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Dawne pocztówki ród em wiedzy  
o Dar ówku1 
 

EWA GWIAZDOWSKA* (Szczecin) 

Wprowadzenie 

Dar ówko by o najstarszym nadba tyckim k pieliskiem pa stwa 
pruskiego. Rybacka wie  uzyska a ten status ju  w 1814 roku (Csallner 
2002: 148). Jednak dopiero w ko cu XIX wieku, wraz z rozkwitem pro-
dukcji kart pocztowych, zyska a mo liwo  promocji i reklamy swoich 
uroków i zalet w ród szerokich kr gów spo ecznych. Dzi ki widokówkom 
miejscowo  mog a sta  si  powszechnie znana i odwiedzana przez licz-
nych letników, kuracjuszy i turystów. 

Wed ug przewodnika turystycznego wydawnictwa Meyera z 1903 ro-
ku Dar ówko na pocz tku XX wieku posiada o 780 miejsc noclegowych 
rozlokowanych w dwu hotelach i kwaterach prywatnych oraz czynne by y 
dwa k pieliska – damskie i m skie. Korzystali z nich g ównie mieszka cy 
Dar owa, rodziny z dzie mi z dalszych okolic, jak równie  samotne damy 
(Loeck 2012: 268). Zapewne pocztówki spe nia y istotn  rol  w reklamo-
waniu kurortu. Wskazywane hotele, a by y nimi wówczas Strandschloss  
i Friedrichsbad, znajdowa y si  w pó nocnej cz ci Dar ówka (okre lanej 
jako wschodnia odpowiednio do „potocznego” odczucia przestrzeni). Pla e 
oblega y t umy spacerowiczów i letników, zarówno w dni gor ce, jak  
i ch odniejsze, ju  w drugiej po owie lat 20. XX wieku, o czym wiadcz  
zdj cia opublikowane w krótkiej historii Dar ówka (Rosenow 1929: 22). 

* Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Starom y ska 27, 70-561 Szczecin, e-mail: e.gwiaz 
dowska@muzeum.szczecin.pl 

1 Niniejszy artyku  powsta  dzi ki wspó pracy pana Jana Sroki oraz pani Eweliny 
Trzeciak, muzealniczki z Zamku Ksi t Pomorskich – Muzeum w Dar owie, którym za-
wdzi czam udost pnienie reprodukcji wi kszo ci kart pocztowych, oraz publikacji Jerzego 
Buzia kowskiego, a tak e informacji faktograficznych. Panu Sroce i pani Trzeciak serdecznie 
dzi kuj  za t  cenn  pomoc. Oznaczenie nr inw.: MD/AH wskazuje, e dana karta nale y do 
zbiorów artystyczno-historycznych Muzeum Zamku Ksi t Pomorskich w Dar owie. 



154 Ewa Gwiazdowska 

1. Widokówki Dar ówka –  
wytwarzanie, upowszechnianie 

Problem wykonywania, wydawania i rozprowadzania kart pocz-
towych z widokami Dar ówka i motywami z nim zwi zanymi od ostatniej 
dekady XIX wieku po rok 1945 jest do  skomplikowany. Jego z o ono  
wynika z kilku przyczyn. Podstaw  widokówek by y fotografie wykony-
wane przez artystów miejscowych i zamiejscowych. Niektóre z nich roz-
prowadzano jako widokówki okre lane mianem autentycznych fotografii 
(Echtphotographie). Inne fotografie w pierwszych latach produkcji kart 
by y podstaw  do opracowania kompozycji graficznych. W latach pó niej-
szych reprodukowano fotografie technikami drukarskimi i nieraz wyko-
nywano monta e, dodaj c na pierwszym, a nawet dalszych planach zdj  
atrakcyjne motywy z innych kompozycji. Widoki uzupe niano o typogra-
ficzny nadruk lub podpis. W procesie produkcji karty uczestniczyli: foto-
graf, grafik, oficyna wydawnicza, wydawca finansuj cy, a tak e wspó -
pracuj ce zak ady wydawnicze oraz kolporter, którym mog a by  firma 
finansuj ca. Niektóre przedsi biorstwa zmienia y profil dzia alno ci, co 
uwidacznia si  w zmianach ich nazw umieszczonych na kartach. Nadruki 
na pocztówkach mówi  te  o zmianach w a cicieli niektórych zak adów  
i o wspó pracy pewnych firm. Bywa o, e licencj  na wydawanie kart mia  
urz d albo firma specjalistyczna, jak to dzia o si  w przypadku zdj  lot-
niczych.  

Pierwszy okres intensywnej produkcji pocztówek z widokami Dar ów-
ka przypada przypuszczalnie na czas od 1892 roku, z którego pochodz  
znane odr czne datowania nadawców, po pierwsze lata po zako czeniu  
I wojny wiatowej, o czym wiadcz  stroje postaci znajduj cych si  na 
dalekich planach kart. Tekst na pocztówce Gruß aus Rügenwaldermünde 
nosi dat  21ten Juli 1892 (Kluszczy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 83). 

Kilku wytwórców kart z widokami Dar ówka pracowa o na prze omie 
XIX i XX wieku w pobliskim Dar owie. Jedn  z osób najbardziej zaan-
ga owanych w t  dzia alno  by  Albert Mewes, fotograf, wydawca i kol-
porter czynny od ko ca XIX wieku, o czym wiadczy mi dzy innymi 
chromolitografia promuj ca hotel Strandschloß, zapewne zamówiona 
w a nie u Mewesa przez w a ciciela hotelu (Loeck 2012: 268). Na kartach 
znajduj  si  nadruki: A. Mewes, Rügenwalde; Verlag A. Mewes, Rügen-
walde; A. Mewes Buchdr.[uckerei]. Mewes przej  te  firm  nast pców  
O. Schleicha z Drezna, o czym wiadczy nadruk Verlag A. Mewes 
Buchdr.[uckerei] Rügenwalde O. Schleich Nachf.[olger] Dresden na pocz-
tówce z datownikiem 27.6.[19]10 (nr inw. MD/AH/1324). Mewes wspó -
pracowa  z wydawnictwem Reinicke & Rubin, czynnym w Magdeburgu 
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od ko ca XIX wieku do 1910 roku2 (nr inw. MD/AH/1364) oraz z Welt- 
postverein ( wiatowym Zwi zkiem Pocztowców) (nr inw. MD/AH/1459). 
Nast pcy Mewesa (Albert Mewes Nachf.[olger] Rügenwalde) kierowali 
firm  by  mo e a  do 1945 roku. Wspó pracowali z wydawnictwem zdj  
lotniczych Luftbildverlag Ernst Assmus w Lipsku (nr inw. MD/AH/1490). 

Franz Newiger prowadzi  w Dar owie studio fotograficzne przypusz-
czalnie od pocz tku po lata 30. XX wieku. W Dar ówku mia  na pla y 
kiosk, w którym mo na by o zrobi  sobie pami tkowe zdj cie (nr inw. 
MD/AH/1424). Jego fotografie wykorzystywane by y do produkcji kart 
widokowych w latach 30. minionego wieku, mi dzy innymi przez czynn  
we Wroc awiu firm  Photographie u.[nd] Verlag Geyer & Co Breslau 
(Wroc aw) (nr inw. MD/AH/1365). Zleceniodawcami Newigera byli hote-
larze prowadz cy kurortowy hotel Friedrichsbad. Rudolf Köhler ju  na 
prze omie XIX i XX wieku zamawia  zdj cia hotelu, aby wykorzystywa  
pocztówki do jego promocji (nr inw. MD/AH/1443). Jego nast pca czyni  
to te  w latach 30. XX wieku (nr inw. MD/AH/1317). U Newigera mo na 
by o tak e wykona  swój portret (Csallner 2005: 66), na przyk ad jako 
pami tk  wakacyjn . Aktywnym wytwórc  widokówek w latach przed  
I wojn  wiatow  i w okresie mi dzywojennym by  fotograf, wydawca 
oraz ksi garz i sprzedawca materia ów papierniczych Heinrich Treder 
(Verlag H. Treder; Verlag Heinrich Treder Buchhandlung; Heinrich Tre-
der Papierhandlung; Buzia kowski 2012: 152; nr inw. MD/AH/1431, 
1347). Na prze omie XIX i XX wieku w Dar owie jako wydawca pracowa  
Otto Gross. Karty Verlag Otto Gross nosz  datowniki z 1899 i 1905 roku 
(nr inw. MD/AH/ 1444, 1455).  

Kolporta em pocztówek w Dar owie od pocz tku XX wieku po okres 
mi dzywojenny trudnili si  August Petereit, wydawca i drukarz ksi ek, 
a potem jego nast pca E. Scholich (Verlag Aug. Petereit Buchdruckerei; 
Alleinverlag A. Petereit Nachf.[olger] E. Scholich), reprezentuj cy Cen-
tral  Widoków i Kart Pocztowych (Ansichten und Postkarten Zentrale;  
nr inw. MD/AH/: 1344 i 1470). W pierwszej wierci XX wieku w Dar owie 
pracowa  równie  wydawca Bruno Wolff (Verlag Bruno Wolff; Alleinver-
lag Bruno Wolff; Buzia kowski 2012: 161; nr inw. MD/AH/1360).  

W Dar ówku czynne by o na pocz tku XX wieku wydawnictwo Ernsta 
Gienowa (Verlag von Ernst Gienow), prowadz ce mi dzy innymi promo-
cj  hotelu Strandschloß (nr inw. MD/AH/1457). Pracowa y tu te  wydaw-
nictwa Edmunda Böse (Verlag Edmund Böse; Buzia kowski 2012: 149) 
oraz Roberta Pastewsky’ego (Verlag Robert Pastewsky; Buzia kowski 

2012: 189). 

2 Wydawnictwo to w 1911 roku przenios o si  do Drezna, gdzie funkcjonowa o do oko o 

1933 roku. 
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Od lat 20. XX wieku pojawi y si  na rynku dar owskim nowe firmy 
zajmuj ce si  produkcj  i wydawaniem pocztówek. W 1922 roku notowa-
na jest oficyna Maxa Konitza jako nast pcy wydawnictwa C. Doberstei-
na, która wykorzystywa a dawne klisze fotograficzne (Verlag C. Dober-
stein Nachflg. [Nachfolger] Inh.[aber] Max Konitz; nr inw. MD/AH/1300). 
W kolejnych dziesi cioleciach firma ta funkcjonowa a jako drukarnia 
ksi ek i sklep papierniczy (Max Konitz Buchdruckerei u.[nd] Papier-
handlung), a potem ksi garnia oraz sklep z materia ami malarskimi  
i papierniczymi (Buchhandlung, Malerei u.[nd] Papierhandlung). Konitz 
wspó pracowa  z zak adem Geyera i Spó ki we Wroc awiu (Geyer & Co 
Breslau) i wydawnictwem zdj  lotniczych w Lipsku (Aerobild Verlag 
Leipzig; nr inw. MD/AH/: 1298 i 1380). W latach 30. rozprowadzaniem 
pocztówek zajmowa a si  dar owska ksi garnia Hellmuta Hösslera (Buch-
handlung H. Hössler; nr inw. MD/AH/1657). W Dar ówku w latach 30.  
i 40. czynne by y studio Williego Maasa, który wspó pracowa  te  z wy-
dawnictwem Ernsta Assmusa w Lipsku (Alleinvertrieb Willy Maas, Ver-
lag Ernst Assmus Leipzig; nr inw. MD/AH/ 1499 i 1555). 

Wydawaniem i rozpowszechnianiem pocztówek z widokami Dar ówka 
trudni o si  kilka firm ponadregionalnych, czynnych w miastach nie-
mieckich. Najwa niejsze spo ród nich by o wydawnictwo artystyczne  
Juliusa Simonsena w Oldenburgu w Holsztynie (Julius Simonsen Olden-
burg/Holstein Kunstverlagsanstalt). Publikowa o ono pocztówki z Dar-
ówka od pocz tku po lata 40. XX wieku (nr inw. MD/AH/1460, 1397, 

1554). Niejednokrotnie widoki Dar ówka pojawia y si  w ofercie oficyny 
funkcjonuj cej w pomorskim Greifswaldzie (F. Bärwolff Verlag), czynnej 
na prze omie XIX i XX wieku (Loeck 2012: 269; Buzia kowski 2012:  
123–129). Bärwolff wydawa  pocztówki litograficzne z o one z jednego lub 
kilku widoków oraz ozdobne karty z wmontowan  reprodukcj  fotogra-
ficzn . Pocztówki z Dar ówka ukazywa y si  we wspomnianym wydaw-
nictwie Reinicke & Rubin w Magdeburgu, (nr inw. MD/AH/1307), w drez-
de skim zak adzie Stengla i Spó ki specjalizuj cym si  w publikacjach 
artystycznych (Stengel & Co Kunstanstalt; nr inw. MD/AH/1370), w za-
k adzie fotograficznym Klinkego i Spó ki w Berlinie (Industrie-Fotografen 
Klinke & Co; nr inw. MD/AH/1505), w wydawnictwie Martina Gützlaffa 
w Królewcu (Martin Gützlaff Königsberg; Buzia kowski 2012: 167) i w fir-
mach z tej e bran y prowadzonych w Trewirze przez Schaara i Dathego 
(Kunstverlagsanstalt Schaar & Dathe Trier; nr inw. MD/AH/1354),  
a tak e Mosell  (Mosella Verlag G.m.b.H.; Buzia kowski 2012: 172).  
W latach 1936–1945 du o kart pocztowych wyda a wymieniona wy ej 
firma wroc awska Geyer & Co (Geyer & Co; Photographie u.[nd] Verlag 
Geyer & Co), która pos ugiwa a si  fotografiami w asnymi oraz zamawia-
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nymi w Dar owie u Herberta Gohrbandta i Franza Newigera (nr inw. 
MD/AH/1501, 1365, 1367). Produkty tej firmy rozpowszechnia  mi dzy 
innymi dar owski sklep Maxa Konitza (nr inw. MD/AH/1433). 

Od ko ca XIX wieku po czasy I wojny wiatowej karty pocztowe 
przedstawiaj ce Dar ówko ukazywa y si  ponadto jako druki urz dowe, 
na których nie podawano danych wydawców czy autorów fotografii. Nosi-
y one tylko nadruk POSTKARTE lub Weltpostverein ( wiatowy Zwi zek 

Pocztowców) (nr inw. MD/AH/1486, 1459). Po zako czeniu I wojny wia-
towej wychodzi y równie  pocztówki nierejestrowane, pozbawione da-
nych, które dzi  nazwaliby my „pirackimi”. Nale y do nich widokówka  

z datownikiem: 12.8.[19]24 (nr inw. MD/AH/1311). 

Okresem, w którym, podobnie jak na prze omie XIX i XX wieku, na 

wielk  skal  produkowano karty pocztowe promuj ce Dar ówko, by  prze-

om lat 30. i 40. XX wieku, zwi zany z w czeniem kurortu w 1936 roku 

w granice Dar owa jako Rügenwalde-Bad (Csallner 2002: 148). W tym 

czasie firmy produkuj ce karty przyczyni y si  przypuszczalnie do przy-

ci gni cia na letnisko licznych wczasowiczów. Jedn  z atrakcji pocztów-

kowych sta y si  wówczas uj cia z lotu ptaka, uznawane zapewne za  

ciekaw  i modn  pami tk . Dlatego poza wymienionymi zak adami wytwa-

rzaniem pocztówek zajmowa y si  w tym okresie tak e firmy bazuj ce na 

zdj ciach wykonywanych z samolotu. W produkcji tego rodzaju pocztówek 

specjalizowa y si  takie wydawnictwa jak wymieniona Luftbilderverlag 

Ernst Assmus, korzystaj ca z fotografii Hansa Freig[ruppe] d. R.L.M., 

czy zak ad Stengla3. 

