, w domyĤle – z takĈ pičknoĤciĈ.

3.3. Formy wypoczynku
Pobyt na nadmorskiej plaİy, jak pokazujĈ pocztówki, ograniczaã
sič przede wszystkim do zabawy i beztroskiego wypoczynku. Fotografowano chčtnie kopiĈce w piasku dzieci z ãopatkami i wiaderkami. Barwna
karta Rügenwaldermünde. Strandleben (nr inw. MD/AH/1360) (Tabl. III: A)
z poczĈtku XX wieku pokazuje z bliska grupč dziewczĈt i chãopców z zapaãem budujĈcĈ z piasku zaãoİenie obronne z waãem otaczajĈcym jezioro
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i zamkiem stojĈcym na tym wale. Dzieci kopiĈ na plaİy rowy i doãy, które
wkrótce wypeãniajĈ sič wodĈ i zamieniajĈ w fiordy i stawy. Inne dzieci
brodzĈ w wodzie i przyglĈdajĈc sič brzegowi, oceniajĈ budowle lub planujĈ nowe przedsičwzičcia.

Ryc. 26. Plaİa w Darãówku, fot. Newiger, wyd. Geyer & Co, Breslau, w/lub po 1936 roku,
Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1365

Pocztówka Brunona Wolffa wysãana 20.08.1911 roku pokazuje, jak na
poczĈtku XX wieku zabezpieczano sič w kĈpieli przed porwaniem przez
fale. Wzdãuİ terenu kĈpielowego rozwieszano grube liny asekuracyjne dla
wczasowiczów (Buziaãkowski 2012: 217). Autor jednej z widokówek, wydanej przez Ottona Grossa i wysãanej 7.02.1908 roku, udokumentowaã
zajčcie miejscowej ludnoĤci polegajĈce na poãawianiu bursztynu. Na tej
samej karcie znalazã sič równieİ widok szkoãy – wzniesionego pod lasem
duİego, dwuskrzydãowego budynku z ceglanym parterem i na biaão tynkowanym pičtrem (Buziaãkowski 2012: 219). Plaİa upamičtniona przez
pracownika firmy Newiger po 1936 roku w chãodniejszy dzieę (Rügenwalde-Bad Strand, nr inw. MD/AH/1365) (Ryc. 26) zza przebieralni
w stronč „zachodniego” mola portowego, dokumentuje ciekawe szczegóãy
infrastruktury. Na tyãach rozbieralni wzdãuİ wydmy biegnie Ĥcieİka,
którĈ moİna swobodnie i szybko dojĤþ do kiosku Photo Newiger i zrobiþ
sobie zdjčcie. Obok Ĥcieİki jest kosz na Ĥmieci. W wodzie, blisko brzegu,
palikami wyznaczono bezpieczny do pluskania sič teren. Przed przebie-
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ralniĈ z wieİyczkĈ ratownika suszy sič ãódĮ. WičkszoĤþ plaİowiczów siedzi w koszach i „grajdoãkach” bĈdĮ na skraju plaİy, oddajĈc sič pogawčdkom, doãĈczajĈ do nich przechodzĈcy znajomi. Tylko niektórzy spacerujĈ
bĈdĮ bawiĈ sič nad brzegiem wody. WyjĈtkowym tematem widokówek
poĤwičconych İyciu plaİowemu byã nowoczesny pawilon kawiarni otoczony podcieniowym gankiem, zbudowany na plaİy „zachodniej”. Sfotografowaã go Franz Newiger, który w tej okolicy miaã punkt usãugowy. Pocztówka jego firmy wysãana 4.06.1913 roku przedstawia wnčtrze kawiarni
urzĈdzone w stylu secesji z barem zaaranİowanym w formie kiosku (Buziaãkowski 2012: 203). Druga karta, wysãana 6.04.1914, ukazuje wyglĈd
drewnianego, na biaão pomalowanego, prostokĈtnego pawilonu kawiarni,
oİywionego rodzajem attyki (Buziaãkowski 2012: 202) (Ryc. 27).

Ryc. 27. Darãówko. Kawiarnia przy plaİy „zachodniej”, wyd. Franz Newiger, Rügenwalde,
okoão 1914 roku (Buziaãkowski 2012: 202)

4. Hotele i infrastruktura turystyczna
4.1. Hotel Strandschloss
Trzecim waİnym tematem kart pocztowych byãy hotele, zarówno
jako obiekt reklamowy, jak i pamiĈtkowy. Najstarszym lokalem byã hotel
Strandschloss wzniesiony na miejscu dawnej, istniejĈcej od Ĥredniowiecza,

