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Wprowadzenie

W 2020 r. miała odbyć się szósta edycja Słupskiego Festiwalu Historycznego, który
zabrałaby odwiedzających w odmęty Morza Bałtyckiego oraz jego legend, mitów i historii. Z
powodu pandemii COVID-19 wydarzenie w jego oryginalnej wyjątkowo bogatej, pełnej
atrakcji formie, która od lat przyciąga tysiące osób musiało zostać odwołane.
W tym roku, mimo panujących ograniczeń w formie cyfrowej zostały przygotowane
materiały i filmy edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień, które miały zostać poruszone
podczas tegorocznej edycji. Dedykowane one są wszystkim zainteresowanym, a w
szczególności uczniom i nauczycielom.
Celem szóstej edycji Słupskiego Festiwalu Historycznego było pogłębienie i rozwój
historycznej wiedzy na temat Morza Bałtyckiego, Pomorza oraz życia naszych przodków na
tym obszarze. Wydarzenia miało także nawiązać w swojej treści do 100. rocznicy Zaślubin
Polski z morzem, mającego miejsce 10 lutego 1920 r., a także do 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej, mającej miejsce 13-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Tegorocznym hasłem festiwalu miały być słowa „Morze, Pomorze i My!”.
Tym samym, treść materiałów i filmów edukacyjnych będzie nawiązywać do
głównych zagadnień, które miały zostać przedstawione odwiedzającym podczas Słupskiego
Festiwalu Historycznego.
Organizatorzy
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Prof. dr hab. Wojciech Skóra
Akademia Pomorska w Słupsku

POLACY I MORZE W TYSIĄCLECIU. REFLEKSJE NA 100-LECIE
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM (1920-2020). OD OBOJĘTNOŚCI,
POPRZEZ ASPIRACJE KOLONIALNE DO BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO.

Film edukacyjny: https://youtu.be/7-9WheYZv2A
Konspekt wykładu:


Refleksje ogólne. Paradoksy stosunku naród-morze.

Wszechocean to 71% powierzchni Ziemi, czyli zdecydowana większość planety.
Dlaczego ludzie sięgają po panowanie nad morzami? Nie chodziło o same morza, lecz nowe
lądy za nimi. Homo sapiens to gatunek drapieżny i terytorialny. Walczy o „przestrzeń
życiową”. U podstaw ekspansji XIX leżała eksplozja demograficzna. W Japonii przybywało 1
mln obywateli rocznie. Na wyspie to katastrofa. Potrzebne były nowe obszary. A więc i flota
umożliwiająca podboje. Anglia, Japonia, Skandynawia (Wikingowie) stały się morskimi
potęgami aby zapewnić ziemię i dobra dla swoich narodów, kosztem innych.


Czy morze odgrywa kluczową rolę w rozwoju cywilizacji?

Nie. Wielkie cywilizacje starożytne rozwijały się bez morza: chińska, indyjska,
perska, egipska, asyryjska itp.


Czy współcześnie morze jest niezbędnym warunkiem dobrobytu?

Nie. Szwajcaria jest zamożna nie mając morza. Węgrzy, Austriacy, Niemcy, Rosjanie
– ludy ekspansywne, lecz kontynentalnie, lądowo. Dlaczego? Bo miały słabo zaludniony
Wschód. Niemcy parli na ziemie polskie, Polacy na „ruskie”. Rosjanie w kierunku Azji.
Hiszpania, Anglia, Francja, Niderlandy – nie miały możliwości ekspansji lądowej. Ich
morskie imperia to wynik braku lądowej ekspansji.