2. Tematyka widokówek 

Dawne widoki Dar ówka tematycznie dzieli y si  na kilka grup 
reprezentatywnych dla specyfiki miejscowo ci. W ramach tych grup po-
wsta o wiele wariantów, które obecnie u atwiaj  orientacj  w dawnej 
przestrzeni miejscowo ci oraz poznanie jej g ównych atrakcji i innych 
miejsc, do których mo na si  by o wybra . Grupy tematyczne to widoki 
ogólne, perspektywy portu, tak e z widokiem na morze, widoki pla y oraz 
przedstawienia hoteli, wzgl dnie pensjonatów i lokali us ugowych. Rzad-
szymi tematami kart by y perspektywy ulic, dróg, przedstawienia cha up 

3 Firma Stengel & Co za o ona w Dre nie w 1885 roku, a od 1891 roku czynna równie  
w Berlinie, specjalizowa a si  w produkcji pocztówek o rozmaitej tematyce. Jej ilustrowana 
historia przedstawiona jest pokrótce na stronie: https://de.wikipedia.org/wiki/Stengel_ 
%26_Co [dost p: 20.04.2020]. 
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oraz terenów parkowych i le nych. Ten dobór tematów wiadczy zarówno 
o charakterze o rodka, jak i o preferencjach go ci Dar ówka w wyborze 
miejsca i sposobu wypoczynku. 

2.1. Krajobraz Dar ówka z lotu ptaka 

Widoki ogólne Dar ówka s  niezbyt liczne i pojawi y si  do  pó -
no, w latach 30., wraz z rozwojem lotnictwa. Pok ad samolotu by  dobrym 
punktem obserwacyjnym do wykonania takich fotografii. Dzi ki nim Dar-
ówko zosta o pokazane z ró nych, uzupe niaj cych si  stron, co szczegól-

nie pomaga w rozpoznaniu rozmaitych uj  zabudowy portowej.  
Najbogatsze tre ciowo by y karty wed ug zdj  lotniczych wykona-

nych od po udniowego wschodu (Patan 2000: 232; nr inw. MD/AH/1380) 
(Ryc. 1). Przedstawiono na nich zabudow  prawie ca ej miejscowo ci wraz 
z jej najbli szym otoczeniem – ogrodami znajduj cymi si  na ty ach do-
mów stoj cych na skraju miejscowo ci i terenami zalesionymi po o onymi 
po po udniowej i pó nocnej (potocznie zwanymi zachodni  i wschodni ) 
stronach o rodka. Na omawianych widokach czytelny jest wygl d wielu 

Ryc. 1. Widok Dar ówka z lotu ptaka od strony l du, fot. Max Konitz, wyd. Aerobild  
Verlag, Leipzig, lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  
 nr inw. MD/AH/1380 
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budynków. Dobrze rozpozna  mo na domy na nabrze u portowym wzd u  
prawego brzegu rzeki Wieprzy. Wyra ne s  te  g ówne ci gi uliczne. Mola 
portowe widoczne s  tylko cz ciowo, ale w ród zabudowy wyró nia si  
siedziba pilotów (Lotsenhaus) z latarni  stoj c  u podstawy prawego mo-
la zwanego wschodnim. Latarnia by a dominant  zabudowy kurortu, 
górowa a nad domami i rozpoznawalna jest dobrze na ka dym ogólnym 
uj ciu lotniczym. Siedziba pilotów zosta a rozbudowana i przekszta cona 
w latarni  morsk  w 1927 roku (Brandhoff, Hemme, poz. 106; http://www. 
ruegenwalde.com/rwalde/1900.htm [dost p: 21.04.2020]). 

Na fotografii lotniczej zrobionej znad l du prostopadle w stron  morza 
(nr inw. MD/AH/1507) wida  w zbli eniu zabudow  centrum Dar ówka, 
ogólny uk ad portu na Wieprzy ze starym i nowymi molami. Widoczna 
jest równie  cz  portu zimowego (Winterhafen) – akwenu po o onego 
na ty ach miejscowo ci, na lewo od g ównego koryta Wieprzy. 

Na zdj ciu lotniczym wykonanym od strony morza (nr inw. MD/AH/ 
1490) (Ryc. 2) uj to obrazu pla y oddzielonej od zabudowy zalesion  wy-
dm . Na pla y zaznacza si  d ugi, trójskrzyd owy budynek k pieliskowy, 
do którego z Dar ówka prowadzi szeroka trasa przecinaj ca wydm . Na 
ty ach wydmy rozpo ciera si  teren g sto zabudowany – to osiedle domków  

Ryc. 2. Widok Dar ówka z lotu ptaka od strony morza, fot. Albert Mewes Nachf., wyd. 
Luftbildverlag Ernst Assmus, Leipzig, lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomor- 
 skich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1490 
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jednorodzinnych. W tle przedstawienia, za lasem porastaj cym wydm  po 
prawej stronie uj cia Wieprzy, rozleg  równin  pokrywaj  pastwiska. 
Droga prowadz ca do Dar owa obsadzona zosta a drzewami tworz cymi 
alej . 

Ciekawe jest uj cie lotnicze wykonane od po udnia równolegle do pla y 
(nr inw. MD/AH/1432) (Ryc. 3). Dowiadujemy si  z niego o funkcjonowa-
niu tej bardzo wa nej cz ci kurortu. Na piasku wybrze a sta  nie tylko 
trójskrzyd owy dom k pieliskowy, ale te  liczne, równomiernie rozmiesz-
czone kosze. Od zabudowy po lewej stronie uj cia rzeki a  do doj cia do 
pla y, przecinaj cego wydm , na ca ej jej d ugo ci prowadzi a cie ka 
spacerowa, przy której w pewnej odleg o ci od siebie znajdowa y si  ma e 
domki, jak mo na przypuszcza , mieszcz ce urz dzenia niezb dne dla 
pla owiczów. Wydmy od strony l du porasta  wysoki las.  

 

Ryc. 3. Widok Dar ówka od strony pla y, od po udniowego zachodu, fot. Industrie-Fotogra-
fen Klinke & Co, Berlin, wyd. R.L.M., lata 30. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomor- 
 skich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1432 

Zabudowa miejscowo ci z tego punktu obserwacyjnego nie wygl da na 
nadmiernie g st . Dar ówko rozrasta o si  g ównie w stron  po udniow   
i to osiedle chronione by o przez las przed wiatrem wiej cym od morza. 
Po stronie pó nocnej domy tworzy y stosunkowo niedu e skupisko przy 
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uj ciu Wieprzy, blisko brzegu morskiego. Tylko jeden budynek by  oto-
czony lasem. Do tego miejsca dociera a aleja z Dar owa, równoleg a do 
rzeki. Wi kszo  domów w miejscowo ci stanowi a nisk , parterow  za-
budow  z dwuspadowymi dachami. Po po udniowej stronie wyró nia   
si  wysoki budynek ze sp aszczonym dachem, stoj cy z dala od portu. 
Inny wysoki budynek z wystawk , usytuowany po tej stronie, równolegle 
do wymienionego wy ej, przes ania a k pa drzew. Po stronie pó nocnej 
zwraca uwag  du a bry a hotelu Strandschloss, ulokowanego przy uj ciu 
Wieprzy. Sp aszczony dach hotelu Friedrichsbad wida  na granicy lasu 
po stronie pla y, w prawobrze nym Dar ówku. Pozosta e wy sze budynki 
by y s abiej widoczne w masie zabudowy. Mo na je wskaza  dopiero przy 
dok adniejszej obserwacji. 

2.2. Port w Dar ówku  

Historia Dar ówka, jego rybackie tradycje skutkowa y rozwini -
ciem si  g ównych funkcji miejscowo ci w cz ci portowej, przy obu nabrze-
ach: lewobrze nym, po udniowym okre lanym lokalnie jako „zachodnie” 

i prawobrze nym, pó nocnym, nazywanym lokalnie „wschodnim”. Port 

stanowi  centrum, w którym czynny by  handel, dzia a y hotele, sklepy  

i lokale gastronomiczne, kwit o ycie spo eczne. Warto doda , e w pierw-

szej po owie XIX wieku port w Dar ówku zaliczany by  do dziesi ciu naj-

wi kszych pruskich portów na Ba tyku (Gazi ski 1995). Zatem w pami ci 

mieszka ców utrwali o si  jego znaczenie jako wizytówki Dar ówka. Ten 

stan rzeczy znalaz  odzwierciedlenie w kartach pocztowych. Wi kszo   

z nich po wi cona jest portowi i jego okolicom, zabudowie nabrze y, ru-

chowi portowemu, poszczególnym budowlom. Port stanowi  temat wido-

kówek pe en wielu motywów godnych uwagi. 

2.2.1. Nabrze a 

Port upami tniano z rozmaitych punktów obserwacyjnych. Two-

rzono uj cia perspektywiczne, w stron  uj cia Wieprzy do morza, a tak e – 

w stron  przeciwn . ci le perspektywiczne zdj cia wykonywano zapewne 

z mostu lub jednostki p yn cej Wieprz . Taka nostalgiczna kompozycja 

wedutowa wyprodukowana przez firm  Geyera wed ug fotografii z 1927 

roku, stylizowana na widok o zachodzie s o ca (nr inw. MD/AH/1367; 

Csallner 2002: 148), (Ryc. 4) pokazuje porz dek panuj cy w porcie. Przy 

obu nabrze ach cumuj  w szeregu aglowe kutry rybackie. Charaktery-
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styczne formy ich kad ubów budowanych na zak adk  wprowadzaj  do 
kompozycji element dekoracyjny. Zabudowa nabrze y jest ma o widoczna 
wskutek du ego skrótu perspektywicznego. Po prawej stronie mo na roz-
pozna  hotel Strandschloß, przed którym spaceruj  i stoj  letnicy. Za 
hotelem wida  ceglan  siedzib  pilotów, jeszcze bez kopu y latarni, ale  
z widocznym rusztowaniem budowlanym, pozwalaj cym datowa  zdj -
cie na rok, kiedy powsta a ta kopu a. Na nabrze u stoi konstrukcja 
d wigowa w formie krzy aka z d ugich bali, u ytkowanych jako waga 
portów. Murowane molo chroni ce wej cie do portu przes ania horyzont. 
Widokówka rozprowadzana by a od lub po 1936 roku, co dokumentuje 
nadruk z nazw  kurortu Rügenwalde-Bad stosowan  od tego roku. Po-
dobne uj cie kompozycyjne wydane po 1927 roku przez oficyn  Nast p-
ców Alberta Mewesa wykonano za pomoc  szerokok tnego obiektywu. 
Dzi ki temu widoczna jest na nim zabudowa obu nabrze y (nr inw. 
MD/AH/1385). Po prawej stronie dostrzec mo na latarni  wy aniaj c  si  
zza dachu hotelu, na którego bocznej elewacji umieszczono tablic  rekla-
muj c  wiadczone w nim us ugi. Na prawo od hotelu stoj  trzy domy 
szczytowe: niski, ryglowy, nale cy jeszcze do starej zabudowy rybackiej, 
nieco wy szy, otynkowany oraz wysoki, ceglany, przypuszczalnie zbudowa- 

 

Ryc. 4. Perspektywa portu w Dar ówku w stron  morza, fot. i wyd. Photographie u. Verlag 
Geyer & Co, Breslau, 1927 rok lub pó niej, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  
 nr inw. MD/AH/1367 
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ny najpó niej. Wzd u  lewego, zacienionego nabrze a parterowy i pi -
trowe domy stoj  kalenic  do drogi. Ich formy tak e wiadcz  o tym, e 
postawiono je w ró nych okresach. Wygl d tej zabudowy mo na obserwo-
wa  na wielu widokówkach. 

Zbudowanie latarni morskiej dostarczy o fotografom nowego punktu 
widokowego nie tylko na nabrze a portowe, ale i wej cie do portu oraz 
morze. Autor anonimowej karty z ko ca lat 20. XX wieku przedstawi  
akwen wej ciowy: stare XVIII-wieczne molo – wa  otoczony falochronem, 
flankuj ce ten wa  nowe murowane mola zbudowane w latach 1873–1889 
(Rosenow1929: 21) oraz red  ze stoj cym statkiem (nr inw. MD/AH/1376) 
(Ryc. 5). U podstawy prawego mola znajdowa  si  maszt, na którym wy-
wieszano informacje literowe o kierunkach wiatrów potrzebne jednost-
kom wychodz cym w morze. Fotografia potwierdza, e mola portowe by y 
zwyczajowym terenem spacerów letników. 

 

Ryc. 5. G ówki portowe w Dar ówku, fot. i wyd. anonimowy, lata 20. XX wieku (?),  
 Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1376 

Na pocztówkach wed ug zdj  wykonywanych z latarni od 1927 roku 
przedstawiano perspektyw  portu i nurtu Wieprzy w stron  l du (Gran-
zow 2001: 181; Csallner 2005: 64) (Ryc. 6). Sponad dachów hotelu i do-
mów stoj cych przy „wschodnim” nabrze u widoczny jest szereg kutrów 
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rybackich cumuj cych przy „zachodnim” nabrze u, a w g bi most zwo-

dzony. Za mostem wida  nurt Wieprzy i wewn trzny akwen portowy tak 

zwanego portu zimowego (Winterhafen), oddzielony od rzeki drewnianym 

molem. Na „zachodnim” nabrze u stoi kilka domów wzniesionych na 

prze omie XIX i XX wieku. Ka dy ma inny kszta t i tylko jeden dom – 

parterowy, z naczó kowym dachem, zwrócony szczytow  cian  do na-

brze a, przypomina, jak wygl da a dawniejsza zabudowa Dar ówka. Per- 

 

Ryc. 6. Widok portu w Dar ówku z latarni morskiej, fot. niedatowana, reprodukcja  

(Csallner 2005: 64) 

spektywiczne uj cie z odzi w stron  l du wykorzystane zosta o przez 

oficyn  Reinicke & Rubin (nr inw. MD/AH/1321) (Ryc. 7). Karta z datow-

nikiem 13.6.[19]02 ukazuje ca y szereg domów, od hotelu Strandschloß po 

ryglowy, ceglany magazyn stoj cy przy placu magazynowym naprzeciw 

wylotu mostu. Oprócz budynków szczytowych widoczne s  dwa domy 

ustawione kalenic  do nabrze a, z du ymi, trójosiowymi wystawkami. Na 

tej karcie dobrze widoczna jest konstrukcja nabrze a, gdy  nie przys a-

niaj  jej cumuj ce wzd u  brzegu ma e ódki. Typowe umocnienie nabrze-

a stanowi  g sto rozmieszczone pionowe belki czone szczebelkami. 

Takie drabinki umo liwia y rybakom wyj cie z odzi na wysokie nabrze-

e. Innym sposobem u atwiaj cym wygodniejsze dostanie si  do odzi by y 

obni enia w nabrze u – rodzaj ma ej platformy, do której prowadzi y mu-
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rowane schody. Takie zej cie jest widoczne na pierwszym planie karty 
zak adu Juliusa Simonsena z datownikiem 31.5.[19]12 (nr inw. MD/AH/ 
1309). Malowniczym motywem tej karty jest parowiec p yn cy Wieprz  
przez podniesiony most zwodzony. Opisane zej cie znajdowa o si  w „za-

chodnim” nabrze u, w okolicy lokali, przed których frontem wida  space-

rowiczów w modnych strojach i dam  w d ugim, bia ym akiecie, os ania-

j c  si  parasolk .  