190

Ewa Gwiazdowska

gospody portowej. Dzički swemu korzystnemu poãoİeniu byã czčstym motywem pocztówek przedstawiajĈcych port. Znajdowaã sič w ciĈgu zabudowy
prawego nabrzeİa (Osthafenstrasse, obecnie ul. Wschodnia), bezpoĤrednio
przy siedzibie pilotów u podstawy mola portowego. WãaĤciciele hotelu dbali
o jego promocjč juİ od poczĈtku publikacji kart pocztowych. Widok budynku od strony fasady i od strony ogrodu wychodzĈcego na plaİč byã gãównym
tematem wielowidokowej pocztówki Gruss aus Rügenwaldermünde, wydanej przez Alberta Mewesa i wysãanej 5.02.1901 roku (nr inw. MD/AH/1352;
Loeck 2012: 268) (Tabl. III: B). Chromolitografia ukazywaãa, prócz hotelu
Strandschloß, mola portowe oraz drewnianĈ rozbieralnič plaİowĈ dla mčİczyzn. Stare molo pokazano jako drewniany pomost wsparty na palach.
Pičtrowy budynek hotelu z wystawkĈ oraz dobudówkami z krytym tarasem przy jednej Ĥcianie szczytowej i otwartym tarasem przy drugiej Ĥcianie
prezentowaã sič bardzo okazale w sĈsiedztwie dwu starych parterowych
chaãup zwróconych szczytami do nabrzeİa. Od strony plaİy hotel posiadaã
drugi budynek z pãaskim dachem zdobionym attykĈ upičkszonĈ antycznymi akroterionami. Temu budynkowi towarzyszyãy dãugie, parterowe
pawilony: jeden przeszklony, a drugi otwarty arkadkami na pejzaİ. Teren
ogrodu obsadzony byã wokóã drzewami. Hotel dobrze widoczny jest przez
maszty cumujĈcych ãodzi na widoku portu ujčtym z lewego nabrzeİa
w stronč morza – karcie z okresu mičdzywojennego (nr inw. MD/AH/1477).
Przykãadem ikonograficznego dokumentowania niezwykãych tematów jest
przedstawienie hotelu Strandschloss po wyjĈtkowym sztormie, podczas
wielkiego mrozu, który skuã lodem caãe Darãówko w styczniu 1914 roku
(Buziaãkowski 2012: 227). Budynek grubo oszroniony i zaĤnieİony, pokryty
soplami lodu, podobnie jak stojĈcy obok dĮwig i ãódka, przypomina schronisko na szczycie ģnieİki otulone szadziĈ w mroĮnĈ zimč. Hotel Strandschloss od okoão 1936 roku naleİaã do Herberta Steltnera, który w 1933
roku powičkszyã swojĈ firmč. Przeksztaãciã w hotel drugi dom przy prawym
nabrzeİu, stojĈcy pod numerem Osthafenstrasse 6, bezpoĤrednio przy moĤcie. Parterowy dom z wystawkĈ rozbudowaã, dodajĈc pičtro. W miejscu
wystawki powstaã pseudoryzalit zwieęczony trójkĈtnym szczytem, wskutek czego hotel upodobniã sič do dworku. Otrzymaã on nazwč Hotel zum
Ostseestrand. Przedstawienie tego hotelu znalazão sič na pocztówce
Rügenwalde-Bad Hafen (nr inw. MD/AH/1556) (Ryc. 11) z roku 1936 lub
póĮniejszego. Karta jest widokiem z lewej strony portu z zabudowĈ prawego nabrzeİa – od wymienionego hotelu po latarnič morskĈ. Elewacja szczytowa budynku Hotel zum Ostseestrand z dobudowanĈ do niej przeszklonĈ
werandĈ dostčpnĈ z ulicy oraz datĈ budowy, nazwĈ i nazwiskiem wãaĤciciela widoczna jest na pocztówce, której gãównym motywem jest most zwodzony (Csallner 2005: 64).
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4.2. Hotel Friedrichsbad
Hotel Friedrichsbad, poãoİony przy plaİy na prawobrzeİu, przy
Georg Büttner Strasse 9 (obecnie hotel Apollo przy ul. KĈpielowej), naleİaã do najbardziej reprezentacyjnych i bardzo waİnych budowli Darãówka. Wybudowano go w stylu historyzmu okoão 1850 roku jako pierwszy
budynek od poczĈtku bčdĈcy hotelem. Hotel Friedrichsbad goĤciã ksičcia
Fryderyka Wilhelma, póĮniejszego (w 1888 roku) cesarza niemieckiego
Fryderyka III, i to wydarzenie upamičtniono w jego nazwie. Na gmachu
tego hotelu umieszczono tablicč upamičtniajĈcĈ nadanie miejscowoĤci
statusu kurortu w 1814 roku (Brandhoff, Hemme b.r.: poz. 120). Hotel
wielokrotnie, od koęca XIX wieku po lata 40. XX wieku, wykorzystywaã
karty pocztowe do promocji swoich usãug. Na pocztówkach spotyka sič
ujčcia na wprost, z alei prowadzĈcej do wejĤcia oraz perspektywiczne –
z placu poãoİonego obok, po lewej stronie, na który dojeİdİaã omnibus
z goĤþmi wiezionymi ze stacji kolejowej w Darãowie bĈdĮ z Koszalina.
Jedna z najstarszych widokówek, zgodnie z datĈ wpisanĈ oãówkiem wysãana 3 wrzeĤnia 1897 roku, przedstawia hotel Friedrichsbad, kiedy jego
wãaĤcicielem byã Neitzel (Loeck 2012: 269). Na tej litografii Gruss aus
Rügenwaldermünde, pochodzĈcej z greifswaldzkiego wydawnictwa F.
Bärwolffa, podziwiaþ moİna pičtrowy hotel z oknami parteru zdobionymi
trójkĈtnymi naczóãkami i wejĤciem poprzedzonym portykiem na smukãych kolumnach zwieęczonym tarasem. Na prawo od portyku widaþ salč
restauracyjno-rekreacyjnĈ o wysokich arkadowych oknach ujčtych w prostokĈtne pãyciny. Karta upamičtnia teİ ówczesny wyglĈd terenu przed
hotelem. Nadano mu formč ogrodu. Trawniki obsadzono krzewami i drzewami. Do wejĤcia do hotelu poprowadzono alejč z ãaweczkami. GoĤcie
mogli spacerowaþ takİe po placu na lewo od wejĤcia. Obok sali restauracyjnej prowadziãa Ĥcieİka bezpoĤrednio na plaİč. Barwna pocztówka
z poczĈtku XX wieku Hotel Friedrichs-Bad. R. Köhler. (nr inw. MD/AH/
1443) (Ryc. 28) zachčcaãa do pobytu w hotelu, prezentujĈc widok przytulnego wejĤcia z alejki prowadzĈcej do schodków. Otoczenie wejĤcia tončão
w zieleni ozdobnych drzewek w donicach, drzew, bluszczu okalajĈcego
ganek i rynienek z kwiatami zawieszonych na balustradzie tarasu. Obok
wejĤcia ustawiono ogrodowe stoãy nakryte obrusami i krzesãa, na których
goĤcie odpoczywali, rozmawiajĈc i czytajĈc ĤwieİĈ prasč. Hotel naleİaã
w tym czasie do Rudolfa Köhlera, który prowadziã go w latach 1900–1937.
Inna barwna pocztówka – Rügenwaldermünde Hotel Friedrichs-Bad (nr
inw. MD/AH/1354), wydana kilka lat póĮniej, przedstawiaãa wejĤcie z alei
drzew, które w mičdzyczasie wyrosãy. CzčĤþ stolikowa pozostaãa po lewej
stronie wejĤcia, a po prawej stronie umieszczono kilka ogrodowych ãawek.
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Ryc. 28. Darãówko. Hotel Friedrichsbad od strony fasady, fot. i wyd. anonimowy, poczĈtek
XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AH/1443