Jakie są narody morskie, które poprzez morze sięgnęły po dobrobyt i imperia?
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Japonia, Anglicy, Skandynawowie, Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy – ludy, które
z powodu ograniczenia terytorialnego (wyspy lub półwyspy) i względnego ubóstwa swojej
ziemi sięgnęły poza nią, zbudowały floty i imperia.
Dzieje kontaktów Polaków z morzem to miłość niełatwa, zmienna i raczej późna.
Obecność Polski nad Bałtykiem to 3 epoki:
•
Jagiellonów,

1 EPOKA: Polska przed rozbiorami: „obojętność”. Polska Piastów,
Wazów,

Sasów

–

interesowała

się

morzem

incydentalnie

i

niekonsekwentnie. W efekcie Polska została od morza odepchnięta. Ekspansja poszła w
kierunku wschodnim, na późniejsze Kresy.
•

II Rzeczpospolita (1920-1939): entuzjazm i „zachłyśnięcie” się sprawami

morskimi.
•

Polska po 1945 r.: może to głównie„gospodarka i bezpieczeństwo”, ale i

turystyka.

1 EPOKA

Piastowie i morze:
W czasach pierwszych Piastów państwo Polan oparło się o Bałtyk. Powstało
biskupstwo w Kołobrzegu. Obecność Piastów nad Bałtykiem była jednak oparta na okupacji
wrogich Polsce Pomorzan, trwających przy pogaństwie. Każde osłabienie władzy centralnej
Piastów owocowało utratą dostępu do morza.


Piastowie kierowali się na zachód i północ. Potem stopniowo, od XII w.

kolonizacja niemiecka i potęga Zakonu Krzyżackiego odepchnęły Polaków od morza.


Ostatnim silnym, ale i okupacyjno-zdobywczym incydentem obecności

Piastów and Bałtykiem były wyprawy Bolesława Krzywoustego. Jesienią 1103 roku pod
Kołobrzeg dotarła kolejna wyprawa. Zapewne gród zostałby wtedy zdobyty, ale jak opisuje te
wydarzenia Gall Anonim: „(…) obfitość bogactw i łupów na Pomorzu zaślepiła waleczność
rycerzy i w ten sposób los ocalił swoje miasto z rąk Polaków (…)”.


Niestety, Niemcy rozumieli wagę morza. Ich kolonizacja od XII w. posuwa się

wybrzeżem Bałtyku.
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Obecność Piastów na Bałtykiem kończy rzeź Gdańska z 1308 r. dokonana

przez Krzyżaków – efekt swarów między Słowianami: Po śmierci Świętopełka w 1266 roku,
na arenę – jako pretendenci do schedy po nim, wkraczają dwaj bracia – Mściwój II i
Warcisław. Książęta pomorscy, jak najbardziej słowiańscy (czyli “nasi”)… Sami zwracają się
przeciwko sobie o pomoc do Niemców (wg dzisiejszej nomenklatury). Warcisław, książę z
Gdańska prosi o pomoc Krzyżaków, Mściwój – książę ze Świecia – Brandenburczyków. I tak
to właśnie, niemieckimi kopiami i mieczami dwaj “nasi” (czytaj: słowiańscy) możnowładcy
prowadzą bratobójczą wojnę.
Polska pod rządami Jagiellonów od XV w. stopniowo odwracała się od Bałtyku, choć
siła państwa i zdruzgotanie Krzyżaków umożliwiały odmienne rozwiązanie.


Ówczesny stosunek do morza i floty można streścić w haśle: kolonie polsko-

litewskie (była to Rzeczpospolita Obojga Narodów) są na Wschodzie! Po co kolonie, skoro
byli chłopi i ogromne puste przestrzenie na wschodzie? Przyczyna leżała w archaicznej
gospodarce, opartej na uprawie roli. I wykorzystywaniu niemal darmowej pracy chłopów.


Brak ekspansji morskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów to efekt braku silnej

władzy monarszej. Król w Polsce był nie tylko politycznie słaby, ale i nie miał pieniędzy. A
flota I porty – podstawa ekspansji – wymagają ogromnych środków, zanim przyniesą zyski.