 

Ryc. 7. Perspektywa portu w Dar ówku z odzi w stron  l du, wyd. Reinicke & Rubin, 

Magdeburg, oko o 1902 roku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  

nr inw. MD/AH/1321 

Szerokie nabrze e „wschodniej” strony Dar ówka sprzyja o prze-

chadzkom; pe ni o zapewne rol  promenady. Na tym nabrze u by o inne 

zej cie do wody. Przy siedzibie pilotów znajdowa  si  wygrodzony ma y 

basenik dla odzi wios owych 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 prowadzi y do niego murowane 

schody, a naprzeciw nich znajdowa a si  rampa do wodowania odzi  

i wci gania ich na l d. Czynno ci te u atwia  gruby i wysoki drewniany 

pacho ek.  
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Ryc. 8. Port w Dar ówku, teren z basenem dla odzi pilotów i d wigiem u ytkowanym jako 
waga portowa, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, 1904 rok, Muzeum Zamek Ksi t  
 Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1471 

Wi kszo  pocztówek ukazywa a port z ukosa, z przeciwleg ego brze-
gu Wieprzy lub z odzi czy statku. Pokazywa y one jedno z nabrze y do-
k adniej, a drugie w du ym skrócie perspektywicznym. Cz sto fotograf 
koncentrowa  si  na przedstawieniu jednego nabrze a, jego codziennego 
ycia portowego i turystycznego. Z niektórych takich kart mo na dok ad-

niej dowiedzie  si , jak  funkcj  pe ni y domy ukazane na bli szych  
planach. 

Tematem karty z pocz tku XX wieku, wys anej 11 lipca 1919 roku  
(nr inw. MD/AH/1445) (Ryc. 9), jest zabudowa „zachodniego” nabrze a od 

starej, obszernej cha upy z dachem naczó kowym po równie stary dom 

stoj cy kalenic  do nabrze a. Mi dzy nimi znajduje si  kilka pi trowych 

domów. Powóz podró ny, który stoi przed cha up  z naczó kowym da-

chem, wiadczy o tym, e mo na by o tu otrzyma  nocleg. Szyld umiesz-

czony mi dzy kondygnacjami s siedniego domu – pi trowej kamienicy – 

informuje, e w lokalu mie ci a si  restauracja. Na parterach kolejnych 

budynków znajdowa y si  tak e lokale us ugowe, których nazwy wyra -

niej widoczne s  na innych kartach. Wizualn  atrakcyjno  pocztówki 

podnosi  rytm utworzony przez jasne kad uby odzi rybackich stoj cych 
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Ryc. 9. Port w Dar ówku, nabrze e „zachodnie” w stron  morza z dyli ansem przed budyn-

kiem poczty, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, pocz tek XX wieku, Muzeum Zamek  

 Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1445 

wzd u  nabrze a. Ten motyw podkre la  równocze nie charakter Dar ów-

ka – rybackiej wioski. Karta Rügenwaldermünde. Hafenstrasse (Westsei-

te) z oko o 1906 roku (Kluszczy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 87) 

ukazuje z bliska wymienion  wy ej parterow  cha up  z naczó kowym 

dachem. Dzi ki temu mo na rozpozna  funkcj  tego budynku, stoj cego 

na „zachodnim” nabrze u. Wyró nia go szyld umocowany obok wej cia, 

który mówi, e tu mie ci a si  poczta. Kilka okien na poddaszu domu po-

twierdza, e na poczcie, zgodnie ze star  tradycj , prowadzono pokoje dla 

przejezdnych. Z urz dem s siadowa  po lewej stronie ogródek piwny, do 

którego prowadzi a szeroka brama z napisem na wie cz cym j  uku: […] 

Bier Garten. Restauracja czynna w pi trowej kamieniczce po drugiej 

stronie poczty reklamowana by a szyldem nad drzwiami i oknami parte-

ru: Restaurant […]. Karta z „portretem” parowca Glück auf z oko o 1914 

roku (Kluszczy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 89) dokumentuje 

inny odcinek „zachodniego” nabrze a. Sta  tu du y, szczytowy dom,  

w którym funkcjonowa a firma zajmuj ca si  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, e przy tym odcinku „zachodniego” 
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nabrze a, w innym z domów, obszernym budynku parterowym z wystaw-
k , nakrytym charakterystycznym dachem o szczytach zdobionych deta-
lami ciesielskimi, prowadzono sprzeda  warzyw i owoców zgodnie z napi-
sem na szyldzie: Obst und Gemüse Halle […] Prutz. Towary te, podobnie 

jak ryby, przywo ono odziami. Rybacy wykorzystywali odzie nie tylko do 

po owów. Organizowali równie  przeja d ki, które nale a y do atrakcji 

wakacyjnych proponowanych letnikom. Na omawianej widokówce ód  

pe na go ci widoczna jest przy nabrze u na dalszym planie. 

 

Ryc. 10. Port w Dar ówku, fragment „zachodniego” nabrze a ze sklepem warzywnym 

Prutza, wyd. Julius Simonsen Kunstverlag, Oldenburg/Holst., 1915 rok, Muzeum Zamek  

 Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1312 

Zabudowa „wschodniego” nabrze a w kadrowaniu z ukosa dok adniej 

pokazana jest na kartach miejscowego wydawcy Ernsta Gienowa i wro-

c awskiej firmy Geyer & Co. Barwna karta „pozdrowieniowa” (Gruss 

aus…), wydana przez Gienowa, nosi dat  13 maja 1905 roku (nr inw. 

MD/AH/1458) (Tabl. I: A). Jest to kompozycja wedutowa z panoram  na-

brze a uchwycon  od strony mola. Na bli szym planie wida  siedzib  

pilotów, za ni  hotel Strandschloß z pi trow  dobudówk , z werand  przy 

cianie szczytowej, trzy domy zwrócone szczytami do nabrze a oraz dwa 
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domy z wystawkami. Na ko cu stoi du y, ryglowy magazyn oddzielony od 

domów niewidocznym placem sk adowym. Naprzeciw magazynu, we 

mgle, rysuje si  konstrukcja mostu zwodzonego. Przy nabrze u jest pra-

wie pusto. Pocztówka Geyera z datownikiem 14.12.[19]41 (nr inw. 

MD/AH/1433) przedstawia nabrze e „wschodnie” od strony l du, z prze-

ciwleg ego brzegu rzeki. Pierwszy malowniczy plan karty tworzy grupa 

rybackich kutrów cumuj cych przy „zachodnim” nabrze u. W g bi wida  

dwa wieloosiowe domy parterowe z wystawkami, trzy budynki szczytowe, 

hotel Strandschloß – pi trowy z wystawk  – oraz siedzib  pilotów z la-

tarni  morsk . Szyld na najbli szym, wieloosiowym domu wskazuje, e 

tu mie ci  si  nowy hotel z restauracj  Fritza Brandta pod nazw  „Do 

Wybrze a Ba tyckiego”: Hotel u.[nd] Restaurant „Zum Ostsee Strand” […] 

Fritz Brandt. W a ciciel powierzy  reklam  hotelu firmie Maxa Konitza, 

który wyda  t  kart . W innych domach przy „wschodnim” nabrze u te  

zlokalizowano firmy, o czym wiadcz  nieczytelne szyldy. O zmianach, 

jakie zasz y w tej zabudowie w pierwszej po owie XX wieku, mówi porów-

nanie karty z wydawnictwa Ottona Grossa z datownikiem 19.8.[18]99  

(nr inw. MD/AH/1444) (Ryc. 11) z widokówk  Geyera wed ug zdj cia  

H. Gohrbandta z datownikiem 23.22.[19]42 (nr inw. MD/AH/1556). Ró - 

 

Ryc. 11. Port w Dar ówku, „wschodnie” nabrze e w stron  morza, fot. Herbert Gohrbandt, 

Rügenwalde-Bad, wyd. Geyer & Co, Breslau, oko o 1942 roku, Muzeum Zamek Ksi t  

 Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1556 
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nic  mi dzy portretami „wschodniego” nabrze a na prze omie XIX i XX 

wieku a jego widokiem w latach 40. tego wieku by o wyburzenie najstar-

szego szczytowego domu, przebudowa domu z wystawk , stoj cego obok 

placu sk adowego, na hotel Zum Ostseestrand, a tak e likwidacja drzew 

upi kszaj cych wej cie do hotelu Strandschloß. Jak wida , ju  wówczas 

potrzeba upi kszania otoczenia ulega a trendom utylitarnym. Ponadto 

wskazane karty zawieraj  inne ciekawe motywy. Na pierwszej z nich, 

swoistej „wizytówce” Dar ówka, dobrej pami tce dla osób przybywaj cych 

od strony morza, mo na dok adniej obserwowa  na bliskim planie po le-

wej stronie konstrukcj  d wigu portowego stoj cego przed siedzib  pilo-

tów. Malownicze motywy kompozycji stanowi  równie  dwumasztowiec 

zmierzaj cy w g b l du oraz d ugie taczki s u ce do transportu beczek, 

pozostawione na „zachodnim” nabrze u, z którego wykonano fotografi  do 

pocztówki. Druga widokówka pokazuje przeszklon  werand  hotelu Zum 

Ostseestrand, znajduj c  si  od strony placu sk adowego. Podobny do 

wymienionego wy ej portowy d wig krzy akowy sta  na „zachodnim” na-

brze u. Dokumentuje to karta z wydawnictwa Ernsta Gienowa wys ana 

13 sierpnia 1903 roku (Buzia kowski 2012: 146). 

2.2.2. Port jako centrum ycia gospodarczego 

Poniewa  port w Dar ówku spe nia  wa n  rol  jako port rybacki 

i miejsce handlu rybami, a szczególnie fl drami, ten temat sta  si  okazj  

do tworzenia malowniczych kompozycji widokówkowych. W poranki dni 

powszednich, kiedy odbywa y si  targi i sprzedawano wie o z owione 

ryby, a tak e handlowano w sklepach, nabrze a portowe wype nia y t u-

my ludzi. Jeden z takich dni targowych przedstawia widokówka ze 

„wschodniego” nabrze a wykonana wed ug zdj cia sprzed 1927 roku (Pa-

tan 2000: 233). Cumuj ce przy obu nabrze ach odzie pe ne rybaków i ich 

rodzin, zajmuj cych si  sprzeda  wie ych fl der z wiklinowych koszy, 

sportretowa  na pocz tku XX wieku Albert Mewes (nr inw. MD/AH/1496) 

(Ryc. 12). Na jego pocztówce wyra nie ukazany zosta  odcinek zabudowy 

„zachodniego” nabrze a w okolicy wylotu mostu. Szyldy widoczne na do-

mach potwierdzaj , e w pierwszych latach XX wieku by y tam czynne 

rozmaite sklepy i lokale. Nazwy na szyldach zwykle s  nieczytelne. Mo-

tyw fl dry wykorzystywano nieraz jako t o przedstawienia portu b d  

rybaków handluj cych towarem przechowywanym w koszach ustawio-

nych na pok adzie odzi. Takie dowcipne monta e wydawa  Albert Mewes 

czy Heinrich Treder (karty z datownikami z 1901 i 1916 roku, Buzia -

kowski 2012: 134, 135). 
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Ryc. 12. Targ rybny w porcie w Dar ówku, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, pocz - 

 tek XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1496 

2.2.3. Statki, odzie 

Ciekawymi dokumentami z ycia portu w Dar ówku by y przed-

stawienia rozmaitych typów jednostek stoj cych przy nabrze ach, chocia  

zwykle trudno jest odczyta  nazwy statków. Dobrze czytelne s  nato-

miast numery rejestracyjne odzi rybackich. Niewielka, aglowa ód  ry-

backa Siegfried oko o 1910 roku udokumentowana zosta a tak e z nazwy. 

Kart  puszczon  w obieg w tym roku wyda  Franz Newiger (Buzia kow-

ski 2012: 175). Parowce wycieczkowe widoczne s  na kartach Heinricha 

Tredera z 1910 roku czy Alberta Mewesa z 1914 roku (Buzia kowski 

2012: 168, 169). Ta pierwsza ukazuje dwupok adowy statek od strony 

prawej burty z wody. Druga karta, wed ug fotografii wykonanej równo-

legle do „wschodniego” nabrze a, zza basenu dla odzi pilotów, przedsta-

wia ruf  wycieczkowca ze Stralsundu i pasa erów stoj cych na nabrze u  

w oczekiwaniu na zaokr towanie. Pocztówka z oficyny Alberta Mewesa da-

towana na 30 lipca 1919 roku (nr inw. MD/AH/1447) (Ryc. 13) prezentuje 

luksusowy, trójmasztowy jacht cumuj cy przy „wschodnim” nabrze u. 

Przypuszczalnie jacht by  angielski, gdy  nazwano go imieniem Johna4. 

4 Druga cz  nazwy jest nieczytelna. 
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Ryc. 13. Dar ówko. Trójmasztowiec cumuj cy przy siedzibie pilotów. W tle zabudowa „wschod-

niego” nabrze a portu, fot. i wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, 1919 rok, Muzeum Zamek  

 Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1447 

Portrety statków i innych jednostek wp ywaj cych do portu i wyrusza-

j cych na morze stanowi y specjalne motywy kart pocztowych. Przedsta-

wiano je na tle nabrze y lub mola. Wiele widokówek z takimi przedstawie-

niami ukaza o si  od ko ca XIX wieku po koniec I wojny wiatowej. 

Albert Mewes na pocz tku XX wieku wyda  kart  upami tniaj c  wej cie 

do portu Aviso „Grille” (nr inw. MD/AH/1494) (Ryc. 14). By  to pierwszy 

tej nazwy okr t pruskiej floty wojennej wybudowany we Francji oko o 

po owy XIX wieku. Parowiec ukazano na tle murowanych g ówek porto-

wych. Na pierwszym planie, na ko cu starego mola, stoj  dwie kobiety  

w bia ych bluzkach i d ugich, fa dzistych, ciemnych spódnicach. Towarzy-

sz  im dzieci – ch opcy w bermudach i p askich kapeluszach. Du a grupa 

gapiów wita statek, stoj c wzd u  „wschodniego” mola. Willy Maas  

z tego mola sfotografowa  parowy statek wycieczkowy wyp ywaj cy z por-

tu (nr inw. MD/AH/1555). Ta karta, wys ana w lipcu 1937 roku, przed-

stawia jednostk  przep ywaj c  obok starego mola, na którym stoi jeszcze 

dzwon przeciwmg owy, i zbli aj c  si  do murowanych g ówek nowszych 

moli. Widokówka ze zdj ciem jachtu przep ywaj cego obok g ówki por-

towej wydana przez zak ad Geyera w drugiej po owie lat 30. XX wieku 
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Ryc. 14. Aviso „Grille” wp ywa w g ówki portu w Dar ówku, fot. i wyd. anonimowy, pocz - 

 tek XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1494 

 

Ryc. 15. Jacht przep ywaj cy ko o g ówki portowej portu w Dar ówku, fot. i wyd. Geyer & 

Co, Breslau, druga po owa lat 30. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar- 

 owie, nr inw. MD/AH/1366 
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(MD/AH/1366) (Ryc. 15) pozwala bardziej szczegó owo pozna  wygl d 

murowanej g ówki i stoj cego na niej znaku locyjnego. Interesuj cych 

przyk adów portretów jednostek dostarcza kolekcja pocztówek Jerzego 

Buzia kowskiego (2012: 170, 176, 177, 189). Karta z wydawnictwa Roberta 

Pastewsky’ego wys ana 2 lipca 1911 roku upami tni a pobyt w Dar ówku 

du skiego aglowca Aktiv, dowodzonego przez kapitana Christensena  

z Nexö (Buzia kowski 2012: 189). Dwumasztowiec stoi przy nabrze u pod 

pe nymi aglami, a od topu jego bezana sp ywa do rufy ma a gala flago-

wa. Treder w 1911 roku, a Wolff w 1914 roku udokumentowali przybycie 

ma ego parowca wycieczkowego Glück auf (Buzia kowski 2012: 176–177). 