Zapewne podziaã ten sãuİyã wygodzie goĤci, z których nie wszyscy chcieli
korzystaþ w danym momencie z usãug restauracyjnych. Karta z drugiej
poãowy lat 20. XX wieku Rügenwaldermünde „Kurhaus Hotel Friedrichs
Bad” (nr inw. MD/AH/1317) (Ryc. 29) pokazywaãa hotel z lewej strony,
gdzie dawny plac spacerowy zamieniono na przystanek koęcowy omnibusu i pozostawiono jedynie ozdobny gazon otoczony barierkĈ. To ujčcie byão
okazjĈ do pokazania promocyjnego napisu na bocznej elewacji: Warme See
und Soolbäder („Ciepãe kĈpiele morskie i solankowe”). Wedãug przewodnika Alberta Mewesa (Mewes b.r.) klientów z dworca w Darãowie do hotelu
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Ryc. 29. Darãówko. Hotel Friedrichsbad od strony placu omnibusów, fot. Franz Newiger,
druga poãowa lat 20. XX wieku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AH/1317

Friedrichsbad dowoziãa firma Gomolla. Inna pocztówka – Rügenwaldermünde Hotel Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1420) z okresu mičdzywojennego, przedstawiajĈca hotel z przystanku omnibusu, reklamowaãa
poãĈczenie omnibusowe bezpoĤrednio z Koszalinem. Sãup linii telegraficzno-telefonicznej widoczny na obu kartach obok pojazdu Ĥwiadczy o
tym, İe hotel miaã wówczas takİe zdalne poãĈczenie ze Ĥwiatem.
Na pocztówkach promujĈcych atrakcyjne poãoİenie hotelu Friedrichsbad na skraju plaİy, pod lasem porastajĈcym wydmč, wykorzystywano
kilka ujčþ. Najczčstsze z nich to perspektywa plaİy od budynku rozbieralni w kierunku hotelu. To ujčcie pojawião sič juİ na pocztówce Gruss
aus Rügenwaldermünde wysãanej 21 stycznia 1898 roku (Loeck 2012:
267). Ciekawym motywem tej kompozycji jest widok promenady biegnĈcej skrajem wydmy od hotelu Friedrichsbad ku póãnocy, oddzielonej od
plaİy pasem zieleni. Widaþ równieİ parterowĈ zabudowč (chaãupy rybackie?) obok hotelu, w miejscu póĮniej zalesionym. Ujčcie hotelu z tego
miejsca plaİy, znane z karty Rügenwaldermünde Oststrand (nr inw.
MD/AH/1324) (Ryc. 30) Alberta Mewesa, wysãanej 27.06.1910 roku, informowaão o zagospodarowaniu bezpoĤredniego otoczenia tylnej elewacji
hotelu. Nie wyglĈdaão ono zbyt atrakcyjnie, gdyİ znajdowaãy sič tu budynki

194

Ewa Gwiazdowska

Ryc. 30. Darãówko. Widok z plaİy w stronč hotelu Friedrichsbad, wyd. Albert Mewes,
Rügenwalde (O. Schleich Nachf. Dresden), okoão 1910 roku, Muzeum Zamek KsiĈİĈt
Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AD/1324

gospodarcze. Zastosowany przez fotografa silny skrót perspektywiczny
spowodowaã, İe stacja pilotów poãoİona przy ujĤciu Wieprzy wydaje sič
sĈsiadowaþ z hotelem Friedrichsbad.
Nietypowym widokiem promujĈcym hotel Friedrichsbad byãa karta
Rügenwaldermünde. Partie am Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1302).
Przedstawiaãa leĤnĈ Ĥcieİkč przecinajĈcĈ mãody, sosnowy las na wydmie.
W przeĤwicie Ĥcieİki widoczna byãa nie tylko szeroka plaİa, ale i bezmiar
morza. Po prawej stronie kompozycji fotograf uchwyciã eleganckie naroİe
hotelu – otoczonĈ biaãymi kolumnami werandč zwróconĈ w stronč plaİy.
Taki widok zachčcaã do odwiedzin w miejscu, w którym moİna byão odpoczywaþ wygodnie w fotelu, jednoczeĤnie wdychajĈc zapach sosen i czujĈc
powiew letniej, morskiej bryzy. ZapowiedziĈ innej romantycznej atrakcji,
którĈ moİna byão bezpiecznie podziwiaþ z zadaszonej werandy, byãa karta
Rügenwaldermünde Ostseite (nr inw. MD/AH/1307). Jej tematem byã
panoramiczny widok z plaİy na tylnĈ elewacjč hotelu z werandĈ po lewej
stronie oraz na sztormowe fale rozbijajĈce sič o molo. Dokãadne poãoİenie
hotelu Friedrichsbad i jego otoczenia udokumentowano na zdjčciu lotniczym z lat 30. XX wieku (Granzow 2001: 182). Hotel wzniesiono ukosem
w stosunku do brzegu morskiego, na skraju prawobrzeİnej zabudowy
Darãowa, fasadĈ w stronč terenu zadrzewionego. Dwie drogi prostopadãe
wzglčdem siebie, prowadzĈce do hotelu, koęczyãy sič na obszernym placu,
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na którym samochody mogãy swobodnie zawróciþ. Zabudowč tej czčĤci
miejscowoĤci tworzyãy murowane bĈdĮ tynkowane domy o rozmaitych
ksztaãtach oraz ryglowe zabudowania gospodarcze. WĤród zabudowy rosãy
liczne drzewa.
Widok plaİy w stronč nieodlegãej zabudowy prawobrzeİa wykonany
na poczĈtku lat 30. XX wieku (nr inw. MD/AH/1347) przedstawiaã ówczesny wyglĈd hotelu Friedrichsbad, a takİe hotelu Strandschloss widocznego nieopodal dzički duİemu skrótowi perspektywicznemu. Karta Ĥwiadczy o tym, İe wraz z rozwojem kurortu znikãa dawna dbaãoĤþ o estetykč
otoczenia, jego harmonijne zagospodarowanie widoczne na przeãomie
wieków. Wprawdzie usuničto budynki gospodarcze na tyãach hotelu Friedrichsbad, jednak teren po stronie plaİowej elewacji budynku zajčty zostaã
przez rozmaite stãoczone pawilony. Tylny budynek hotelu Strandschloss
straciã po wojnie eleganckĈ attykč, którĈ zastĈpiã niski dach pulpitowy.
Po zaãoİeniu ogrodowym pozostaão juİ tylko jedno drzewo. CzčĤþ terenu
byãa wykorzystywana na cele gospodarcze przez znajdujĈcĈ sič po sĈsiedzku stacjč pilotów portowych.