Dlaczego nie mieliśmy silnej floty handlowej w wiekach XV-XVIII, choć

handel zbożem przynosił krocie szlachcie? Bo Polska nie miała silnego mieszczaństwa.
Szlachta, używając demokracji, zdusiła mieszczaństwo.


Odpowiednikiem wypraw Francuzów, Anglików i Hiszpanów do Ameryk i

Afryki były wyprawy Batorego pod Psków i dojście ekspansji polskiej niemal do Morza
Czarnego w XVII w. Odpowiednikiem wielkich latyfundiów białych kolonialistów w
Amerykach były posiadłości Potockich, Lanckorońskich, Zamojskich, Lubomirskich na
wschodzie.

Polacy bywali wówczas obecni na morzach i oceanach, jednak indywidualnie,
pracując dla dobra państw Europy Zachodniej. Najbardziej znane postacie:


Krzysztof

Arciszewski

(zdobywał

Brazylię

dla

Holendrów,

pionier

nurkowania). (1592-1656), pierwszy nurek polski, płk walczący dla Holendrów w Brazylii,
generał Władysława IV
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Murycy Beniowski (król Madagaskaru). Maurcy Beniowski, żołnierz, więzień

Kamczatki, od 1776 król Madagaskaru, który zdobył dla Francji.
2 EPOKA: Rok 1919 i traktat wersalski. Polska wraca nad Bałtyk „mądra po
szkodzie”
Radość z odzyskania morza była w istocie radością ze zwycięstwa nad Niemcami.
Morze było symbolem tej rywalizacji. A jej kwintesencją rywalizacja nowej Gdyni ze starym
Gdańskiem. Było to przezwyciężenie kilkusetletniej dominacji Niemców odcinających
Polaków od Bałtyku. Bałtyku prowadzącego do bogactwa kolonii i z handlu. Polacy mieli
nabożny stosunek do morza (bywało, żegnali się nią jak wodą święconą, brali ją w butelki dla
rodziny itp.).
II Rzeczpospolita była otoczona ze wschodu i zachodu przez potężne i wrogie jej
państwa: Rosję (ZSRS) i Niemcy. Od południa graniczyła z nieprzyjaźnie nastawioną
Czechosłowacją. Szybko, bo już w 1920 r., podczas wojny z bolszewikami, okazało się, że
jedynie drogą morską można liczyć na dostawy pomocy zbrojeniowej z Zachodu. Jednak port
w Gdańsku okazał się niedrożny. Niemcy (stanowiący 90% mieszkańców Wolnego Miasta
Gdańska) odmówili przeładunku uzbrojenia napływającego z Francji:
Największego rozgłosu nabrała sprawa odmowy rozładunku pełnego statku "Tryton"
tak potrzebnej na froncie broni. W mieście "zaczęły się nasilać akcje antypolskie. Nie było
dnia, aby przejeżdżający koleją przez Gdańsk polscy wojskowi nie byli narażeni na
wymyślania i wrogie pod ich adresem okrzyki. W porcie zaś zaczęli pojawiać się agitatorzy
zbierający robotników. Rezultatem tej agitacji były strajki właśnie w naszej strefie
wolnocłowej. Dokerzy odmówili nawet wyładunku materiałów sanitarnych i dostaw
Czerwonego Krzyża pod pozorem, że są to materiały wojenne. Niemcy wyraźnie sprzyjali
bolszewikom, swojemu niedawnemu sojusznikowi czy agentowi, który niedawno tak ich
odciążył w zmaganiach wojennych, zwijając front wschodni.
II Rzeczpospolita i jej entuzjazm wobec spraw morskich to głównie 3 zjawiska:
1.

Budowa portu w Gdyni, mającego uniezależnić kraj od „niemieckiego” (a więc

– niepewnego) Gdańska.
2.

