Czyli proponowana trasa zwiedzania
Królewskiego Miasta Dar³owa

Szanowny Turysto i Wczasowiczu
Serdecznie witamy Ciê w Królewskim Mieœcie Dar³owo.
Cieszy nas fakt, i¿ to w³aœnie Dar³owo sta³o siê celem Twojej letniej podró¿y, wakacji naj ..., pozostawiaj¹cych niezapomniane
wra¿enia, których nie zatr¹ pozosta³e dni roku.
Niniejszy informator powsta³ z myœl¹ o Tobie. Mamy nadziejê, ¿e dziêki obraniu proponowanego kierunku zwiedzania, zobaczysz
wszystko to, co warte jest zobaczenia. Urokliwe miejsca oczaruj¹ Ciê a magia zachodz¹cego s³oñca sprawi, ¿e bêdziesz
wspomina³ Dar³owo z westchnieniem.
Pozostaje nam ¿yczyæ s³onecznej aury, udanego wypoczynku i niezapomnianych wra¿eñ z podró¿y.
PORT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ - DAR£OWO

START: ul. Zamkowa
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Muzeum Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich - powsta³ w II po³owie XIV
w., za panowania ksiêcia Bogus³awa V i El¿biety, potomnej
Kazimierza Wielkiego. Wzniesiony na planie prostok¹ta.
Zbudowany z czerwonej ceg³y posiada³ 23 m wie¿ê wjazdow¹ i
mury zewnêtrzne o wysokoœci
14 - 16 m. Przeznaczony na
siedzibê ksi¹¿êc¹, mimo wielokrotnych przebudowañ i rozbudowy,
w g³ównych swych za³o¿eniach przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Na
zamku w Dar³owie urodzi³ siê jeden z najwiêkszych Europejczyków Eryk - król Danii, Szwecji i Norwegii. W historii zapisa³ siê jako
postaæ barwna i awanturnicza, znany tak¿e jako Ostatni Wiking
Ba³tyku.
Niecodzienn¹, szczególnie dla dzieci atrakcj¹ dar³owskiego Zamku
jest dwug³owe cielê, które urodzi³o siê najprawdopodobniej we wsi
Janiewice w powiecie s³awieñskim w roku 1919.

Ponadto w muzeum mo¿na zobaczyæ: dziesiêciopolowy Herb Ksi¹¿¹t Pomorskich ustanowiony na pocz¹tku XVI w.,
przedstawiaj¹cy tarczê nakryt¹ he³mem szczeciñskim podtrzymywan¹ przez dwóch dzikich mê¿ów (pomorskiego i rugijskiego) w
he³mach, portrety wszystkich mieszkañców dar³owskiego Zamku, zmumifikowanego kota, technologiê powstawania budowli
ryglowych (mur pruski), mapê Pomorza, pieczêci miejscowych cechów, najstarsze zachowane plany Miasta Dar³owo, miejscowe
medale okolicznoœciowe, pami¹tki przywiezione z Dalekiego Wschodu, ³o¿e Króla Eryka, meble barokowe i neobarokowe oraz
wiele innych pami¹tek stanowi¹cych dziedzictwo minionych lat.