W 1918 roku Dar ówko odwiedzi  du y statek Stolpmünde, który zacumo-

wa  przed hotelem Strandschloß (Buzia kowski 2012: 170). 

2.2.4. Transport l dowy w strefie portu 

Widok nabrze y dostarcza  równie  informacji o pojazdach ko o-

wych poruszaj cych si  po Dar ówku. By a ju  mowa o dyli ansie parku-

j cym przed budynkiem poczty (nr inw. MD/AH/1445) i prywatnych powo-

zach. Przyk adem tych ostatnich jest tak e pojazd w bramie prowadz cej 

na teren ogrodu posesji mieszcz cej si  oko o 1900 roku w g bi parceli 

s siaduj cej z ryglowym magazynem przy „wschodnim” nabrze u. T  

kart  Gruss aus Rügenwaldermünde. Zugbrücke, zaadresowan  19 lipca 

1900 roku, wyda a oficyna Alberta Mewesa (Kluszczy scy, Szkudniewski, 

Urbaniak 2007: 84). Na wspomnianej pocztówce Mewesa z 1919 roku 

(nr inw. MD/AH/1447) znalaz y si  jad ce nabrze em dwa otwarte powo-

zy – jeden zaprz ony w czarne, a drugi w bia e konie. Mo e to go cie 

jachtu upami tnionego na tej karcie wybrali si  na przeja d k  po okolicy.  

W miejscowo ci oprócz dyli ansu funkcjonowa a te  komunikacja pu-

bliczna w postaci doro ek i innych pojazdów przewo cych pasa erów. 

Przyk adem jest zaprz g konny widoczny przed poczt  na karcie Rügen-

waldermünde. Hafenstrasse (Westseite) z oko o 1906 roku (Kluszczy scy, 

Szkudniewski, Urbaniak 2007: 87). Do transportu l dowego s u y y za-

równo zaprz gi konne, jak i poruszane si  ludzkich mi ni. Na niejednej 

pocztówce zobaczy  mo na r cznie obs ugiwane wózki, stoj ce rz dami 

wzd u  nabrze y w oczekiwaniu na transport ryb i innych towarów do-

starczanych odziami. Taki pojazd wzbogaca pierwszy plan barwnej wi-

dokówki firmy Reinicke & Rubin Rügenwaldermünde. Vom Flunderfang 

heimkehrende Fischer z oko o 1904 roku (Kluszczy scy, Szkudniewski, 

Urbaniak 2007: 92). U ywany do transportu wi kszych ilo ci towarów 

wóz zaprz ony w konia mo na zobaczy  na karcie firmy Juliusa Simon-
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sena z pocz tku XX wieku, której tematem jest „zachodnie” nabrze e  

z cumuj cymi licznymi odziami rybackimi (nr inw. MD/AH/1460). Na 

niektórych pocztówkach upami tnione zosta y rowery. M od  kobiet  

wsiadaj c  na rower, mi dzy siedzib  pilotów i hotelem Strandschloss, 

upami tni  fotograf firmy Klinke & Co w latach 30. XX wieku. Kart   

z tym motywem wys ano 2.10.[19]39 roku (nr inw. MD/AH/1430). Na kar-

tach z okresu mi dzywojennego czasami pojawia y si  samochody osobo-

we. Auto o op ywowych kszta tach widoczne jest na anonimowej wido-

kówce przedstawiaj cej „wschodnie” nabrze e. Stoi ono przed ceglanym 

domem szczytowym, w tle przep ywaj cego parowca (nr inw. MD/AH/1378) 

(Ryc. 16). O omnibusach kursuj cych mi dzy stacj  kolejow  i hotelami 

b dzie informacja poni ej. 

 

Ryc. 16. Widok „wschodniego” nabrze a portu w Dar ówku z parowcem przep ywaj cym 

mimo zwodzonego mostu i autem osobowym, fot. i wyd. nieznany, pocz tek lat 30. XX  

 wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1378 

2.2.5. Baseny portowe 

Boczne baseny portowe rzadziej by y przedmiotem zainteresowa-

nia wytwórców pocztówek. Jedna z takich kart, wydana przez oficyn  

Heinricha Tredera na prze omie lat 20. i 30. XX wieku, dokumentuje wy-
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gl d obszernego basenu rybackiego (Fischereihafen), znajduj cego si  po 

prawej stronie nurtu Wieprzy, oddzielonego od rzeki wa em ziemnym  

z przepustem (nr inw. MD/AH/1453) (Ryc. 17). Akwen przekopano w g bi 

l du, poza zabudow  Dar ówka, któr  wida  w dali, podobnie jak most 

zwodzony. Basen zosta  zaopatrzony w d ugi drewniany pomost, przy 

którym znajdowa y si  dodatkowe miejsca dla cumuj cych kutrów. Wi k-

szo  jednostek stoj cych w tym basenie stanowi  statki z kabinami, ale 

s  i ma e, pozbawione nadbudówek. Bezpo rednio za lewobrze nym Dar- 

 

Ryc. 17. Basen rybacki portu w Dar ówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwaldermünde, 

pierwsza po owa lat 30. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  

 nr inw. MD/AH/1453 

ówkiem od strony l du znajdowa  si  inny, boczny akwen portowy, od-

dzielony od g ównego nurtu w skim, drewnianym pomostem. Ten teren 

portu, zwany portem zimowym (Winterhafen), by  tematem pocztówki 

wydanej przez Alberta Mewesa, opiecz towanej datownikiem z 14 wrze -

nia 1917 roku (nr inw. MD/AH/1459) (Tabl. I: B). W basenie cumuj  licz-

ne mniejsze jednostki rybackie. Po „wschodniej” stronie miejscowo ci, na 

ty ach du ego, ryglowego magazynu portowego, widoczna jest niska za-

budowa w ród zieleni ogrodów. Widokówka wed ug zdj cia Franza Newi-

gera, datowana 31.7.[19]17, przedstawia z bliska w skie drewniane molo 
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oddzielaj ce port zimowy od nurtu Wieprzy (nr inw. MD/AH/1462) (Ryc. 18). 

W g bi tej panoramy portu malowniczy widok tworz  opocz ce agle 

szeregu odzi wzd u  „wschodniego” nabrze a, a w dali, na tle nieba, ry-

suje si  konstrukcja mostu. 

 
Ryc. 18. Port w Dar ówku, molo oddzielaj ce port „zimowy” od nurtu Wieprzy, fot. i wyd. 

Franz Newiger, Rügenwaldermünde, 1917 rok, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich  

 w Dar owie, nr inw. MD/AH/1462 

2.2.6. Most zwodzony 

Widok drewnianego mostu zwodzonego, zabytku techniki, który 

niestety zosta  rozebrany w 1977 roku, niejednokrotnie mo e s u y  za 

punkt orientacyjny pomagaj cy rozpozna  tre  karty pocztowej. Ta 

atrakcja budownictwa in ynieryjnego nie tylko pojawia a si  na ogólnych 

widokach portu. Most bywa  osobnym tematem kart od pocz tku ich po-

wstawania do lat 40. XX wieku. Nale a , wraz z widokiem morza z pod-

stawy g ówek portowych i perspektyw  pó nocnej pla y w stron  zabudo-

wy hotelowej, do godnych uwagi obiektów reklamuj cych Dar ówko na 

barwnej, litograficznej karcie Gruss aus Rügenwalde u. Münde wys anej 

21.1.[18]98 roku (Loeck 2012: 267). Most i pla a stanowi y wizytówk  
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Dar ówka na czterowidokowej karcie – pami tce wakacyjnej z Dar owa  
i okolicy – pochodz cej z prze omu lat 30. i 40. XX wieku (nr inw. MD/AH/ 
1657). Most zwodzony prezentuje si  okazale na barwnej pocztówce wy-
danej przez Brunona Wolffa (nr inw. MD/AH/1437) Rügenwaldermünde 

Zugbrücke (Tabl. II: A). Jego bia a konstrukcja, jasno o wietlona przedpo-
udniowym s o cem, ogl dana „od do u” oczami osoby znajduj cej si  na 

„wschodnim” nabrze u, wygl da monumentalnie na tle kremowych i bie-
lonych fasad domów stoj cych przy „zachodnim” nabrze u.  

Sposób funkcjonowania mostu wyrazi cie przedstawia anonimowa 
karta (nr inw. MD/AH/1378) (Ryc. 16), na której fotograf uchwyci  mo-
ment, gdy mi dzy prz s ami podniesionymi na a cuchach przep ywa 
parowy holownik, mijaj c stare filary zbudowane z solidnych bali. Te 
filary przypominaj  o wielowiekowej historii budowy mostów na Pomo-
rzu. Podobne konstrukcje znane s  z XVIII-wiecznych widoków Szczecina. 
W Dar ówku pierwszy most postawiono w 1684 roku (Rosenow 1929: 21). 
T em mostu na wskazanej karcie jest zabudowa prawego nabrze a portu 
z charakterystyczn  kopu  latarni morskiej, wy aniaj c  si  w g bi 
znad dachu hotelu Strandschloß. Niezwyk y motyw zwi zany z mostem 
przedstawia karta wydana przez Heinricha Tredera w 1918 roku (Bu-
zia kowski 2012: 142). Uwieczni  on przej cie przez most stada krów, 
pokazuj c, e w Dar ówku wci  ywa by a tradycja hodowli byd a na 
okolicznych kach. 

2.2.7. Mola  

Oba murowane mola i kuliste g ówki na ich ko cu oraz otaczaj ce 
je morze by y wielokrotnie tematem kart pocztowych jako t o p yn cych 
statków, kutrów, odzi aglowych, a tak e jako odr bny motyw – kon-
strukcje portowe, teren wypoczynkowy, sceneria niecodziennych wyda-
rze  czy romantycznych chwil. Letnicy ch tnie przebywali na molach, by 
podziwia  sylwetki wp ywaj cych i wyp ywaj cych jednostek. Mola trak-
towali jako promenady, po których lubili spacerowa , wzgl dnie jako 
miejsce do relaksu podczas przypatrywania si  rozleg ej morskiej prze-
strzeni. Widokówki pozwala y upami tni  t  mo liwo  sp dzania czasu 
w Dar ówku i jednocze nie zach ca y do przyjazdu tutaj na wypoczynek.  

Molo jest jednym z motywów pocztówek Gruss aus Rügenwaldermünde, 
komponowanych z kilku widoków, takich jak anonimowa karta wys a- 
na w 1897 roku czy widokówka z wydawnictwa Alberta Mewesa wys ana  
w 1901 roku (Buzia kowski 2012: 128, 131). Mewes inn  z kart z tego 
samego roku ozdobi  motywem starego mola z dzwonem przeciwmg owym 
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Ryc. 19. Port w Dar ówku. Stare molo z dzwonem przeciwmg owym, wyd. Albert Mewes,  

 Rügenwalde, 1901 rok, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1319 

(nr inw. MD/AH/1319) (Ryc. 19). Nostalgiczne spojrzenie na morze ze 

starego mola uwieczni  August Petereit w 1915 roku dzi ki zastosowaniu 

niskiego punktu obserwacyjnego (Buzia kowski 2012: 151). Nastrojowa 

scena sta a si  tematem pocztówki drezde skiej oficyny Stengla w 1901 

roku (Buzia kowski 2012: 154). Ukazuje ona m ode damy stoj ce na molo 

przy wietle pe ni ksi yca i wpatruj ce si  w dal oraz flirtuj c  par . 

Spacery po molo i podziwianie rozleg ej morskiej przestrzeni utrwalone 

na widokówkach Petereita oraz wydawnictwa Schaar & Dathe z Trewiru, 

wys anych w latach 1917 i 1918, zach ca y do zapomnienia o tocz cej si  

wojnie i oddania si  marzeniom (Buzia kowski 2012: 155, 157). Typowe 

uj cie wej cia do portu z widokiem na trzy mola wykonywano z miejsca  

u podstawy „wschodniego” mola. Karty o tym temacie wzbogacane o roz-

maite sylwetki statków i odzi wydawa  Heinrich Treder przed I wojn  

wiatow  (Buzia kowski 2012: 152–153). W okresie mi dzywojennym 

takie karty publikowali, oprócz Tredera, Willy Maas, August Petereit  

i nieznani wydawcy (nr inw. MD/AH/1483, 1555, 1315, 1376) (Ryc. 20). 

Szczególn  kompozycj , której projekt oparto na motywie moli, jest karta 
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z ko em ratunkowym, w którym p ywa ma y blondynek. Za ch opcem, 

wewn trz tego ko a, umieszczono widok na mola. Ta pocztówka zosta a 

przygotowana dla oficyny Alberta Mewesa i wys ana w 1909 roku (Bu-

zia kowski 2012: 204). Cz  portu mi dzy molami fotografowano ch tnie 

z wie yczki na siedzibie pilotów. Pocztówka Mewesa z 1902 roku, której 

tematem jest molo ogl dane z góry, wzbogacono o zwielokrotniony efekt 

zachodz cego s o ca (Buzia kowski 2012: 148). Na widokówce nieznanego 

autorstwa, która, s dz c po strojach spacerowiczów, powsta a w okresie 

mi dzywojennym, na bliskim planie obserwowa  mo na charakterystycz-

ny motyw portowy – s up z oznaczeniami kierunków wiatrów, stoj cy  
u nasady „wschodniego” mola (nr inw. MD/AH/1376). 