Pierwsza polska flota handlowa i pasażerska w XX w.
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•

W dniu zaślubin Polski z morzem (10 lutego 1920) w Rewie na dziesięciu

szkutach wciągnięto polskie bandery, tworząc zalążek Polskiej Marynarki Handlowej.
•

W 1939 r. Polska miała 31 statków handlowych i 4 duże transatlantyckie statki

pasażerskie.
3.

“Morze prowadzi na manowce”. Spóźniony sen Polaków o koloniach

zamorskich (1918-1939):


Ze swoimi aspiracjami kolonialnymi II RP przypominała cherlawego

młodzieńca, który jest bardzo ambitny i niezbyt trafnie ocenia własne możliwości, bo rodzice
wmówili mu, że jest bardzo silny i zawsze sobie poradzi. Tymczasem pewność siebie bez siły
może prowadzić do katastrofy, bo można wejść w konfrontację ze znacznie silniejszym, bez
rozeznania rzeczywistości.


W 1939 do Ligi Morskiej i Kolonialnej należało w Polsce niemal 1 mln osób.

Zapisały się całe klasy szkolne, nierzadko szkoły. Organizowane corocznie Dni Kolonialne
gromadzą na demonstracjach i marszach dziesiątki tys. osób w wielu miastach.


Niewiele zjawisk wskazuje tak dobitnie, jak mocno Polska straciła na

zaborach. Ponad 120 lat pozbawienia państwowości, zwłaszcza w XIX w., spowodowało, że
Polaków nie było przy podziale świata na strefy wpływów. Polska pojawiła się ze swoimi
aspiracjami kolonialnymi absurdalnie późno. Imperia kolonialne były u schyłku trwania, gdy
Polska o nie zabiegała (choć oczywiście w 1939 nie było tego widać, wiemy o tym obecnie).


Do rangi symbol polskich spóźnionych aspiracji w tym zakresie urosła Liberia,

“kandydatka” na kolonię Polski:
o

Liberia: republika w Afryce Zachodniej, założona w XIX w. przez

wyzwolonych niewolników z USA.
o

W 1934 r. podpisała umowę z LMK o dzierżawę ziemi dla osadników z Polski.

o

Na przełomie 1934/1935 r. do Liberii przybyli polscy plantatorzy. Przyznano

im nadziały ziemi u podnóża wzgórz Reppu. Posadzili pierwsze uprawy. Niestety, przez
kolejne dwa lata na skutek ich własnych błędów w hodowli i ataków szarańczy tracili
pierwsze zbiory. Dopiero w 1938 r., pouczeni przez wezwanego na pomoc francuskiego
agronoma, uzyskali dobre plony. Ale w tamtym czasie nie miało to już większego znaczenia.
o

W lutym 1935 r. do Monrovii przybił statek „Poznań” z ładunkiem 500

emaliowanych nocników, beczek z cementem, żelaza i kilku ton soli. Murzyni nie chcieli tych
towarów kupować. Okazało się, że na nocnikach łuszczy się emalia, cement jest sprzedawany
w nazbyt dużych opakowaniach, a sól jest podłej jakości.
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Rezultat II wojny światowej – mocne osadzenie nad Bałtykiem.
Drugie zaślubiny z morzem: 17 i 18 marca 1945 roku w Mrzeżynie i Kołobrzegu
odbyły się największe uroczystości nawiązujące do symbolicznych zaślubin z Bałtykiem,
których dokonano po odzyskaniu niepodległości. 1 Armia Wojska Polskiego gen. Stanisława
Popławskiego zdobyła Kołobrzeg 18 III:
Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Ggłos zabrał m.in. ppłk Piotr
Jaroszewicz, zastępca dowódcy 1 AWP do spraw polityczno-wychowawczych, późniejszy
premier PRL (w latach 1970-1980). „Od przeszło ośmiu wieków nie stąpała tu stopa
polskiego żołnierza. W tym miejscu, gdzie widzicie mury fortecy stał niegdyś gród słowiański.
W tysięcznym roku założył Bolesław Chrobry biskupstwo w Kołobrzegu. To jest odwiecznie
polska ziemia. Tu nad polski Bałtyk prowadzi szlak wytyczony przez wielkich piastowskich
polityków i wodzów - Chrobrego i Krzywoustego" – mówił Jaroszewicz.
3 EPOKA: Współczesność. Bałtyk ma dla Polski znaczenie głównie w zakresie
bezpieczeństwa energetycznego.