Kierunek: ul. Powstañców Warszawskich docelowo ul. Bogus³awa X
Koœció³ Œw. Jerzego - wzniesiony na przedmieœciu Wieprzañskim
(XV w.), ze wzglêdu na swoj¹ lokalizacjê (po³o¿enie poza murami
miejskimi) oraz bezpoœrednie s¹siedztwo Szpitala Ducha Œwiêtego
koœció³ ten przeznaczony by³ dla wiernych, cierpi¹cych na ubóstwo,
ró¿nego rodzaju choroby w tym - tr¹d. St¹d te¿ znany jest jako
koœció³ dla trêdowatych.
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Kierunek: ul. Powstañców Warszawskich docelowo Pl. Koœciuszki.
Pomnik Rybaka (fontanna) - znajduje siê na dar³owskim rynku od
1919 roku. Wykonany przez s³awieñskiego rzeŸbiarza Willhelma
Grossa, pomnik ku czci ludzi morza. Na uwagê zas³uguj¹ cztery,
spi¿owe, wmurowane tablice z historii miasta.
Fundatorem
fontanny by³ najwiêkszy dar³owski armator Hamptenmacher,
którego dom znajduje siê na skrzy¿owaniu ul. Powstañców
Warszawskich z Rynkow¹. Na uwagê zas³uguje widniej¹cy na
budynku napis: „ANNO 1604” oraz statek pozbawiony takielunku.
Niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e podczas jednej z powodzi, która
nawiedzi³a Królewskie Miasto, poziom wody siêga³ w³aœnie do tego
miejsca. Najprawdopodobniej by³ to tylko symbol, charakteryzuj¹cy
zawód w³aœciciela.
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Ratusz - usytuowany w centrum miasta w pn. - zach. pierzei rynku
(pl. T. Koœciuszki). Budynek renesansowo - barokowy (XVIII w.),
dwukondygnacyjny z zas³uguj¹cym na szczególn¹ uwagê portalem
wejœciowym. Obecnie Ratusz pe³ni funkcjê siedziby w³adz miejskich
Miasta Dar³owo.
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Koœció³ Mariacki - najstarszy, gotycki zabytek Dar³owa. Pocz¹tki
jego budowy siêgaj¹ XIII w. Mimo wielokrotnych modernizacji,
licznych ¿ywio³ów które nawiedza³y miasto, nie zatraci³ on
pierwotnych za³o¿eñ do dnia dzisiejszego. Postawiony na planie
prostok¹ta jest budowl¹ ceglan¹, nieotynkowan¹, trójnawow¹, typu
bazylikowego. Nawy boczne podtrzymywane s¹ skarpami.
Prezbiterium dwuprzês³owe zamkniête trójbocznie. Miêdzy nawami
bocznymi, na planie kwadratu, umieszczona zosta³a wie¿a o
wysokoœci 60 m. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje mieszcz¹ce siê w
koœciele Mauzoleum Pomorskie z sarkofagami Króla Eryka,
El¿biety, ¿ony ostatniego Ksiêcia Pomorskiego i Jadwigi Ksiê¿niczki Pomorza. Lapidarium z zabytkowymi krzy¿ami, figurami
i nagrobkami, barokowa ambona oraz g³ówny witra¿ w prezbiterium
z XIX w.

Powrót do ul. Powstañców Warszawskich kierunek ul.O.D. Tynieckiego
Brama Kamienna zwana Wysok¹ - jedna z trzech bram, która
ocala³a do dziœ. Pozosta³oœæ po dawnych obwarowaniach
miejskich, które otacza³y miasto 1500 m murem. Odbudowana
w 1732 roku. Postawiona na planie kwadratu, czterokondygnacyjna
z ostro³ukowym przejazdem. Przykryta dachem namiotowym,
czterospadowym, krytym dachówk¹. Zdobiona ostro³ukowymi
blendami, pomalowanymi na bia³o.
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Kierunek - ul. Œw. Gertrudy
Koœció³ Œw. Gertrudy - na podstawie, rozmaitych dokumentów i
zapisków historycznych szacuje siê, i¿ koœció³ ten powsta³ na
prze³omie lat 1450 - 1460. Stylem nawi¹zuje wiêc do architektury
gotyku. Swoistym kszta³tem przypomina rotundê, stanowi¹c
przyk³ad skandynawskiego gotyku, wyj¹tek na ca³ym Pomorzu,
jedyny tego typu obiekt w Polsce.
Koœció³ ten by³ kaplic¹ cmentarn¹ i pe³ni³ tê funkcjê do 1990 roku.
Powsta³ na planie szeœciok¹ta, z dwunastok¹tnym ni¿szym
obejœciem, o bokach na przemian d³u¿szych i krótszych. Budynek
oplataj¹ trzyschodkowe skarpy, odchodz¹ce prostopadle na
zewn¹trz, rozszerzaj¹c siê ku do³owi. Wzniesiony na fundamencie
kamienno - ceglanym, na którym opiera siê ceglany cokó³.
Murowany ceg³¹, otynkowany i obecnie pomalowany na bia³o.
Koœció³ nakrywa dach namiotowy, o trójk¹tnych po³aciach
Fot. Krzysztof Subicki
zwieñczony bardzo w¹skim, ostros³upowym he³mem, zamkniêtym .
kul¹, krzy¿em i kogutem. Najni¿sza czêœæ dachu dwunastoboczna, stopniowo zmierzaj¹c ku górze przechodzi w szeœcioboczn¹,
wieñcz¹c siê w szeœciobocznej wie¿yczce z iglic¹. Dach pokryty drewnianym materia³em - gontem. W koœciele wystêpuj¹ dwa
rodzaje okien: œredniej wielkoœci prostok¹tne zakoñczone ³ukowo oraz ma³e, okr¹g³e okienka zwane bulajami. Wnêtrze zaskakuje
bogactwem rozwi¹zañ i form architektonicznych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje: prospekt organowy i gwieŸdziste sklepienie.
Patronk¹ koœcio³a jest œw. Gertruda - opiekunka ¿eglarzy, podró¿nych i opuszczonych.