4.3. Pensjonaty
OpisujĈc hotele, nie moİna zapominaþ o tym, İe w Darãówku funkcjonowaãy równieİ pensjonaty i prywatne kwatery. Perspektywa Langestrasse (obecnej ul. Wãadysãawa IV) na widokówce datowanej przez nadawcč na 23.07.[19]19 sfotografowana zostaãa przypuszczalnie z powodu
lokalizacji przy niej domów oferujĈcych noclegi (Ostseebad Rügenwaldermünde Langestrasse) (nr inw. MD/AH/1456) (Ryc. 31). Wzdãuİ pierzei
tej ulicy staãy niewielkie parterowe i pičtrowe domy poprzedzone przedogródkami. Ulicč upičkszono, sadzĈc szpalery drzew oddzielajĈce chodniki od jezdni. W gãčbi ulicy widaþ powóz konny, a jednym z chodników
spaceruje elegancka dama w dãugiej, jasnej sukni i w duİym, letnim kapeluszu.

4.4. Tereny zielone
W chãodne dni letnie i zimniejsze pory roku nie tylko plaİe, ale
i tereny parkowe czy nadmorskie niewielkie lasy umoİliwiaãy aktywny
wypoczynek – spacery i zabawy, podziwianie zmiennego morskiego pejzaİu. Dlatego i te okolice pojawiaãy sič na pocztówkach promujĈcych Darãówko jako kurort.
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Ryc. 31. Darãówko. Perspektywa Langestrasse (obecnej ul. Wãadysãawa IV), wyd. Albert
Mewes, Rügenwalde, w/lub przed 1919 rokiem, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich
w Darãowie, nr inw. MD/AD/1456