Kluczowa obecnie sprawa. Bezpieczeństwo energetyczne Polski:



Gazoport w Świnoujściu może poprzez dostawy gazu płynnego z Norwegii

lub USA dać niezależność od surowca z Rosji. Odbierze to wschodniemu sąsiadowi
możliwość szantażu energetycznego wobec państwa.


Naftoport – baza przeładunku paliw płynnych w porcie morskim w

Gdańsku. Posiada zdolność przeładunkową 34 mln ton w ciągu roku oraz stanowisko "T"
przystosowane do obsługi statków o nośności do 300 tys. t. Posiada potencjał przeładunkowy
w pełni pokrywający obecne krajowe zapotrzebowanie na ropę naftową importowaną drogą
morską oraz eksportowane i importowane morzem produkty rafinacji – paliwa płynne.
Naftoport, w pewnym zakresie, zabezpiecza także dostawy ropy naftowej do dwóch rafinerii
położonych na terenie Niemiec, w pobliżu naszej granicy. Utrzymywany potencjał
przeładunkowy Przedsiębiorstwa, pod warunkiem zachowania odpowiedniej koordynacji
dostaw, jest w stanie sprostać całkowitemu pokryciu potrzeb importowych ropy naftowej dla
Polski. Innymi słowy, Naftoport, poza aspektem ekonomicznym (a Spółka wykazuje się
dobrym wynikiem ekonomicznym), pełni przede wszystkim rolę gwaranta bezpieczeństwa
dostaw surowca – ropy naftowej na krajowe potrzeby. Aktualnie nie planujemy rozbudowy
obiektu. Nasze bieżące działania modernizacyjne ukierunkowane są na unowocześnianie
Terminalu, podnoszenie standardu obsługi oraz zwiększanie jego bezpieczeństwa.
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W 2018 r. spółka przeładowała 14,92 mln t ropy naftowej i paliw płynnych. To

wzrost o 20% w stosunku do czwartego pod względem wielkości wyniku zanotowanego w
2017 r., kiedy przeładunki sięgnęły 12,48 mln t.

Dla biedniejącego Pomorza Zachodniego coraz ważniejsze stają się wpływy z
turystyki. Liczba odwiedzających nadmorskie miejscowości wskazuje, że ta gałąź gospodarki
staje się główną szansą regionu.
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Dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk
Akademia Pomorska w Słupsku

LOSY LUDNOŚCI RODZIMEJ ZNAD JEZIOR GARDNO I ŁEBSKO
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Film edukacyjny: https://youtu.be/wWyLZyjArTI
Artykuł uzupełniający:
Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno to potomkowie Kaszubów wyznania
ewangelickiego, którzy wskutek splotu szeregu okoliczności natury m.in. politycznej,
gospodarczej i geograficznej, żyjąc w państwie niemieckim, zachowali dłużej niż inni swą
kaszubską tradycję i język. Zainteresowanie tą grupą świata naukowego rozpoczęło się w
połowie XIX wieku. Badania, które wywarły największy wpływ na postrzeganie jej przez
następne dziesięciolecia przeprowadził w 1856 roku rosyjski slawista Aleksander Hilferding.
W będącej efektem tych badań pracy „Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza
Bałtyckiego”