Tu koñczy siê Miejska Trasa Turystyczna Miasta Dar³owo. Czas na morsk¹ przygodê - Dar³ówko. Mo¿na siê
do niego dostaæ na wiele sposobów. Proponujemy dwa z najatrakcyjniejszych: spacer bulwarem wzd³u¿
rzeki Wieprzy lub rejs Tramwajem Wodnym (przystañ ul. Wenedów) .

Kierunek: Dar³ówko (ul. Powstañców Warszawskich - Morska - Conrada K¹pielowa - Wschodnia)
Dar³ówko - nadmorska dzielnica Dar³owa, znany oœrodek wczasowy i port rybacki przy ujœciu Wieprzy do Ba³tyku. Szeroka pla¿a o
jasnym drobnym piasku, piêkne lasy sosnowe i wspania³y mikroklimat sprawiaj¹, ¿e wypoczywa tu wielu turystów.
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W Dar³ówku znajduje siê: 22 - metrowa, najdalej wysuniêta na
wschód latarnia morska zaliczana do latarni Wybrze¿a
Zachodniego. Usytuowana przy wejœciu do portu, w Dar³ówku
Wschodnim tu¿ u nasady falochronu. Pierwsze informacje o latarni
pochodz¹ z roku 1715, kiedy to nakazano ustawiæ œwiat³a po obu
stronach rzeki Wieprzy. Dopiero 170 lat póŸniej, w roku 1885 u
pocz¹tku falochronu wschodniego, wybudowano stacjê pilotów. By³
to niewysoki, parterowy budynek, z czerwonej ceg³y, do którego od
strony pla¿y, przylega³a wybudowana na planie kwadratu,
dwukondygnacyjna wie¿a. Kolejnych modernizacji obiektu
dokonano w 1927 roku, dobudowuj¹c kolejne, trzecie piêtro wie¿y,
zwieñczone latern¹ z bia³¹, stalow¹ kopu³¹ i galeryjk¹. Latarnia w
niezmienionymstanie dotrwa³a do dnia dzisiejszego. Obecnie
stanowi jedn¹ z licznych atrakcji Królewskiego Miasta Dar³owo.
Fot. Krzysztof Subicki

Most Rozsuwany im. Kapitana Witolda Huberta - ³¹cz¹cy dwie
strony Dar³ówka
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Wiatraki - zabytek techniki, stanowi¹ce pierwsz¹, profesjonaln¹
farmê wiatrakow¹ w Polsce. Ze wzglêdu na panuj¹ce w tym miejscu
dogodne warunki atmosferyczne i wiej¹cy przez 363 dni w roku
wiatr, lokalizacja ta sta³a siê miejscem idealnym dla ekologicznej
inwestycji. Pierwsze wiatraki pojawi³y siê w 1999 roku. Pocz¹tkowo
by³o ich piêæ (mniejsze). Obecnie, w tym miejscu, znajduje siê
³¹cznie czternaœcie wiatraków, z czego najwiêksz¹ atrakcjê
stanowi¹ te o kolosalnych wymiarach. 80 - metrowe giganty, o 45 m
³opatach miel¹cych wiatr wzbogaci³y krajobraz Dar³owa, wytyczaj¹c
kolejn¹ trasê spacerow¹, dostarczaj¹c¹ niezapomnianych wra¿eñ.
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