Motywem zachčcajĈcym do odwiedzenia Darãówka na przeãomie XIX
i XX wieku byão doĤþ nietypowe ujčcie – rozwidlenie dróg wĤród zieleni
wysokich drzew okreĤlone jako wejĤcie do parku. Prawa droga tego rozwidlenia wiodãa do hotelu Friedrichsbad. Pojawião sič ono na karcie Gruß
aus Rügenwaldermünde datowanej przez nadawcč 21 lipca 1892 roku
(Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 83) oraz na pocztówce wydawnictwa Mewesa noszĈcej taki sam tytuã, wysãanej 24 maja 1899 roku
(nr inw. MD/AH/1491). Ta druga karta, opracowana technikĈ graficznĈ,
byãa montaİem kilku widoków z Darãowa i Darãówka. Inna pocztówka
Mewesa, wysãana 1.05.1905 roku, dokumentowaãa wyglĈd alei parkowej
prowadzĈcej na skraj wydmy, gdzie zbudowano wieİč widokowĈ pozwalajĈcĈ na obserwacjč morza w czasie gorszej pogody (Buziaãkowski 2012:
193). Heinrich Treder w 1910 roku wypuĤciã kartč z widokiem z wydmy
na įukowski Lasek (Rügenwaldermünde u.[nd] Suckower Wäldchen; Buziaãkowski 2012: 234). Albert Mewes wydaã pocztówkč ukazujĈcĈ perspektywč nadmorskiej drogi prowadzĈcej przez las (Rügenwaldermünde.
Strandweg durch das Münder Wäldchen), wysãanĈ w 1912 roku (Buziaãkowski 2012: 194).
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5. Mieszkaęcy, turyĤci, moda
5.1. Stroje goĤci i mieszkaęców na przeãomie XIX i XX wieku
Kaİde z waİnych miejsc w Darãówku – port, plaİa, hotele, – pozwalaão sportretowaþ znajdujĈcych sič tam ludzi w ubiorach stosownych
do pozycji spoãecznej, zawodu, sytuacji, pãci, wieku, pogody i zmieniajĈcej
sič mody. Widokówki Darãówka jednak niezbyt czčsto dawaãy dokãadne
pojčcie o kroju noszonych ubraę. Gãównie karty, na których osoby ukazane sĈ na bliskich planach, moİna przyjĈþ za dobre Įródão wiedzy o strojach. WičkszoĤþ osób uczestniczĈcych w ruchu ulicznym i przedstawionych
na plaİy widoczna jest doĤþ ogólnie. Ich sylwetki informujĈ o pewnych
podstawowych cechach ubiorów i nastčpujĈcych w nich zmianach.
Od koęca XIX wieku do koęca drugiej dekady XX wieku kobiety odwiedzajĈce Darãówko miaãy sylwetkč lekko dzwonowatĈ. Chodziãy w dãugich sukniach ze sztywnych tkanin, z podkreĤlonym stanem i dãugimi
rčkawami. Nieraz góra sukni miaãa formč bezrčkawnika, spod którego
widoczna byãa koszula. Modne byãy bluzki z bufiastymi rčkawami i spódnice z paskiem. Gãowy okrywano okazaãymi kapeluszami. Takie stroje
nosião sič zarówno podczas spacerów po nabrzeİu, jak i na plaİy, o czym
ĤwiadczĈ widokówki z lat 1901–1917 (Buziaãkowski 2012: 149, 154, 158).
Dziewczynki miaãy sukienki róİnej dãugoĤci w zaleİnoĤci od wieku. MčİczyĮni ubierali garnitury bĈdĮ dãuİsze kurtki i meloniki, pãaszcze z kapeluszami lub bardziej sportowe kaszkiety (Buziaãkowski 2012: 169, 186).
Mãodzieİ mčska i chãopcy zakãadali bluzy albo kurtki, wĈskie spodnie do
kolan lub za kolana i kaszkiety. Modne byãy sportowe, pãaskie, jasne kapelusze z gãówkĈ obszytĈ ciemnym gurtem. Maãe dzieci ubierano krótko,
w stroje marynarskie i rozkloszowane sukienki (nr inw. MD/AH/1364).
Spacerowe stroje wczasowiczów w drugiej dekadzie XX wieku moİna poznaþ na przykãadzie osób przyglĈdajĈcych sič ruchowi w porcie (Rügenwaldermünde Hafeneinfahrt mit Aviso „Grille” (nr inw. MD/AH/1494)
(Ryc. 14). Kobiety ubrane sĈ w dãugie, obszerne, marszczone spódnice
i biaãe bluzki, ale na letnisku mogãy byþ bez kapeluszy. Chãopcy noszĈ
luĮne stroje, bluzy i bermudy oraz maãe kapelusiki.
Na widokówkach poczĈtkowo doĤþ rzadko pokazywano osoby w specjalnych strojach kĈpielowych. Jednak w drugiej dekadzie XX wieku na
kartach pocztowych zaczčãy pojawiaþ sič osoby w takich strojach, nie tylko w wodzie, ale i na plaİy. Nosiãy obcisãe kostiumy z krótkimi rčkawkami i nogawkami do poãowy uda, czarne, biaãe bĈdĮ kolorowe z dekoracyjnymi aplikacjami w kontrastowych barwach. Przykãady rozmaitych
strojów kĈpielowych sprzed 1916 roku noszonych przez osoby dorosãe
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znaleĮþ moİna na karcie Rügenwaldermünde (nr inw. MD/AH/1495).
MčİczyĮni ukazani sĈ w obcisãych kostiumach w biaão-czarne paski, bez
rčkawów. Kobiety takİe majĈ na sobie przylegajĈce do ciaãa kostiumy,
ale w róİnych barwach: czarne z krótkimi rčkawkami i nogawkami podkreĤlonymi biaãymi paskami bĈdĮ nieco luĮniejsze stroje czerwone z prostokĈtnymi dekoltami i czarnymi zdobieniami, wzglčdnie biaãe kostiumy
na ramiĈczkach zdobione czerwonymi paskami. Ich gãowy okrywajĈ
barwne czepki (İóãte, czerwone, czarne) o ksztaãtach kapeluszy albo beretów. Maãe dzieci rozbierano do kĈpieli sãonecznych do samych koszulek
(nr inw. MD/AH/1434).
Ubiory osób odwiedzajĈcych Darãówko mogãy róİniþ sič w zaleİnoĤci
od tego, czy przebywaãy one w okolicy hotelu czy na plaİy. Moİna to obserwowaþ na kartach ukazujĈcych ludzi w zbliİeniu. GoĤcie uwiecznieni
przed hotelem Friedrichsbad noszĈ sič elegancko. Ta karta z przeãomu
XIX i XX wieku (nr inw. MD/AH/1443) pokazuje stroje zakãadane w czasie Ĥniadaniowym. Jedne panie ubraãy sič w dãugie, zapinane pod szyjč
czarne suknie, inne miaãy jednobarwne bluzki i ciemne spódnice. Panowie zaãoİyli ciemne garnitury i kaszkiety. Jeden ma nakrycie kroju mundurowego, a drugi sportowego. MčİczyĮni widoczni w alei prowadzĈcej do
wejĤcia do hotelu Friedrichsbad noszĈ okrycia ĤwiadczĈce o ich statusie
spoãecznym (nr inw. MD/AH/1354). Jeden ubrany jest w granatowy
pãaszcz za kolana i dopasowany kolorem brĈzowy kapelusz. Pozostali
majĈ czarne garnitury i czarne meloniki oraz laseczki. W zimne dni ubierano sič w ciemne stroje, co pokazuje karta Rügenwaldermünde Gestrandetes Schiff „Nanny” (nr inw. MD/AH/1451). Noszono ciepãe kurtki. Dãugie spodnie zakãadali mčİczyĮni, a wĈskie spodnie za kolana chãopcy.
Stroje codzienne i robocze poznaþ moİna, oglĈdajĈc widoki portu. Rybacy i pracownicy portowi zakãadali ubrania z grubych materiaãów. Byãy
to dãugie spodnie, biaãe koszule i kamizelki oraz kurtki. Rybaczki ubieraãy sič w skromne suknie z grubych materiaãów, marszczone w pasie lub
takiego kroju spódnice i proste, jasne lub ciemne bluzki. Targi rybne odbywajĈce sič przy nabrzeİach sĈ pod tym wzglčdem najlepszym i najbogatszym Įródãem informacji. Pocztówka Gruss aus Rügenwaldermünde
(nr inw. MD/AH/1486) z koęca XIX wieku przedstawia rybaków i İeglarzy w luĮnych ubraniach zãoİonych z ciemnych kurtek, spodni i kaszkietów. Scena sprzedaİy flĈder utrwalona na niedatowanej karcie Alberta
Mewesa Ostseebad. Rügenwaldermünde. Vom Flunderfang heimkehrende
Fischer (nr inw. MD/AH/1496) (Ryc. 12) staãa sič okazjĈ do ukazania rodzin rybackich i osób robiĈcych zakupy. Rybacy noszĈ biaãe koszule,
ciemne kamizelki, spodnie, dãugie fartuchy i kaszkiety, a rybaczki majĈ na
sobie suknie ze spódnicami marszczonymi w talii i odkryte gãowy. Klientka
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Ryc. 32. Darãówko. Powrót z poãowu flĈder, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, przed 1919
rokiem, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AD/1402