 

Ryc. 20. Wej cie do portu w Dar ówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwalde, oko o 1927  
 roku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1483 

W Dar owie ju  na pocz tku XX wieku uprawiano sporty wodne.  
I w a nie g ówki portowe oraz teren w a ciwego portu by y okolic ,  
w której obserwowano regaty. Na kartach z oficyny Alberta Mewesa, wy-
s anych 5.07.1910 i 13.09.1912 roku, wida  t umy mi o ników sportu 
gromadz ce si  na nabrze ach i molach, aby kibicowa  zmaganiom egla-
rzy (Buzia kowski 2012: 186–187). 
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2.2.8. Wydarzenia nadzwyczajne 

Z podejmowan  przez twórców pocztówek tematyk  portow  wi -

 si  obserwowane i rozgrywaj ce w rejonie portu katastrofy morskie, 

gwa towne zjawiska pogodowe i klimatyczne, wydarzenia wojenne i inne 

wyj tkowe zdarzenia. Fotografowie utrwalali je, obserwuj c morze z bez-

piecznej odleg o ci w obr bie akwenu wej ciowego do portu, z mola lub 

g ówek portowych. By y to doskona e miejsca do wykonywania atrakcyj-

nych zdj . Na pocz tku XX wieku nieznany fotograf upami tni  rozbicie 

statku „Nanny” (nr inw. MD/AH/1451) (Ryc. 21). Przygl da  si  wraz  

z grup  gapiów na wpó  zatopionej jednostce dryfuj cej obok „wschodnie-

go” mola. Podstaw  pocztówki relacjonuj cej katastrof  morsk  móg  by  

tak e obraz. Sta o si  tak w przypadku rozbicia przy molo w Dar ówku 

statku Arthur 1 kwietnia 1899 roku. Widokówka przybli y a wiedz  o tej 

katastrofie uwiecznion  wcze niej p dzlem nieznanego bli ej malarza  

M. Fricka (Buzia kowski 2012: 222). Moment, gdy sztormow  fal  rozbi-

jaj c  si  na murze mola i rozpryskuj c  si  jak pióropusz o wietla s o -

ce, które nagle wychyn o zza chmur, uda o si  uchwyci  fotografowi pra-

cuj cemu dla wydawnictwa Hellmuta Hösslera (nr inw. MD/AH/1368) 

 

Ryc. 21. aglowiec „Nanny” rozbity obok wej cia do portu w Dar ówku, fot. i wyd. anonimo-

wy, pocz tek XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  

nr inw. MD/AH/1451 
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(Ryc. 22). Fotograf z wydawnictwa Geyera z Wroc awia w/lub po 1936 roku 

upami tni  silny sztorm. Na jego pocztówce wysoka fala efektownie rozbija 

si  o „zachodni ” g ówk  portow , rozpryskuj c si  wysoko a  pod zwie cze-

nie znaku locyjnego (nr inw. MD/AH/1379). Zniszczenia mola przez sztorm  

w 1914 roku, który rozbi  betonow  konstrukcj  na kawa ki, udokumento-

wa  miejscowy wiadek, a zarazem fotograf i wydawca Franz Newiger (Bu-

zia kowski 2012: 228–229). Wydarzenie wojenne – detonacja miny na pla y 

w Dar ówku w 1915 roku pos u y a za temat widokówki-zdj cia wys anej 

poczt  polow  (Buzia kowski 2012: 225). Intryguj cym zdarzeniem utrwa-

lonym na karcie pocztowej by  wieloryb przep ywaj cy ko o Dar ówka  

w styczniu 1911 roku. Kart  wed ug zdj cia wykonanego z odzi w okolicy 

g ówek portowych wyda  Heinrich Treder (Buzia kowski 2012: 224). 

 

Ryc. 22. Fala sztormowa rozbija si  o „zachodni ” g ówk  portu w Dar ówku, fot. i wyd. 

Geyer & Co, Breslau, w/lub po 1936 roku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar o- 

 wie, nr inw. MD/AH/1379 

3. Wypoczynek, rekreacja 

3.1. Pla e – widoki 

Pla a, g ówna atrakcja Dar ówka, magnes przyci gaj cy go ci do 

miejscowo ci kurortowej, by a równie ch tnie jak port wybierana jako 

temat kart pocztowych. Wynika to z widokówek dost pnych w zbiorach 
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Muzeum w Dar ówku i zamieszczonych w publikacjach. Przedstawiaj c 

port, decydowano si  na wybór tematu wiadcz cego o to samo ci miej-

sca, jego indywidualnym charakterze. Kompozycje pla owe zawieraj  

równie  motywy charakterystyczne dla wybrze a morskiego w Dar ówku 

i s  mocno zró nicowane. Fotografowano pla  ze wszystkich stron wia-

ta, od wschodu i zachodu, pó nocy i po udnia, z wydm w kierunku miej-

scowo ci, w stron  morza, jak równie  z morza ku wydmom i portowi. 

Widoki pla y oczywi cie pojawia y si  na przedstawieniach ogólnych, 

towarzyszy y motywom portowym i zabudowie le cych w pobli u hoteli, 

portowego zwanego Strandschloss, którego nazwa informowa a o po o e-

niu nad brzegiem morza, i hotelu kurortowego Friedrichsbad, czyli „K -

pieliska Fryderyka” reklamuj cego si  ofert  obejmuj c  k piele morskie 

(por. te  ni ej).  

Widoki pla y na kartach produkowanych w ko cu XIX wieku zawie-

raj  motywy d ugich drewnianych budynków stoj cych na piasku, wznie-

sionych na szeregach wysokich pali, ze wzgl du na przybieraj c  nieraz 

wod . By y to przebieralnie okre lane odpowiednio jako: „K pielisko M -

skie” (Herrenbad) i „K pielisko Damskie” (Damenbad). Z nazw tych wy-

nika, e pocz tkowo pla e nie by y wspólne, tylko dla ka dej p ci osobne. 

Lewobrze na pla a, ukazana na wielowidokowej chromolitografii z ko ca 

XIX wieku Gruss aus Rügenwaldermünde (nr inw. MD/AH/1352), prze-

znaczona by a dla m czyzn. Zaopatrzona by a w przebieralni  z trzema 

„wie yczkami” umieszczonymi na osi i po bokach budynku. Mo na przy-

puszcza , e w nich mieli swoje pomieszczenia ratownicy. Pla a prawo-

brze na, damska, ukazana m.in. na widokówce Rügenwaldermünde 

Strandleben z wydawnictwa Heinricha Tredera w Dar ówku (nr inw. 

MD/AH/1485) (Ryc. 23), mia a przebieralni  z jedn  „wie yczk ”. Mo e 

wystarcza  tu jeden ratownik? Z obserwacji go ci uwiecznionych na tej 

karcie, a korzystaj cych z damskiej pla y, wynika, e jednak odpoczywali 

na niej równie  ch opcy i m czy ni. Karta A. Mewesa Gruss aus Rügen-

waldermünde (nr inw. MD/AH/1316) z prze omu XIX i XX wieku wiad-

czy, e damska przebieralnia mia a wtedy boczne skrzyd o wychodz ce  

w morze. W pobli u przebieralni znajdowa  si  wysoki trójnóg z dr gów,  

z zawieszon  na bloczku lin  do wyci gania odzi. Na pocz tku XX wieku 

na k pielisku damskim by y najmniej dwie przebieralnie. Mniejsza by a 

bardziej oddalona od Dar ówka. Obie s  widoczne na karcie Rügenwal-

dermünde Badestrand (nr inw. MD/AH/1428), wykonanej od pó nocy  

z brzegu morza w stron  uj cia Wieprzy. Wydma po tej stronie nie by a 

jeszcze wówczas zalesiona. Porasta y j  trawy i kuracjusze swobodnie po 

niej spacerowali. Teren pla y od strony l du by  urz dzony specjalnie  

z przeznaczeniem do spacerów i wypoczynku w plenerze w ch odniejsze 
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Ryc. 23. Pla a damska w Dar ówku, wyd. Heinrich Treder, Rügenwaldermünde, oko o  

 1908 roku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1485 

dni. Nadano mu form  parku, która zosta a dobrze udokumentowana na 

pocztówce z wydawnictwa Schaara & Dathego w Trewirze (Buzia kowski 

2012: 200). Na pla y ch tnie odpoczywano w nielicznych koszach i wokó  

nich oraz w zag bieniach otoczonych wa ami z piasku, których rol  obecnie 

pe ni  parawany. Karta Ostseebad Rügenwaldermünde z wydawnictwa 

Juliusa Simonsena (nr inw. MD/AH/1397) (Ryc. 24), wys ana 26 czerwca 

1921 roku, dokumentuje istnienie dwu przebieralni tak e na pla y lewo-

brze nej, „zachodniej”, dawniej przeznaczonej dla m czyzn. Bli ej wody  

i g ówek portowych sta a wtedy du a trójskrzyd owa przebieralnia, suge-

ruj ca znaczny wzrost frekwencji wczasowiczów zainteresowanych wypo-

czynkiem w Dar ówku. Karta ukazuje pla  w niepogod , przy silnym 

wietrze i wzburzonym morzu. Zdj cie zrobione ze stoku wydmy, powy ej 

starej przebieralni, uwidacznia wysokie trawy pokrywaj ce wzniesienie 

zasadzone, by zapobiec unoszeniu si  piasku i umocni  powierzchni  wy-

dmy. Po I wojnie wiatowej powsta a nowa damska przebieralnia z boczny-

mi skrzyd ami. Na wspomnianej widokówce Rügenwaldermünde Strand-

leben (nr inw. MD/AH/1485) przedstawiono rozbieralni  od strony morza, 

wida  na niej trzy biegi stromych, wysokich schodów prowadz cych do 

wisz cego ganku obiegaj cego od rodka budynek. Z tego ganku, na któ-
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rego balustradzie suszono r czniki k pielowe, mo na by o dosta  si  do 

poszczególnych kabin. Stare i nowe przebieralnie ró ni y si  nie tylko 

kszta tem, ale i po o eniem. Stare wzniesiono blisko wydm, a nowe blisko 

wody. Pla e dekorowano masztami z chor giewkami. Przyk adu takich 

przedsi wzi  dostarcza karta z trewirskiej firmy Verlag Mosella, wys a-

na w 1913 roku (Buzia kowski 2012: 213). Liczne maszty z powiewaj cymi 

na nich flagami, po czone linami ozdobionymi wieloma proporczykami, 

g sto rozstawiano w ród g bokich „grajdo ków” chroni cych letników przed 

podmuchami wiatru (Kluszczy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 98). 

 
Ryc. 24. Dar ówko. Widok z wydmy na „zachodni ” pla , wyd. Julius Simonsen, Olden-

burg/Holstein, oko o 1921 roku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  

nr inw. MD/AH/1397 

Po 1933 roku pla e zaopatrywano w liczne kosze, a tak e maszty  

z flagami ze swastyk . Wi za o si  to z kultem natury i t yzny fizycznej 

propagowanym przez nowe niemieckie w adze pa stwowe. Zach cano do 

bliskich kontaktów z przyrod  i rozwijano odpowiedni  infrastruktur . 

Flagi by y rodkiem „znakowania” przez pa stwo terenu i budowa y po-

stawy pronazistowskie. Na wydmach lewobrze nych powsta y murowane 

domki, przypuszczalnie dla ratowników i s u by porz dkowej. Licznie 
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rozstawione kosze, domek na wydmie oraz flagi odnotowa  autor karty 

Rügenwalde-Bad Badestrand (nr inw. MD/AH/1554), wykonanej przez 

firm  Juliusa Simonsena po 1936 roku. W tym e roku Dar ówko sta o si  

kurortow  dzielnic  Dar owa jako Rügenwalde-Bad. Pocztówka przed-

stawia perspektyw  lewobrze nej pla y uj t  w stron  po udniow . Na-

zwa pocztówki wskazuje, e zanik  ju  podzia  na pla  m sk  i damsk . 

Potrzeba zachowania pewnej intymno ci tak e na pla y widoczna jest  

w odgradzaniu si  od innych letników budowaniem wysokich wa ów  

z piasku wokó  koszy pla owych. Innej mo liwo ci nie by o ze wzgl du na 

g sto  rozmieszczenia koszy widoczn  na pocztówce Ostseebad Rügen-

walde Strand (nr inw. MD/AH/1371). Liczba koszy wskazuje, e dbano, 

aby ka da grupa i pojedyncza osoba mog a wygodnie korzysta  z uroków 

pobytu nad Ba tykiem. 

 

Ryc. 25. Pla a w Dar ówku zim , wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, lata 20. XX wieku (?),  

 Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1377 

Fotografowano pla  nie tylko latem, ale i w czasie innych pór roku, 

podczas jesiennych i wiosennych wiatrów czy zimowych lodów. Niezwy-

k ego obrazu brzegu morskiego dostarcza widokówka Ostseebad Rügen-

waldermünde Die Ostsee im Eise (nr inw. MD/AH/1377) (Ryc. 25). Poka-

zuje ona wysokie zwa y bia ego, lodowego kruszywa oddzielaj ce pla  od 
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otwartego morza i rozmaite formy lodu pokrywaj ce piasek, mi dzy in-

nymi lodowe grzebienie stercz ce wzd u  podmytego brzegu i g adkie 

p aszczyzny zamarzni tej wody pokrywaj ce p ycizny mi dzy tym brze-

giem i lodowymi wa ami. Zjawiska pogodowe tak e upami tniano z pla y. 

Pocztówka Rügenwaldermünde Ostseite (nr inw. MD/AH/1307) akcento-

wa a pi kno pienistych sztormowych fal rozbijaj cych si  o molo. Fotograf 

ogl da  ten spektakl natury z miejsca na pó noc od hotelu Friedrichsbad, 

ze skraju wydmy oddzielonego falochronem od w skiej pla y zalewanej 

przez wod . 

3.2. Humor pla owy 

Tematyka pla owa to równie  kompozycje artobliwe i humory-

styczno-satyryczne, niektóre oparte na fotomonta u. Karta z lat 30. firmy 

Stengel zatytu owana Rügenwalde Pom. Wir eröffnen die Saison [Dar o-

wo. Otwieramy sezon] (nr inw. MD/AH/1364) ukazuje grup  ma ych, na-

gich dzieci odwróconych plecami, stoj cych na skraju pla y i wpatrzonych 

w morze. Dzieci te przypuszczalnie symbolizowa y odrzucenie drobno-

mieszcza skich obyczajów oraz zdrowie i energi  m odo ci uzyskiwan  

dzi ki beztroskiemu i higienicznemu odpoczynkowi nad morzem. Wcze -

niejsze pocztówki, pochodz ce z pierwszej wierci XX wieku, raczej odwo-

ywa y si  do innych frywolnych skojarze  zwi zanych z pobytem nad 

morzem. Na widokówce morza w stron  wydm wydanej przez Juliusa 

Simonsena, a wys anej w 1916 roku (nr inw. MD/AH/1495) (Tabl. II: B), 

w ród atrakcji czekaj cych na za ywaj ce k pieli osoby obojga p ci, 

przedstawiono na pierwszym planie yw  syren  pod postaci  le cej na 

p yci nie m odej, adnej kobiety w eleganckim, obcis ym kostiumie i fan-

tazyjnym czepku. Kompozycj  uzupe nia nadrukowany wierszyk od-

zwierciedlaj cy m skie marzenia o przyjemno ci ko ysania si  w ród fal  

z ni , w domy le – z tak  pi kno ci . 

3.3. Formy wypoczynku 

Pobyt na nadmorskiej pla y, jak pokazuj  pocztówki, ogranicza  
si  przede wszystkim do zabawy i beztroskiego wypoczynku. Fotografo-
wano ch tnie kopi ce w piasku dzieci z opatkami i wiaderkami. Barwna 
karta Rügenwaldermünde. Strandleben (nr inw. MD/AH/1360) (Tabl. III: A) 
z pocz tku XX wieku pokazuje z bliska grup  dziewcz t i ch opców z za-
pa em buduj c  z piasku za o enie obronne z wa em otaczaj cym jezioro  
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i zamkiem stoj cym na tym wale. Dzieci kopi  na pla y rowy i do y, które 

wkrótce wype niaj  si  wod  i zamieniaj  w fiordy i stawy. Inne dzieci 

brodz  w wodzie i przygl daj c si  brzegowi, oceniaj  budowle lub planu-

j  nowe przedsi wzi cia.  