jest ubrana w dãugĈ, jasnĈ suknič w pionowe pasy, biaãĈ bluzkč z koãnierzykiem-falbankĈ oraz kapelusz z wĈskim rondem i szerokĈ, ciemnĈ
szarfĈ otaczajĈcĈ gãówkč. Tčgi mčİczyzna zaãoİyã ciemne ubranie, a gãowč okryã kaszkietem. Inne stroje widaþ na innej pocztówce Alberta Mewesa noszĈcej podobny tytuã: Ostseebad. Rügenwaldermünde Heimkehr
vom Flunderfang, wysãanej w 1919 roku (nr inw. MD/AH/1402) (Ryc. 32).
Rybaczka nosi ciemny ubiór z grubszej materii, zãoİony z bluzki i spódnicy marszczonej obficiej. Inna sprzedawczyni ochrania spódnicč jasnym,
dãugim fartuchem zawiĈzanym z tyãu. Mãoda klientka jest w jasnym stroju – zwčİonej dãugiej spódnicy zakoęczonej szerokĈ falbanĈ i bluzce
z trzyþwierciowym rčkawkiem. Status kobiet odróİniajĈ ponadto fryzury.
Dãugie wãosy rybaczek uãoİone zgodnie z modĈ secesyjnĈ w waãki wokóã
twarzy i upičte w koki to fryzury juİ przebrzmiaãe. Krótkie, ondulowane
wãosy klientki sĈ ufryzowane zgodnie z nowĈ modĈ.
Stroje wczasowiczów przeznaczone do spacerów bĈdĮ odpoczynku na
plaİy byãy dostosowane do zmian letniej pogody. Dzički barwnym pocztówkom wiadomo nie tylko, jakie noszono kroje, ale i w jakich kolorach.
W pierwszych dekadach XX wieku w chãodniejsze dni mčİczyĮni spacerowali po plaİy w ciemniejszych ubiorach, zãoİonych z marynarki lub
kurtki i spodni oraz kapelusza z rondem otoczonym ciemnym gurtem.
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Mãodzi mčİczyĮni mogli ubieraþ obcisãe, biaãe stroje zãoİone z bluzy
i bermudów (Gruss aus. Rügenwaldermünde – nr inw. MD/AH/1316).
Kobiety nosiãy dãugie, barwne bĈdĮ ciemne stroje, krótsze pãaszcze nakãadane na dãugie suknie o charakterystycznym dzwonowatym kroju oraz
kapelusze z szerokimi, faliĤcie wygičtymi rondami (Rügenwalde Strand
mit Damenbad – nr inw. MD/AH/1300). Albert Mewes na pocztówce Rügenwaldermünde Damenbadeanstalt auf der Ostsee, z poczĈtku XX wieku
(nr inw. MD/AH/1364) (Tabl. IV: B), sportretowaã grupč osób obok damskiej rozbieralni. Jedna z kobiet ubrana jest w biaãĈ koszulč z dãugimi,
bufiastymi rčkawami i wiĤniowĈ suknič z górĈ wykrojonĈ jak stanik.
Druga nosi İóãtĈ bluzkč i jasnoniebieskĈ spódnicč z czarnym paskiem.
Obie majĈ dobrane kolorystycznie kapelusiki z wĈskimi, wywiničtymi
rondami. Jeden z mčİczyzn nosi mundur i czapkč z daszkiem, a drugi
szary garnitur i melonik. Dzieci ubrano w biaãe, plaİowe stroje przybrane
czerwonymi aplikacjami. Dziewczynce zaãoİono rozkloszowanĈ sukienkč
sičgajĈcĈ do poãowy ãydki i duİy kapelusz, a chãopcu kaftanik i krótkie,
szerokie spodnie. À propos tej widokówki, warto zwróciþ uwagč, İe wydaãa jĈ takİe firma Verlag Reinicke & Rubin w Magdeburgu. Egzemplarz
z datownikiem 23.07.1918 opublikowaã Buziaãkowski (2012: 207). Plaİowe ubiory dziecičce wyraziĤcie dokumentuje barwna pocztówka z poczĈtku XX wieku Rügenwaldermünde Strandleben z wydawnictwa Brunona
Wolffa w Darãowie (nr inw. MD/AH/1360) (Tabl. III: A). Dzički niej moİna poznaþ kroje sukienek dziewczĈt – jasnych, róİnobarwnych, z podkreĤlonĈ taliĈ i trzyþwierciowymi rčkawami. Starsze majĈ sukienki za kolana zdobione pasmanteriĈ. Mãodsze noszĈ krótsze spódniczki, a niektóre
majĈ staniki wykoęczone marynarskimi koãnierzami. Jedna dziewczynka
ma na sobie biaãĈ koszulč, ciemny bezrčkawnik i kapelusz. Chãopcy na
omawianej karcie bawiĈ sič w niebieskich ubrankach marynarskich lub
dwubarwnych strojach zãoİonych z luĮnej bluzy wpuszczanej w bermudy.
Niektórzy nakrywajĈ gãowy kaszkietami. Inna karta pokazuje, İe w gorĈce dni maãe dziewczynki ubierano na plaİč w biaãe sukienki koszulowe
bez rčkawów, o plecach zastĈpionych przez szerokie szelki (Ostseebad.
Rügenwaldermünde – nr inw. MD/AH/1434). Kostiumy kĈpielowe maãych
dzieci, podobnie jak dorosãych, byãy czarne, obcisãe, jednoczčĤciowe, na
ramiĈczkach, z nogawkami do poãowy uda.

5.2. Moda drugiej þwierci XX wieku
Moda w Darãówku zaczčãa powoli sič zmieniaþ po I wojnie Ĥwiatowej. W latach 20. sylwetki nabraãy wydãuİonych, cylindrycznych ksztaãtów. Zaczčto skracaþ suknie i szyþ je z lekkich, zwykle biaãych bĈdĮ jas-
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nych tkanin. Kapelusze damskie byãy mniejsze. W latach 30. modne
staãy sič berety. Na widokówce bez tytuãu z lat 20. XX wieku (nr inw.
MD/AH/1493) para wczasowiczów z psami, odpoczywajĈca na murku nabrzeİa, nosi sič juİ wedãug nowoczesnej mody. Kobieta ma luĮnĈ, letniĈ
suknič sičgajĈcĈ do poãowy ãydki, uszytĈ z ciemnego, powiewnego materiaãu, z szerokim pãaskim koãnierzem, a mčİczyzna ciemne, letnie ubranie. Oboje siedzĈ z odkrytymi gãowami. Spacerowe stroje bywaãy jeszcze
bardziej tradycyjne niİ te zakãadane do plaİowania. Na molach widaþ
mčİczyzn w garniturach, melonikach, z laskĈ, a w zimniejsze dni w pãaszczach za kolana. Niektóre kobiety podczas chãodu nakãadaãy na suknie
biaãe bĈdĮ ciemniejsze pãaszcze, nosiãy kapelusze, z rzadka osãaniaãy sič
parasolem, na co wskazuje karta Ostseebad. Rügenwaldermünde Hafeneinfahrt wysãana w 1927 roku (nr inw. MD/AH/1483) (Ryc. 20).
Moda letnia staãa sič bardziej swobodna w drugiej poãowie lat 30. XX
wieku. Dzieci stojĈce na gãówce portowej ubrane sĈ w biaãe, trykotowe
koszulki bez rčkawów i szorty, a mãoda kobieta w luĮnĈ, workowatĈ suknič
na szerokich ramiĈczkach (Rügenwalde-Bad. Mole – nr inw. MD/AH/1366).
W wietrzne dni te stroje uzupeãniano o sweterki i bolerka (Ostseebad.
Rügenwaldermünde. Am Damenbade nr inw. MD/AH/1457) (Ryc. 33).