 

Ryc. 26. Pla a w Dar ówku, fot. Newiger, wyd. Geyer & Co, Breslau, w/lub po 1936 roku,  

 Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1365 

Pocztówka Brunona Wolffa wys ana 20.08.1911 roku pokazuje, jak na 

pocz tku XX wieku zabezpieczano si  w k pieli przed porwaniem przez 

fale. Wzd u  terenu k pielowego rozwieszano grube liny asekuracyjne dla 

wczasowiczów (Buzia kowski 2012: 217). Autor jednej z widokówek, wy-

danej przez Ottona Grossa i wys anej 7.02.1908 roku, udokumentowa  

zaj cie miejscowej ludno ci polegaj ce na po awianiu bursztynu. Na tej 

samej karcie znalaz  si  równie  widok szko y – wzniesionego pod lasem 
du ego, dwuskrzyd owego budynku z ceglanym parterem i na bia o tyn-
kowanym pi trem (Buzia kowski 2012: 219). Pla a upami tniona przez 
pracownika firmy Newiger po 1936 roku w ch odniejszy dzie  (Rügen-

walde-Bad Strand, nr inw. MD/AH/1365) (Ryc. 26) zza przebieralni  
w stron  „zachodniego” mola portowego, dokumentuje ciekawe szczegó y 
infrastruktury. Na ty ach rozbieralni wzd u  wydmy biegnie cie ka, 
któr  mo na swobodnie i szybko doj  do kiosku Photo Newiger i zrobi  
sobie zdj cie. Obok cie ki jest kosz na mieci. W wodzie, blisko brzegu, 
palikami wyznaczono bezpieczny do pluskania si  teren. Przed przebie-
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ralni  z wie yczk  ratownika suszy si  ód . Wi kszo  pla owiczów sie-

dzi w koszach i „grajdo kach” b d  na skraju pla y, oddaj c si  pogaw d-

kom, do czaj  do nich przechodz cy znajomi. Tylko niektórzy spaceruj  

b d  bawi  si  nad brzegiem wody. Wyj tkowym tematem widokówek 

po wi conych yciu pla owemu by  nowoczesny pawilon kawiarni otoczo-

ny podcieniowym gankiem, zbudowany na pla y „zachodniej”. Sfotogra-

fowa  go Franz Newiger, który w tej okolicy mia  punkt us ugowy. Pocz-

tówka jego firmy wys ana 4.06.1913 roku przedstawia wn trze kawiarni 

urz dzone w stylu secesji z barem zaaran owanym w formie kiosku (Bu-

zia kowski 2012: 203). Druga karta, wys ana 6.04.1914, ukazuje wygl d 

drewnianego, na bia o pomalowanego, prostok tnego pawilonu kawiarni, 

o ywionego rodzajem attyki (Buzia kowski 2012: 202) (Ryc. 27). 

 

Ryc. 27. Dar ówko. Kawiarnia przy pla y „zachodniej”, wyd. Franz Newiger, Rügenwalde,  

 oko o 1914 roku (Buzia kowski 2012: 202) 

4. Hotele i infrastruktura turystyczna 

4.1. Hotel Strandschloss 

Trzecim wa nym tematem kart pocztowych by y hotele, zarówno 

jako obiekt reklamowy, jak i pami tkowy. Najstarszym lokalem by  hotel 

Strandschloss wzniesiony na miejscu dawnej, istniej cej od redniowiecza, 
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gospody portowej. Dzi ki swemu korzystnemu po o eniu by  cz stym mo-

tywem pocztówek przedstawiaj cych port. Znajdowa  si  w ci gu zabudowy 

prawego nabrze a (Osthafenstrasse, obecnie ul. Wschodnia), bezpo rednio 

przy siedzibie pilotów u podstawy mola portowego. W a ciciele hotelu dbali 

o jego promocj  ju  od pocz tku publikacji kart pocztowych. Widok budyn-

ku od strony fasady i od strony ogrodu wychodz cego na pla  by  g ównym 

tematem wielowidokowej pocztówki Gruss aus Rügenwaldermünde, wyda-

nej przez Alberta Mewesa i wys anej 5.02.1901 roku (nr inw. MD/AH/1352; 

Loeck 2012: 268) (Tabl. III: B). Chromolitografia ukazywa a, prócz hotelu 

Strandschloß, mola portowe oraz drewnian  rozbieralni  pla ow  dla m -

czyzn. Stare molo pokazano jako drewniany pomost wsparty na palach. 

Pi trowy budynek hotelu z wystawk  oraz dobudówkami z krytym tara-

sem przy jednej cianie szczytowej i otwartym tarasem przy drugiej cianie 

prezentowa  si  bardzo okazale w s siedztwie dwu starych parterowych 

cha up zwróconych szczytami do nabrze a. Od strony pla y hotel posiada  

drugi budynek z p askim dachem zdobionym attyk  upi kszon  antycz-

nymi akroterionami. Temu budynkowi towarzyszy y d ugie, parterowe 

pawilony: jeden przeszklony, a drugi otwarty arkadkami na pejza . Teren 

ogrodu obsadzony by  wokó  drzewami. Hotel dobrze widoczny jest przez 

maszty cumuj cych odzi na widoku portu uj tym z lewego nabrze a  

w stron  morza – karcie z okresu mi dzywojennego (nr inw. MD/AH/1477). 
Przyk adem ikonograficznego dokumentowania niezwyk ych tematów jest 
przedstawienie hotelu Strandschloss po wyj tkowym sztormie, podczas 
wielkiego mrozu, który sku  lodem ca e Dar ówko w styczniu 1914 roku 
(Buzia kowski 2012: 227). Budynek grubo oszroniony i za nie ony, pokryty 
soplami lodu, podobnie jak stoj cy obok d wig i ódka, przypomina schroni-
sko na szczycie nie ki otulone szadzi  w mro n  zim . Hotel Strand-

schloss od oko o 1936 roku nale a  do Herberta Steltnera, który w 1933 
roku powi kszy  swoj  firm . Przekszta ci  w hotel drugi dom przy prawym 
nabrze u, stoj cy pod numerem Osthafenstrasse 6, bezpo rednio przy mo-
cie. Parterowy dom z wystawk  rozbudowa , dodaj c pi tro. W miejscu 

wystawki powsta  pseudoryzalit zwie czony trójk tnym szczytem, wsku-
tek czego hotel upodobni  si  do dworku. Otrzyma  on nazw  Hotel zum 

Ostseestrand. Przedstawienie tego hotelu znalaz o si  na pocztówce 
Rügenwalde-Bad Hafen (nr inw. MD/AH/1556) (Ryc. 11) z roku 1936 lub 
pó niejszego. Karta jest widokiem z lewej strony portu z zabudow  prawe-
go nabrze a – od wymienionego hotelu po latarni  morsk . Elewacja szczy-
towa budynku Hotel zum Ostseestrand z dobudowan  do niej przeszklon  
werand  dost pn  z ulicy oraz dat  budowy, nazw  i nazwiskiem w a ci-
ciela widoczna jest na pocztówce, której g ównym motywem jest most zwo-
dzony (Csallner 2005: 64).  
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4.2. Hotel Friedrichsbad 

Hotel Friedrichsbad, po o ony przy pla y na prawobrze u, przy 

Georg Büttner Strasse 9 (obecnie hotel Apollo przy ul. K pielowej), nale-

a  do najbardziej reprezentacyjnych i bardzo wa nych budowli Dar ów-

ka. Wybudowano go w stylu historyzmu oko o 1850 roku jako pierwszy 

budynek od pocz tku b d cy hotelem. Hotel Friedrichsbad go ci  ksi cia 

Fryderyka Wilhelma, pó niejszego (w 1888 roku) cesarza niemieckiego 

Fryderyka III, i to wydarzenie upami tniono w jego nazwie. Na gmachu 

tego hotelu umieszczono tablic  upami tniaj c  nadanie miejscowo ci 

statusu kurortu w 1814 roku (Brandhoff, Hemme b.r.: poz. 120). Hotel 

wielokrotnie, od ko ca XIX wieku po lata 40. XX wieku, wykorzystywa  

karty pocztowe do promocji swoich us ug. Na pocztówkach spotyka si  

uj cia na wprost, z alei prowadz cej do wej cia oraz perspektywiczne –  
z placu po o onego obok, po lewej stronie, na który doje d a  omnibus  
z go mi wiezionymi ze stacji kolejowej w Dar owie b d  z Koszalina. 
Jedna z najstarszych widokówek, zgodnie z dat  wpisan  o ówkiem wy-
s ana 3 wrze nia 1897 roku, przedstawia hotel Friedrichsbad, kiedy jego 
w a cicielem by  Neitzel (Loeck 2012: 269). Na tej litografii Gruss aus 

Rügenwaldermünde, pochodz cej z greifswaldzkiego wydawnictwa F. 
Bärwolffa, podziwia  mo na pi trowy hotel z oknami parteru zdobionymi 
trójk tnymi naczó kami i wej ciem poprzedzonym portykiem na smu-
k ych kolumnach zwie czonym tarasem. Na prawo od portyku wida  sal  
restauracyjno-rekreacyjn  o wysokich arkadowych oknach uj tych w pro-
stok tne p yciny. Karta upami tnia te  ówczesny wygl d terenu przed 
hotelem. Nadano mu form  ogrodu. Trawniki obsadzono krzewami i drze-
wami. Do wej cia do hotelu poprowadzono alej  z aweczkami. Go cie 
mogli spacerowa  tak e po placu na lewo od wej cia. Obok sali restaura-
cyjnej prowadzi a cie ka bezpo rednio na pla . Barwna pocztówka  
z pocz tku XX wieku Hotel Friedrichs-Bad. R. Köhler. (nr inw. MD/AH/ 
1443) (Ryc. 28) zach ca a do pobytu w hotelu, prezentuj c widok przytul-
nego wej cia z alejki prowadz cej do schodków. Otoczenie wej cia ton o 
w zieleni ozdobnych drzewek w donicach, drzew, bluszczu okalaj cego 
ganek i rynienek z kwiatami zawieszonych na balustradzie tarasu. Obok 
wej cia ustawiono ogrodowe sto y nakryte obrusami i krzes a, na których 
go cie odpoczywali, rozmawiaj c i czytaj c wie  pras . Hotel nale a   
w tym czasie do Rudolfa Köhlera, który prowadzi  go w latach 1900–1937. 
Inna barwna pocztówka – Rügenwaldermünde Hotel Friedrichs-Bad (nr 
inw. MD/AH/1354), wydana kilka lat pó niej, przedstawia a wej cie z alei 
drzew, które w mi dzyczasie wyros y. Cz  stolikowa pozosta a po lewej 
stronie wej cia, a po prawej stronie umieszczono kilka ogrodowych awek. 
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Ryc. 28. Dar ówko. Hotel Friedrichsbad od strony fasady, fot. i wyd. anonimowy, pocz tek  

 XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AH/1443 

Zapewne podzia  ten s u y  wygodzie go ci, z których nie wszyscy chcieli 

korzysta  w danym momencie z us ug restauracyjnych. Karta z drugiej 

po owy lat 20. XX wieku Rügenwaldermünde „Kurhaus Hotel Friedrichs 

Bad” (nr inw. MD/AH/1317) (Ryc. 29) pokazywa a hotel z lewej strony, 

gdzie dawny plac spacerowy zamieniono na przystanek ko cowy omnibu-

su i pozostawiono jedynie ozdobny gazon otoczony barierk . To uj cie by o 

okazj  do pokazania promocyjnego napisu na bocznej elewacji: Warme See 

und Soolbäder („Ciep e k piele morskie i solankowe”). Wed ug przewodni-

ka Alberta Mewesa (Mewes b.r.) klientów z dworca w Dar owie do hotelu 
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Ryc. 29. Dar ówko. Hotel Friedrichsbad od strony placu omnibusów, fot. Franz Newiger, 

druga po owa lat 20. XX wieku, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  

nr inw. MD/AH/1317 

Friedrichsbad dowozi a firma Gomolla. Inna pocztówka – Rügenwal-

dermünde Hotel Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1420) z okresu mi dzy-
wojennego, przedstawiaj ca hotel z przystanku omnibusu, reklamowa a 
po czenie omnibusowe bezpo rednio z Koszalinem. S up linii telegra-
ficzno-telefonicznej widoczny na obu kartach obok pojazdu wiadczy o 
tym, e hotel mia  wówczas tak e zdalne po czenie ze wiatem. 

Na pocztówkach promuj cych atrakcyjne po o enie hotelu Friedrichs-

bad na skraju pla y, pod lasem porastaj cym wydm , wykorzystywano 
kilka uj . Najcz stsze z nich to perspektywa pla y od budynku rozbie-
ralni w kierunku hotelu. To uj cie pojawi o si  ju  na pocztówce Gruss 

aus Rügenwaldermünde wys anej 21 stycznia 1898 roku (Loeck 2012: 
267). Ciekawym motywem tej kompozycji jest widok promenady biegn -
cej skrajem wydmy od hotelu Friedrichsbad ku pó nocy, oddzielonej od 
pla y pasem zieleni. Wida  równie  parterow  zabudow  (cha upy rybac-
kie?) obok hotelu, w miejscu pó niej zalesionym. Uj cie hotelu z tego 
miejsca pla y, znane z karty Rügenwaldermünde Oststrand (nr inw. 
MD/AH/1324) (Ryc. 30) Alberta Mewesa, wys anej 27.06.1910 roku, in-
formowa o o zagospodarowaniu bezpo redniego otoczenia tylnej elewacji 
hotelu. Nie wygl da o ono zbyt atrakcyjnie, gdy  znajdowa y si  tu budynki 
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Ryc. 30. Dar ówko. Widok z pla y w stron  hotelu Friedrichsbad, wyd. Albert Mewes, 

Rügenwalde (O. Schleich Nachf. Dresden), oko o 1910 roku, Muzeum Zamek Ksi t  

 Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AD/1324 

gospodarcze. Zastosowany przez fotografa silny skrót perspektywiczny 

spowodowa , e stacja pilotów po o ona przy uj ciu Wieprzy wydaje si  

s siadowa  z hotelem Friedrichsbad. 

Nietypowym widokiem promuj cym hotel Friedrichsbad by a karta 

Rügenwaldermünde. Partie am Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1302). 

Przedstawia a le n  cie k  przecinaj c  m ody, sosnowy las na wydmie. 

W prze wicie cie ki widoczna by a nie tylko szeroka pla a, ale i bezmiar 

morza. Po prawej stronie kompozycji fotograf uchwyci  eleganckie naro e 

hotelu – otoczon  bia ymi kolumnami werand  zwrócon  w stron  pla y. 
Taki widok zach ca  do odwiedzin w miejscu, w którym mo na by o odpo-
czywa  wygodnie w fotelu, jednocze nie wdychaj c zapach sosen i czuj c 
powiew letniej, morskiej bryzy. Zapowiedzi  innej romantycznej atrakcji, 
któr  mo na by o bezpiecznie podziwia  z zadaszonej werandy, by a karta 
Rügenwaldermünde Ostseite (nr inw. MD/AH/1307). Jej tematem by  
panoramiczny widok z pla y na tyln  elewacj  hotelu z werand  po lewej 
stronie oraz na sztormowe fale rozbijaj ce si  o molo. Dok adne po o enie 
hotelu Friedrichsbad i jego otoczenia udokumentowano na zdj ciu lotni-
czym z lat 30. XX wieku (Granzow 2001: 182). Hotel wzniesiono ukosem 
w stosunku do brzegu morskiego, na skraju prawobrze nej zabudowy 
Dar owa, fasad  w stron  terenu zadrzewionego. Dwie drogi prostopad e 
wzgl dem siebie, prowadz ce do hotelu, ko czy y si  na obszernym placu, 
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na którym samochody mog y swobodnie zawróci . Zabudow  tej cz ci 

miejscowo ci tworzy y murowane b d  tynkowane domy o rozmaitych 

kszta tach oraz ryglowe zabudowania gospodarcze. W ród zabudowy ros y 

liczne drzewa. 