Ryc. 33. Darãówko. KĈpielisko damskie przed 1933 rokiem, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde,
przed 1933 rokiem, Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie,
nr inw. MD/AD/1457
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W tym samym czasie na spacerze w porcie (Rügenwalde, Bad Hafenpartie –
nr inw. MD/AH/1393) moİna byão spotkaþ, oprócz paę w krótkich, biaãych
sukniach, damč w dãugiej kreacji z powãóczystej tkaniny w dekoracyjny
deseę, mčİczyzn w biaãych strojach sportowych lub w biaãych spodniach
i ciemnych koszulach, chãopca w mundurku. Kobiety ubrane w lekkie
suknie spacerowe ze wzorzystych materiaãów i berety naciĤničte na gãowy
widoczne sĈ na karcie z drugiej poãowy lat 30. XX wieku na „zachodnim”
nabrzeİu podczas oczekiwania na opuszczenie mostu (Csallner 2005: 64).
StojĈcy przy ujĤciu mostu pracownicy portowi noszĈ biaãe koszule, kurtki
i sztywne kaszkiety.
Karta z lat mičdzywojennych, dokumentujĈca wyglĈd przystanku autobusowego przy hotelu Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1317), upamičtnia letnie, spacerowe ubiory dzieci. Dziewczynki ubrane sĈ w biaãe, krótkie
sukienki i duİe stojĈce kokardy, a chãopcy w wĈskie spodnie za kolana
i bluzy. Na innej pocztówce z widokiem tego placyku, wydanej okoão 1929
roku (nr inw. MD/AH/1420), mčİczyĮni sĈ bez nakryþ gãowy. Jeden z goĤci hotelowy ma na sobie ciemny garnitur z biaãĈ koszulĈ i krawatem.
Kierowca ubrany jest w biaãĈ koszulč z krawatem, dãugĈ kurtkč oraz
spodnie zwčİane u doãu i wsuwane w cholewy butów.
Bardzo wiele przykãadów strojów dostarczajĈ pocztówki poĤwičcone
plaİowaniu. Na plaİy wówczas jeszcze nie wszyscy nosili stosowne stroje.
Szczególnie mčİczyĮni przez caãe dekady przychodzili w marynarkach,
które zdejmowali, wypoczywajĈc w biaãych koszulach i dãugich spodniach
na szelkach. Pocztówka wysãana w 1934 roku (nr inw. MD/AH/1347)
(Ryc. 34) przedstawia peãnič sezonu na plaİy w Darãówku. WĤród tãumu
wczasowiczów moİna zobaczyþ rozmaitoĤþ ubraę, w jakich przychodzono
odpoczywaþ na brzegu morza na przeãomie lat 20. i 30. Kobiety stroiãy sič
w lekkie, letnie suknie z krótkimi rčkawkami, zasãaniajĈce tylko kolana,
biaãe lub w jasny deseę. Zdarzaãy sič teİ ciemne suknie z lekkich tkanin.
Kapelusze mogãy mieþ biaãe i czarne, ale wiele paę zdejmowaão je, przebywajĈc na sãoęcu. Niektóre z dziewczĈt i kobiet miaãy na sobie czarne,
obcisãe stroje kĈpielowe z górĈ na ramiĈczkach i doãem z doszytĈ spódniczkĈ do poãowy uda. MčİczyĮni wypoczywali w spodniach garniturowych na szelkach i w biaãych koszulach. Chãopcy byli w jasnych, letnich
koszulkach i bermudach bĈdĮ obcisãych spodniach kĈpielowych do poãowy
uda. W dalszym ciĈgu w modzie dziecičcej popularne byãy kroje marynarskie, z prostokĈtnymi dekoltami, zdobieniami przy rozcičciach pod szyjĈ
i z aplikacjami wokóã brzegów spódniczek. Dziewczynki w czasie kĈpieli
sãonecznych nosiãy biaãe, letnie sukienki, takie jak podczas spaceru ulicĈ
lub teİ kroju plaİowego, na ramiĈczkach. Niektórym zakãadano sukienki
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w ciemniejszych barwach. Inne przykãady, takie jak karta Franza Newigera Rügenwalde-Bad Strand (nr inw. MD/AH/1365), pokazujĈ, İe w latach
30. XX wieku mãodzi mčİczyĮni opalali sič nawet w samych spodenkach.

Ryc. 34. Darãówko. Peãnia sezonu na plaİy, wyd. Heinrich Treder, Rügenwalde, 1934 rok,
Muzeum Zamek KsiĈİĈt Pomorskich w Darãowie, nr inw. MD/AD/1347

6. Darãówko – stara zabudowa wiejska
DoĤþ rzadkie tematycznie kompozycje przedstawiaãy boczne
uliczki dawnego Darãówka, przy których staãy stare, ryglowe chaãupy
rybackie. WyglĈd takiej uliczki znany jest z karty Heinricha Tredera
Rügenwaldermünde. Weg zu den Badeanstalten, wysãanej w 1907 roku.
Widaþ na niej zakrčt drogi prowadzĈcej do kĈpieliska, dzisiejszej ul. Zawiszy Czarnego (Buziaãkowski 2012: 230) (Tabl. IV: A). Inna pocztówka –
Rügenwalde-Bad Altes Fischerhaus, wysãana okoão 1941 roku (Kluszczyęscy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 101), przedstawia perspektywč
wiejskiej ulicy z dobrze widocznĈ na pierwszym planie obszernĈ, ryglowĈ
chaãupĈ z tynkowanymi i bielonymi fachami (wypeãnieniami mičdzy belkami). Na kondygnacji przyziemia znajdowaãy sič w niej izby mieszkalne,
a na wyİszym poziomie pomieszczenia magazynowe. Chaãupč nakrywaã
wysoki dach kryty strzechĈ, z wywietrznikiem w szczycie. Moİe ten otwór
byã reliktem budownictwa kurnego, z otwartym paleniskiem, z którego
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dym odprowadzano przez szczyt chaãupy. Moİe wywietrznik Ĥwiadczyã
o tym, İe na poddaszu wčdzono ryby. JasnĈ, goĤcinnĈ izbč poãoİonĈ
w naroİu domu od strony ulicy oĤwietlaãy trzy okna znajdujĈce sič po obu
bokach wčgãa. Dom odgrodzony byã od bocznej uliczki pãotem z İerdek,
a na tyãach staã niewielki, ryglowy budynek gospodarski. Perspektywa
Dorfstrasse (obecnej ul. KĈpielowej) prowadzĈcej do mostu, przy której
z ryglowymi chaãupami sĈsiadowaãy murowane domy wznoszone na przeãomie XIX i XX wieku, staãa sič tematem pocztówki Alberta Mewesa wysãanej w 1909 roku (Buziaãkowski 2012: 232).

Podsumowanie
KoęczĈc trzeba podkreĤliþ, İe dawne widokówki przedstawiajĈce
Darãówko, jego port, uliczki, hotele, plaİč, mieszkaęców i goĤci, codziennoĤþ i szczególne wydarzenia, sĈ Ĥwietnymi Įródãami obrazowymi umoİliwiajĈcymi poznanie tej miejscowoĤci i ogólnie İycie nadbaãtyckiej spoãecznoĤci rybackiej oraz kulturč wakacyjnego wypoczynku nad morzem
od ostatniej dekady XIX wieku po lata 40. XX wieku. Podczas obserwacji
zabudowy warto zwróciþ uwagč na to, İe reprodukcje niektórych zdjčþ
wykonano w lustrzanym odwróceniu. Czy byão ono przypadkowe, czy zastosowane ze wzglčdów kompozycyjnych, trudno obecnie ustaliþ. Moİe
naleİaãoby szukaþ wersji nieodwróconej i porównaþ obie. Nie ma to znaczenia w przypadku wszelkiego typu jednostek pãywajĈcych oraz sylwetek ludzkich. Dzički kartom pocztowym dowiadujemy sič, dla których
ãodzi, statków czy jachtów port w Darãówku byã portem macierzystym,
a które jednostki wpãywaãy tu docelowo lub goĤcinnie. Bardzo wiele informacji dostarczajĈ widokówki w zakresie róİnicowanych ubiorów ludzi,
zaleİnych od wielu czynników – od mody po pogodč. A przede wszystkim
dokumentujĈ okres historyczny przeãomowy dla kultury pomorskiej.
UpamičtniajĈ İycie i obyczaje miejscowoĤci i lokalnej spoãecznoĤci, które
ulegãy zatarciu wskutek II wojny Ĥwiatowej i jej polityczno-spoãecznych
konsekwencji. Tematy wybierane na pocztówki mówiĈ o preferencjach
klientów, jak i o potrzebach reklamowych hoteli, lokali gastronomicznych,
sklepów czynnych w Darãówku. Pocztówki ĤwiadczĈ równieİ o funkcjonowaniu oraz liczbie zakãadów fotograficznych i firm wydawniczych zarówno darãowskich, jak i na terenie caãych Niemiec, zajmujĈcych sič produkcjĈ kart pocztowych. DowodzĈ ich wspóãpracy z lokalnymi zakãadami
usãugowymi w zakresie dystrybucji kart sãuİĈcej i zarobkowi, i wspomnianej reklamie. Karty pocztowe sĈ jednym z przejawów rozwoju masowej kultury obrazowej towarzyszĈcej wzrostowi roli podróİowania zarówno wypoczynkowego, krajoznawczego, jak i sãuİbowego.
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Ansichtskarten als Auskunftsquelle über den
Ort Rügenwaldermünde (Darãówko)

Zusammenfassung
Ansichtskarten von Rügenwaldermünde, die Ende des 19. Jh. und bis
Mitte des 20. Jh. herausgegeben wurden, zeigen den Ort, der sich vom kleinen
Fischerdorf zu einem bekannten Ostseehafen und Kurort entwickelt hat. Sie
zeigen allgemeine Themen wie Hafen mit ein- und auslaufenden Schiffen, die
See mit Booten und Strand, so wie die Zugbrücke und den Fischmarkt, auch
Hotels, jedoch weniger alte Fischerhäuser oder enge Gassen.
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Im ersten Teil des Vortrags sind Herausgeber der Karten und Fotografen
erwähnt, z.B. Albert Mewes, Heinrich Treder, Max Konitz, Fotograf Franz Newiger, alle aus Rügenwalde. Aber auch Firmen wie Julius Simonsen aus Oldenburg/Holstein und Geyer u. Co. aus Breslau haben Münder Karten herausgegeben. Die meisten vorgestellten Ansichtskarten haben das Schlossmuseum in
Darãowo, Familie Jerzy und Maria Buziaãkowscy, Kluszczyęscy, Szkudniewski,
Urbaniak zur Verfügung gestellt, nur wenige aus öffentlichen Publikationen.

TABLICA I

Tabl. I: A. Port w Darłówku, „wschodnie” nabrzeże w stronę lądu, wyd. Ernst Gienow,
Rügenwaldermünde, 1905 rok, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie,
nr inw. MD/AH/1458

Tabl. I: B. Basen „zimowy” portu w Darłówku, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde,
przed 1917 rokiem, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie,
nr inw. MD/AH/1459

TABLICA II

Tabl. II: A. Port w Darłówku, widok mostu zwodzonego w stronę morza,
fot. i wyd. Bruno Wolff, Rügenwalde, druga dekada XX w. (?), Muzeum Zamek Książąt
Pomorskich w Darłowie, nr inw. MD/AH/1437

Tabl. II: B. Darłówko. Zabawy w morzu, wyd. Julius Simonsen, Oldenburg/Holstein,
około 1916 roku, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, nr inw. MD/AH/1495

TABLICA III

Tabl. III: A. Darłówko. Dzieci bawiące się na plaży, wyd. Bruno Wolff, Rügenwalde,
początek XX wieku, Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie,
nr inw. MD/AH/1360

Tabl. III: B. Pozdrowienia z Darłówka z widokami hotelu Strandschloß, plaży męskiej
i główek portowych, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, około 1901 roku, chromolitografia,
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, nr inw. MD/AH/1352

TABLICA IV

Tabl. IV: A. Darłówko. Droga do kąpieliska (obecnie ul. Zawiszy Czarnego),
wyd. Heinrich Treder, Rügenwalde, 10.07.1907 rok (Buziałkowski 2012: 230)

Tabl. IV: B. Darłówko. Kąpielisko damskie w stronę hotelu Friedrichsbad,
wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, początek XX wieku,
Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, nr inw. MD/AD/1364
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Tom XIV DARŁOWO

Fundacja „Dziedzictwo”
ul. Mielczarskiego 7/5, 76-100 Sławno
www.archeo.edu.pl/dziedzictwo

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