Widok pla y w stron  nieodleg ej zabudowy prawobrze a wykonany 

na pocz tku lat 30. XX wieku (nr inw. MD/AH/1347) przedstawia  ówczes-

ny wygl d hotelu Friedrichsbad, a tak e hotelu Strandschloss widoczne-

go nieopodal dzi ki du emu skrótowi perspektywicznemu. Karta wiad-

czy o tym, e wraz z rozwojem kurortu znik a dawna dba o  o estetyk  

otoczenia, jego harmonijne zagospodarowanie widoczne na prze omie 

wieków. Wprawdzie usuni to budynki gospodarcze na ty ach hotelu Fried- 

richsbad, jednak teren po stronie pla owej elewacji budynku zaj ty zosta  

przez rozmaite st oczone pawilony. Tylny budynek hotelu Strandschloss 

straci  po wojnie eleganck  attyk , któr  zast pi  niski dach pulpitowy. 

Po za o eniu ogrodowym pozosta o ju  tylko jedno drzewo. Cz  terenu 

by a wykorzystywana na cele gospodarcze przez znajduj c  si  po s -

siedzku stacj  pilotów portowych. 

4.3. Pensjonaty 

Opisuj c hotele, nie mo na zapomina  o tym, e w Dar ówku funk-

cjonowa y równie  pensjonaty i prywatne kwatery. Perspektywa Lange-

strasse (obecnej ul. W adys awa IV) na widokówce datowanej przez na-

dawc  na 23.07.[19]19 sfotografowana zosta a przypuszczalnie z powodu 

lokalizacji przy niej domów oferuj cych noclegi (Ostseebad Rügenwal-

dermünde Langestrasse) (nr inw. MD/AH/1456) (Ryc. 31). Wzd u  pierzei 

tej ulicy sta y niewielkie parterowe i pi trowe domy poprzedzone przed-

ogródkami. Ulic  upi kszono, sadz c szpalery drzew oddzielaj ce chodni-

ki od jezdni. W g bi ulicy wida  powóz konny, a jednym z chodników 

spaceruje elegancka dama w d ugiej, jasnej sukni i w du ym, letnim ka-

peluszu. 

4.4. Tereny zielone 

W ch odne dni letnie i zimniejsze pory roku nie tylko pla e, ale  

i tereny parkowe czy nadmorskie niewielkie lasy umo liwia y aktywny 

wypoczynek – spacery i zabawy, podziwianie zmiennego morskiego pejza-
u. Dlatego i te okolice pojawia y si  na pocztówkach promuj cych Dar-
ówko jako kurort. 
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Ryc. 31. Dar ówko. Perspektywa Langestrasse (obecnej ul. W adys awa IV), wyd. Albert 

Mewes, Rügenwalde, w/lub przed 1919 rokiem, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich  

 w Dar owie, nr inw. MD/AD/1456 

Motywem zach caj cym do odwiedzenia Dar ówka na prze omie XIX  

i XX wieku by o do  nietypowe uj cie – rozwidlenie dróg w ród zieleni 
wysokich drzew okre lone jako wej cie do parku. Prawa droga tego roz-
widlenia wiod a do hotelu Friedrichsbad. Pojawi o si  ono na karcie Gruß 

aus Rügenwaldermünde datowanej przez nadawc  21 lipca 1892 roku 
(Kluszczy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 83) oraz na pocztówce wy-
dawnictwa Mewesa nosz cej taki sam tytu , wys anej 24 maja 1899 roku 
(nr inw. MD/AH/1491). Ta druga karta, opracowana technik  graficzn , 
by a monta em kilku widoków z Dar owa i Dar ówka. Inna pocztówka 
Mewesa, wys ana 1.05.1905 roku, dokumentowa a wygl d alei parkowej 
prowadz cej na skraj wydmy, gdzie zbudowano wie  widokow  pozwala-
j c  na obserwacj  morza w czasie gorszej pogody (Buzia kowski 2012: 
193). Heinrich Treder w 1910 roku wypu ci  kart  z widokiem z wydmy 
na ukowski Lasek (Rügenwaldermünde u.[nd] Suckower Wäldchen; Bu-
zia kowski 2012: 234). Albert Mewes wyda  pocztówk  ukazuj c  per-
spektyw  nadmorskiej drogi prowadz cej przez las (Rügenwaldermünde. 

Strandweg durch das Münder Wäldchen), wys an  w 1912 roku (Buzia -
kowski 2012: 194). 
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5. Mieszka cy, tury ci, moda 

5.1. Stroje go ci i mieszka ców na prze omie XIX i XX wieku 

Ka de z wa nych miejsc w Dar ówku – port, pla a, hotele, – po-
zwala o sportretowa  znajduj cych si  tam ludzi w ubiorach stosownych 
do pozycji spo ecznej, zawodu, sytuacji, p ci, wieku, pogody i zmieniaj cej 
si  mody. Widokówki Dar ówka jednak niezbyt cz sto dawa y dok adne 
poj cie o kroju noszonych ubra . G ównie karty, na których osoby ukaza-
ne s  na bliskich planach, mo na przyj  za dobre ród o wiedzy o stro-
jach. Wi kszo  osób uczestnicz cych w ruchu ulicznym i przedstawionych 
na pla y widoczna jest do  ogólnie. Ich sylwetki informuj  o pewnych 
podstawowych cechach ubiorów i nast puj cych w nich zmianach.  

Od ko ca XIX wieku do ko ca drugiej dekady XX wieku kobiety od-
wiedzaj ce Dar ówko mia y sylwetk  lekko dzwonowat . Chodzi y w d u-
gich sukniach ze sztywnych tkanin, z podkre lonym stanem i d ugimi 
r kawami. Nieraz góra sukni mia a form  bezr kawnika, spod którego 
widoczna by a koszula. Modne by y bluzki z bufiastymi r kawami i spód-
nice z paskiem. G owy okrywano okaza ymi kapeluszami. Takie stroje 
nosi o si  zarówno podczas spacerów po nabrze u, jak i na pla y, o czym 
wiadcz  widokówki z lat 1901–1917 (Buzia kowski 2012: 149, 154, 158). 

Dziewczynki mia y sukienki ró nej d ugo ci w zale no ci od wieku. M -
czy ni ubierali garnitury b d  d u sze kurtki i meloniki, p aszcze z kape-
luszami lub bardziej sportowe kaszkiety (Buzia kowski 2012: 169, 186). 
M odzie  m ska i ch opcy zak adali bluzy albo kurtki, w skie spodnie do 
kolan lub za kolana i kaszkiety. Modne by y sportowe, p askie, jasne ka-
pelusze z g ówk  obszyt  ciemnym gurtem. Ma e dzieci ubierano krótko, 
w stroje marynarskie i rozkloszowane sukienki (nr inw. MD/AH/1364). 
Spacerowe stroje wczasowiczów w drugiej dekadzie XX wieku mo na po-
zna  na przyk adzie osób przygl daj cych si  ruchowi w porcie (Rügen-

waldermünde Hafeneinfahrt mit Aviso „Grille” (nr inw. MD/AH/1494) 
(Ryc. 14). Kobiety ubrane s  w d ugie, obszerne, marszczone spódnice  
i bia e bluzki, ale na letnisku mog y by  bez kapeluszy. Ch opcy nosz  
lu ne stroje, bluzy i bermudy oraz ma e kapelusiki.  

Na widokówkach pocz tkowo do  rzadko pokazywano osoby w spe-
cjalnych strojach k pielowych. Jednak w drugiej dekadzie XX wieku na 
kartach pocztowych zacz y pojawia  si  osoby w takich strojach, nie tyl-
ko w wodzie, ale i na pla y. Nosi y obcis e kostiumy z krótkimi r kawka-
mi i nogawkami do po owy uda, czarne, bia e b d  kolorowe z dekoracyj-
nymi aplikacjami w kontrastowych barwach. Przyk ady rozmaitych 
strojów k pielowych sprzed 1916 roku noszonych przez osoby doros e 
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znale  mo na na karcie Rügenwaldermünde (nr inw. MD/AH/1495). 

M czy ni ukazani s  w obcis ych kostiumach w bia o-czarne paski, bez 

r kawów. Kobiety tak e maj  na sobie przylegaj ce do cia a kostiumy, 

ale w ró nych barwach: czarne z krótkimi r kawkami i nogawkami pod-

kre lonymi bia ymi paskami b d  nieco lu niejsze stroje czerwone z pro-

stok tnymi dekoltami i czarnymi zdobieniami, wzgl dnie bia e kostiumy 

na rami czkach zdobione czerwonymi paskami. Ich g owy okrywaj  

barwne czepki ( ó te, czerwone, czarne) o kszta tach kapeluszy albo bere-

tów. Ma e dzieci rozbierano do k pieli s onecznych do samych koszulek 

(nr inw. MD/AH/1434). 

Ubiory osób odwiedzaj cych Dar ówko mog y ró ni  si  w zale no ci 

od tego, czy przebywa y one w okolicy hotelu czy na pla y. Mo na to ob-

serwowa  na kartach ukazuj cych ludzi w zbli eniu. Go cie uwiecznieni 

przed hotelem Friedrichsbad nosz  si  elegancko. Ta karta z prze omu 

XIX i XX wieku (nr inw. MD/AH/1443) pokazuje stroje zak adane w cza-

sie niadaniowym. Jedne panie ubra y si  w d ugie, zapinane pod szyj  

czarne suknie, inne mia y jednobarwne bluzki i ciemne spódnice. Pano-

wie za o yli ciemne garnitury i kaszkiety. Jeden ma nakrycie kroju mun-

durowego, a drugi sportowego. M czy ni widoczni w alei prowadz cej do 

wej cia do hotelu Friedrichsbad nosz  okrycia wiadcz ce o ich statusie 

spo ecznym (nr inw. MD/AH/1354). Jeden ubrany jest w granatowy 

p aszcz za kolana i dopasowany kolorem br zowy kapelusz. Pozostali 

maj  czarne garnitury i czarne meloniki oraz laseczki. W zimne dni ubie-

rano si  w ciemne stroje, co pokazuje karta Rügenwaldermünde Gestran-

detes Schiff „Nanny” (nr inw. MD/AH/1451). Noszono ciep e kurtki. D u-

gie spodnie zak adali m czy ni, a w skie spodnie za kolana ch opcy.  

Stroje codzienne i robocze pozna  mo na, ogl daj c widoki portu. Ry-

bacy i pracownicy portowi zak adali ubrania z grubych materia ów. By y 

to d ugie spodnie, bia e koszule i kamizelki oraz kurtki. Rybaczki ubiera-

y si  w skromne suknie z grubych materia ów, marszczone w pasie lub 

takiego kroju spódnice i proste, jasne lub ciemne bluzki. Targi rybne od-

bywaj ce si  przy nabrze ach s  pod tym wzgl dem najlepszym i najbo-

gatszym ród em informacji. Pocztówka Gruss aus Rügenwaldermünde 

(nr inw. MD/AH/1486) z ko ca XIX wieku przedstawia rybaków i egla-

rzy w lu nych ubraniach z o onych z ciemnych kurtek, spodni i kaszkie-

tów. Scena sprzeda y fl der utrwalona na niedatowanej karcie Alberta 

Mewesa Ostseebad. Rügenwaldermünde. Vom Flunderfang heimkehrende 

Fischer (nr inw. MD/AH/1496) (Ryc. 12) sta a si  okazj  do ukazania ro-

dzin rybackich i osób robi cych zakupy. Rybacy nosz  bia e koszule, 

ciemne kamizelki, spodnie, d ugie fartuchy i kaszkiety, a rybaczki maj  na 

sobie suknie ze spódnicami marszczonymi w talii i odkryte g owy. Klientka 
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Ryc. 32. Dar ówko. Powrót z po owu fl der, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, przed 1919  

 rokiem, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AD/1402 

jest ubrana w d ug , jasn  sukni  w pionowe pasy, bia  bluzk  z ko nie-

rzykiem-falbank  oraz kapelusz z w skim rondem i szerok , ciemn  

szarf  otaczaj c  g ówk . T gi m czyzna za o y  ciemne ubranie, a g o-

w  okry  kaszkietem. Inne stroje wida  na innej pocztówce Alberta Me-

wesa nosz cej podobny tytu : Ostseebad. Rügenwaldermünde Heimkehr 

vom Flunderfang, wys anej w 1919 roku (nr inw. MD/AH/1402) (Ryc. 32). 

Rybaczka nosi ciemny ubiór z grubszej materii, z o ony z bluzki i spódni-

cy marszczonej obficiej. Inna sprzedawczyni ochrania spódnic  jasnym, 

d ugim fartuchem zawi zanym z ty u. M oda klientka jest w jasnym stro-

ju – zw onej d ugiej spódnicy zako czonej szerok  falban  i bluzce  
z trzy wierciowym r kawkiem. Status kobiet odró niaj  ponadto fryzury. 
D ugie w osy rybaczek u o one zgodnie z mod  secesyjn  w wa ki wokó  
twarzy i upi te w koki to fryzury ju  przebrzmia e. Krótkie, ondulowane 
w osy klientki s  ufryzowane zgodnie z now  mod . 

Stroje wczasowiczów przeznaczone do spacerów b d  odpoczynku na 
pla y by y dostosowane do zmian letniej pogody. Dzi ki barwnym pocz-
tówkom wiadomo nie tylko, jakie noszono kroje, ale i w jakich kolorach. 
W pierwszych dekadach XX wieku w ch odniejsze dni m czy ni space-
rowali po pla y w ciemniejszych ubiorach, z o onych z marynarki lub 
kurtki i spodni oraz kapelusza z rondem otoczonym ciemnym gurtem. 
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M odzi m czy ni mogli ubiera  obcis e, bia e stroje z o one z bluzy  

i bermudów (Gruss aus. Rügenwaldermünde – nr inw. MD/AH/1316). 
Kobiety nosi y d ugie, barwne b d  ciemne stroje, krótsze p aszcze na-
k adane na d ugie suknie o charakterystycznym dzwonowatym kroju oraz 
kapelusze z szerokimi, fali cie wygi tymi rondami (Rügenwalde Strand 

mit Damenbad – nr inw. MD/AH/1300). Albert Mewes na pocztówce Rü-

genwaldermünde Damenbadeanstalt auf der Ostsee, z pocz tku XX wieku 
(nr inw. MD/AH/1364) (Tabl. IV: B), sportretowa  grup  osób obok dam-
skiej rozbieralni. Jedna z kobiet ubrana jest w bia  koszul  z d ugimi, 
bufiastymi r kawami i wi niow  sukni  z gór  wykrojon  jak stanik. 
Druga nosi ó t  bluzk  i jasnoniebiesk  spódnic  z czarnym paskiem. 
Obie maj  dobrane kolorystycznie kapelusiki z w skimi, wywini tymi 
rondami. Jeden z m czyzn nosi mundur i czapk  z daszkiem, a drugi 
szary garnitur i melonik. Dzieci ubrano w bia e, pla owe stroje przybrane 
czerwonymi aplikacjami. Dziewczynce za o ono rozkloszowan  sukienk  
si gaj c  do po owy ydki i du y kapelusz, a ch opcu kaftanik i krótkie, 
szerokie spodnie. À propos tej widokówki, warto zwróci  uwag , e wyda-
a j  tak e firma Verlag Reinicke & Rubin w Magdeburgu. Egzemplarz  

z datownikiem 23.07.1918 opublikowa  Buzia kowski (2012: 207). Pla o-
we ubiory dzieci ce wyrazi cie dokumentuje barwna pocztówka z pocz t-
ku XX wieku Rügenwaldermünde Strandleben z wydawnictwa Brunona 
Wolffa w Dar owie (nr inw. MD/AH/1360) (Tabl. III: A). Dzi ki niej mo -
na pozna  kroje sukienek dziewcz t – jasnych, ró nobarwnych, z podkre-
lon  tali  i trzy wierciowymi r kawami. Starsze maj  sukienki za kola-

na zdobione pasmanteri . M odsze nosz  krótsze spódniczki, a niektóre 
maj  staniki wyko czone marynarskimi ko nierzami. Jedna dziewczynka 
ma na sobie bia  koszul , ciemny bezr kawnik i kapelusz. Ch opcy na 
omawianej karcie bawi  si  w niebieskich ubrankach marynarskich lub 
dwubarwnych strojach z o onych z lu nej bluzy wpuszczanej w bermudy. 
Niektórzy nakrywaj  g owy kaszkietami. Inna karta pokazuje, e w gor -
ce dni ma e dziewczynki ubierano na pla  w bia e sukienki koszulowe 
bez r kawów, o plecach zast pionych przez szerokie szelki (Ostseebad. 
Rügenwaldermünde – nr inw. MD/AH/1434). Kostiumy k pielowe ma ych 
dzieci, podobnie jak doros ych, by y czarne, obcis e, jednocz ciowe, na 
rami czkach, z nogawkami do po owy uda.  

5.2. Moda drugiej wierci XX wieku 

Moda w Dar ówku zacz a powoli si  zmienia  po I wojnie wia-
towej. W latach 20. sylwetki nabra y wyd u onych, cylindrycznych kszta -
tów. Zacz to skraca  suknie i szy  je z lekkich, zwykle bia ych b d  jas-
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nych tkanin. Kapelusze damskie by y mniejsze. W latach 30. modne 

sta y si  berety. Na widokówce bez tytu u z lat 20. XX wieku (nr inw. 

MD/AH/1493) para wczasowiczów z psami, odpoczywaj ca na murku na-

brze a, nosi si  ju  wed ug nowoczesnej mody. Kobieta ma lu n , letni  

sukni  si gaj c  do po owy ydki, uszyt  z ciemnego, powiewnego mate-

ria u, z szerokim p askim ko nierzem, a m czyzna ciemne, letnie ubra-

nie. Oboje siedz  z odkrytymi g owami. Spacerowe stroje bywa y jeszcze 

bardziej tradycyjne ni  te zak adane do pla owania. Na molach wida  

m czyzn w garniturach, melonikach, z lask , a w zimniejsze dni w p asz-

czach za kolana. Niektóre kobiety podczas ch odu nak ada y na suknie 

bia e b d  ciemniejsze p aszcze, nosi y kapelusze, z rzadka os ania y si  

parasolem, na co wskazuje karta Ostseebad. Rügenwaldermünde Hafen-

einfahrt wys ana w 1927 roku (nr inw. MD/AH/1483) (Ryc. 20).  

Moda letnia sta a si  bardziej swobodna w drugiej po owie lat 30. XX 

wieku. Dzieci stoj ce na g ówce portowej ubrane s  w bia e, trykotowe 

koszulki bez r kawów i szorty, a m oda kobieta w lu n , workowat  sukni  

na szerokich rami czkach (Rügenwalde-Bad. Mole – nr inw. MD/AH/1366). 
W wietrzne dni te stroje uzupe niano o sweterki i bolerka (Ostseebad. 
Rügenwaldermünde. Am Damenbade nr inw. MD/AH/1457) (Ryc. 33). 

 
Ryc. 33. Dar ówko. K pielisko damskie przed 1933 rokiem, wyd. Albert Mewes, Rügenwalde, 

przed 1933 rokiem, Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie,  
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) mo na by o spotka , oprócz pa  w krótkich, bia ych 
sukniach, dam  w d ugiej kreacji z pow óczystej tkaniny w dekoracyjny 
dese , m czyzn w bia ych strojach sportowych lub w bia ych spodniach  
i ciemnych koszulach, ch opca w mundurku. Kobiety ubrane w lekkie 
suknie spacerowe ze wzorzystych materia ów i berety naci ni te na g owy 
widoczne s  na karcie z drugiej po owy lat 30. XX wieku na „zachodnim” 
nabrze u podczas oczekiwania na opuszczenie mostu (Csallner 2005: 64). 
Stoj cy przy uj ciu mostu pracownicy portowi nosz  bia e koszule, kurtki 
i sztywne kaszkiety. 

Karta z lat mi dzywojennych, dokumentuj ca wygl d przystanku au-
tobusowego przy hotelu Friedrichsbad (nr inw. MD/AH/1317), upami t-
nia letnie, spacerowe ubiory dzieci. Dziewczynki ubrane s  w bia e, krótkie 
sukienki i du e stoj ce kokardy, a ch opcy w w skie spodnie za kolana  
i bluzy. Na innej pocztówce z widokiem tego placyku, wydanej oko o 1929 
roku (nr inw. MD/AH/1420), m czy ni s  bez nakry  g owy. Jeden z go-
ci hotelowy ma na sobie ciemny garnitur z bia  koszul  i krawatem. 

Kierowca ubrany jest w bia  koszul  z krawatem, d ug  kurtk  oraz 
spodnie zw ane u do u i wsuwane w cholewy butów.  

Bardzo wiele przyk adów strojów dostarczaj  pocztówki po wi cone 
pla owaniu. Na pla y wówczas jeszcze nie wszyscy nosili stosowne stroje. 
Szczególnie m czy ni przez ca e dekady przychodzili w marynarkach, 
które zdejmowali, wypoczywaj c w bia ych koszulach i d ugich spodniach 
na szelkach. Pocztówka wys ana w 1934 roku (nr inw. MD/AH/1347) 
(Ryc. 34) przedstawia pe ni  sezonu na pla y w Dar ówku. W ród t umu 
wczasowiczów mo na zobaczy  rozmaito  ubra , w jakich przychodzono 
odpoczywa  na brzegu morza na prze omie lat 20. i 30. Kobiety stroi y si  
w lekkie, letnie suknie z krótkimi r kawkami, zas aniaj ce tylko kolana, 
bia e lub w jasny dese . Zdarza y si  te  ciemne suknie z lekkich tkanin. 
Kapelusze mog y mie  bia e i czarne, ale wiele pa  zdejmowa o je, prze-
bywaj c na s o cu. Niektóre z dziewcz t i kobiet mia y na sobie czarne, 
obcis e stroje k pielowe z gór  na rami czkach i do em z doszyt  spód-
niczk  do po owy uda. M czy ni wypoczywali w spodniach garnituro-
wych na szelkach i w bia ych koszulach. Ch opcy byli w jasnych, letnich 
koszulkach i bermudach b d  obcis ych spodniach k pielowych do po owy 
uda. W dalszym ci gu w modzie dzieci cej popularne by y kroje marynar-
skie, z prostok tnymi dekoltami, zdobieniami przy rozci ciach pod szyj   
i z aplikacjami wokó  brzegów spódniczek. Dziewczynki w czasie k pieli 
s onecznych nosi y bia e, letnie sukienki, takie jak podczas spaceru ulic  
lub te  kroju pla owego, na rami czkach. Niektórym zak adano sukienki 
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w ciemniejszych barwach. Inne przyk ady, takie jak karta Franza Newi-

gera Rügenwalde-Bad Strand (nr inw. MD/AH/1365), pokazuj , e w latach 

30. XX wieku m odzi m czy ni opalali si  nawet w samych spodenkach. 

 

Ryc. 34. Dar ówko. Pe nia sezonu na pla y, wyd. Heinrich Treder, Rügenwalde, 1934 rok,  

 Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie, nr inw. MD/AD/1347 

6. Dar ówko – stara zabudowa wiejska 

Do  rzadkie tematycznie kompozycje przedstawia y boczne 

uliczki dawnego Dar ówka, przy których sta y stare, ryglowe cha upy 

rybackie. Wygl d takiej uliczki znany jest z karty Heinricha Tredera 

Rügenwaldermünde. Weg zu den Badeanstalten, wys anej w 1907 roku. 

Wida  na niej zakr t drogi prowadz cej do k pieliska, dzisiejszej ul. Za-

wiszy Czarnego (Buzia kowski 2012: 230) (Tabl. IV: A). Inna pocztówka – 
Rügenwalde-Bad Altes Fischerhaus, wys ana oko o 1941 roku (Klusz-
czy scy, Szkudniewski, Urbaniak 2007: 101), przedstawia perspektyw  
wiejskiej ulicy z dobrze widoczn  na pierwszym planie obszern , ryglow  
cha up  z tynkowanymi i bielonymi fachami (wype nieniami mi dzy bel-
kami). Na kondygnacji przyziemia znajdowa y si  w niej izby mieszkalne, 
a na wy szym poziomie pomieszczenia magazynowe. Cha up  nakrywa  
wysoki dach kryty strzech , z wywietrznikiem w szczycie. Mo e ten otwór 
by  reliktem budownictwa kurnego, z otwartym paleniskiem, z którego 
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dym odprowadzano przez szczyt cha upy. Mo e wywietrznik wiadczy   

o tym, e na poddaszu w dzono ryby. Jasn , go cinn  izb  po o on   

w naro u domu od strony ulicy o wietla y trzy okna znajduj ce si  po obu 

bokach w g a. Dom odgrodzony by  od bocznej uliczki p otem z erdek,  

a na ty ach sta  niewielki, ryglowy budynek gospodarski. Perspektywa 

Dorfstrasse (obecnej ul. K pielowej) prowadz cej do mostu, przy której  

z ryglowymi cha upami s siadowa y murowane domy wznoszone na prze-

omie XIX i XX wieku, sta a si  tematem pocztówki Alberta Mewesa wy-

s anej w 1909 roku (Buzia kowski 2012: 232). 

Podsumowanie 

Ko cz c trzeba podkre li , e dawne widokówki przedstawiaj ce 

Dar ówko, jego port, uliczki, hotele, pla , mieszka ców i go ci, codzien-

no  i szczególne wydarzenia, s  wietnymi ród ami obrazowymi umo -

liwiaj cymi poznanie tej miejscowo ci i ogólnie ycie nadba tyckiej spo-

eczno ci rybackiej oraz kultur  wakacyjnego wypoczynku nad morzem 

od ostatniej dekady XIX wieku po lata 40. XX wieku. Podczas obserwacji 

zabudowy warto zwróci  uwag  na to, e reprodukcje niektórych zdj  

wykonano w lustrzanym odwróceniu. Czy by o ono przypadkowe, czy za-

stosowane ze wzgl dów kompozycyjnych, trudno obecnie ustali . Mo e 

nale a oby szuka  wersji nieodwróconej i porówna  obie. Nie ma to zna-

czenia w przypadku wszelkiego typu jednostek p ywaj cych oraz sylwe-

tek ludzkich. Dzi ki kartom pocztowym dowiadujemy si , dla których 

odzi, statków czy jachtów port w Dar ówku by  portem macierzystym,  

a które jednostki wp ywa y tu docelowo lub go cinnie. Bardzo wiele in-

formacji dostarczaj  widokówki w zakresie ró nicowanych ubiorów ludzi, 

zale nych od wielu czynników – od mody po pogod . A przede wszystkim 
dokumentuj  okres historyczny prze omowy dla kultury pomorskiej. 
Upami tniaj  ycie i obyczaje miejscowo ci i lokalnej spo eczno ci, które 
uleg y zatarciu wskutek II wojny wiatowej i jej polityczno-spo ecznych 
konsekwencji. Tematy wybierane na pocztówki mówi  o preferencjach 
klientów, jak i o potrzebach reklamowych hoteli, lokali gastronomicznych, 
sklepów czynnych w Dar ówku. Pocztówki wiadcz  równie  o funkcjo-
nowaniu oraz liczbie zak adów fotograficznych i firm wydawniczych za-
równo dar owskich, jak i na terenie ca ych Niemiec, zajmuj cych si  pro-
dukcj  kart pocztowych. Dowodz  ich wspó pracy z lokalnymi zak adami 
us ugowymi w zakresie dystrybucji kart s u cej i zarobkowi, i wspo-
mnianej reklamie. Karty pocztowe s  jednym z przejawów rozwoju ma-
sowej kultury obrazowej towarzysz cej wzrostowi roli podró owania za-
równo wypoczynkowego, krajoznawczego, jak i s u bowego.  



 Dawne pocztówki ród em wiedzy o Dar ówku 205 

Bibliografia 

BRANDHOFF P., HEMME D. [b.r.]. Häuser in Rügenwaldermünde, www.ruegenwalde.com/ 

hemmes/nliste.htm [dost p: 21.04.2020]. 

BUZIA KOWSKI J. 2012. Pozdrowienia z Dar owa i Dar ówka. Pocztówki z widokami Dar-

owa i Dar ówka 1892–1918, z kolekcji Marii i Jerzego Buzia kowskich oraz Muzeum 
Zamek Ksi t Pomorskich w Dar owie. Gruß aus Rügenwalde und Rügenwalder-
münde. Ansichtskarten aus Rügenwalde und Rügenwaldermünde 1892–1918, aus der 
Sammlung von Maria i Jerzy Buzia kowski, und des Museum im Schloss der Pommer-
schen Herzöge in Dar owo, Dar owo: DAR-MED Buzia kowska Maria. 

CSALLNER H. 2002. Bilder aus Hinterpommern. Über 360 Fotos vom Leben wie es damals 
war, Eggolsheim: Dörfler im Nebel Verlag. 

CSALLNER H. 2005. Historische Ansichten von Stettin bis Memel. Bilder von der Ostseeküste, 

Eggolsheim: Dörfler im Nebel Verlag. 

GAZI SKI R. 1995, Z dziejów portu dar owskiego w latach 1630–1668, Materia y Zachod-
niopomorskie 41: 389–399. 

GRANZOW K. (Hrsg.) 2001 Pommern in 1440 Bildern, Leer: Verlag Gerhard Rautenberg. 
KLUSZCZY SCY J. i G., SZKUDNIEWSKI A., URBANIAK T. 2007. Dawny powiat S awno. 

Frühere Kreis Schlave, S upsk: GRAWIPOL. 
KONTOWSKI K. 2014. Dirlow, Rügenwalde, Dar owo. Miasto nad Ba tykiem. Katalog wy-

stawy, Dar owo: Muzeum Zamek Ksi t Pomorskich. 
LOECK G. (Hrsg.) 2012. Reise in die alte Heimat in 1000 Bildern. Pommern, Regenstauf: 

Battenberg Verlag in der H. Gietl Verlag & Publikationsservice. 
MEWES A. [b.r.]. Ostseebad Rügenwaldermünde, Rügenwalde: Albert Mewes, http://www. 

ruegenwalde.com/literatur/ostsee/text.htm [dost p: 20.04.2020]. 
PATAN J. 2000. Pomorze Zachodnie na dawnych pocztówkach od Szczecina do Koszalina do 

1945 roku, Ko obrzeg: Agencja Wydawnicza Patan-Press.  
ROSENOW K. 1929. Rügenwaldermünde Preußens ältestes Ostseebad, [w:] Rügenwalde an 

der Ostsee, K. Rosenow (Hrsg.), Hannover: Deutschen Städte-Verlag Artur Seelen-
meyer: 20–22. 

Ansichtskarten als Auskunftsquelle über den  
Ort Rügenwaldermünde (Dar ówko) 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

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 Newi-

ger, alle aus Rügenwalde. Aber auch Firmen wie Julius Simonsen aus Olden-

burg/Holstein und Geyer u. Co. aus Breslau haben Münder Karten herausgege-

ben. Die meisten vorgestellten Ansichtskarten haben das Schlossmuseum in 

Dar owo, Familie Jerzy und Maria Buzia kowscy, Kluszczy scy, Szkudniewski, 

Urbaniak zur Verfügung gestellt, nur wenige aus öffentlichen Publikationen. 

 