badacz stwierdził, iż mieszkańcy miejscowości położonych na zachód od

Pustynki to Słowianie, którzy w najdalej wysuniętych na zachód wsiach nazywają siebie
Słowińcami. Podkreślał, że jest to już tylko resztka dawnego zasięgu tego terminu, a jej
przetrwanie akurat w tej okolicy miało być spowodowane oddzieleniem pasem trudnych do
pokonania bagien. Ten geograficzny argument oraz specyfika trybu życia rybaków miały też
zaważyć na przetrwaniu najdłużej w tej okolicy tradycji kaszubskiej. Przejawiała się ona
głównie w używanym wówczas języku, którym posługiwali się jeszcze starsi mieszkańcy.
Należy podkreślić, iż A. Hilferding wprowadził ostatecznie do obiegu naukowego
określenie ludności rodzimej znad jezior Gardno i Łebsko jako Słowińców. W powojennej
literaturze nazwę tą przyjmowano bez zastrzeżeń. Podobnie działo się w publicystyce, która
czasem rozciągała ją w opowieściach na czasy dawniejsze, nawet średniowieczne.
Tymczasem według nowszych ustaleń nazwa ta została nadana błędnie, bo „słowiński” to po
prostu kaszubska forma wyrazu „słowiański”. Jednak od momentu ukazania się „Resztek
Słowian…” naukowcy zaczęli powszechnie używać określeń ”Słowiniec”, „słowiński” dla
12

ludności zamieszkującej okolice jezior Łebsko i Gardno, mimo iż nikt nigdy nie słyszał aby
ktokolwiek siebie tak nazywał. Nazwę tę powtarzali kolejni badacze przybywający na te
tereny w kolejnych dziesięcioleciach XIX i w początku XX wieku: Alfons Parczewski,
Mikołaj Rudnicki i inni. W dwudziestoleciu międzywojennym polscy badacze nie mogli z
przyczyn politycznych interesować się resztkami przetrwałej kaszubszczyzny w państwie
niemieckim. Nie sprzyjała temu bardzo napięta sytuacja między Polską a zachodnim
sąsiadem.
Zmiana nastąpiła po II wojnie światowej. Już wkroczenie Armii Czerwonej na
tereny słowińskie bez wątpienia było dla tamtejszych mieszkańców pełne dramatycznych
wydarzeń i odcisnęło piętno na ich dalszych losach. Północna część powiatu słupskiego
zajmowana była w dniach 9 i 10 marca 1945 roku. Rozpoczęła się wówczas fala terroru.
Rozmiar okrucieństw dokonywanych przez Armię Czerwoną na ludności niemieckiej
zamieszkującej zajmowane kolejno miejscowości był ogromny. Większość relacji mówi o
niezliczonych gwałtach, grabieżach, aresztowaniach i pobiciach. Sytuację regionu pogarszał
fakt, że było to bezpośrednie zaplecze frontu. Wówczas też rozpoczęło się kontrolowane i
niekontrolowane rozgrabianie zastanego mienia. Z wiosek wywożono wszelkie maszyny
rolnicze pozostawiając mieszkańców bez narzędzi do uprawy roli, co wobec nadchodzącego
okresu prac polowych wróżyło klęskę. W kwietniu i maju zdemontowano – siłami zmuszonej
do tego ludności miejscowej, przeważnie kobiet – kolejkę wąskotorową. Zarekwirowano
bydło, które również popędzono na wschód.
Nieograniczona władza Rosjan trwała kilka miesięcy. Dopiero w lipcu i
sierpniu 1945 roku władza cywilna była przekazywana polskiej administracji i jurysdykcja
wojsk radzieckich przestawała obowiązywać. Jednak w 1945 roku mało kto w Polsce wiedział
o istnieniu zniemczonych już wówczas potomków ewangelickich Kaszubów nad jeziorami
Gardno i Łebsko. Początkowo zainteresowanie wykazywali naukowcy, którzy pragnęli, by
przetrwałe szczątki tamtejszej kultury, tradycji i języka zostały zachowane zarówno dla nauki,
jak i dla potwierdzenia słowiańskości regionu. Niestety, w powojennych warunkach dostęp do
słowińskich wiosek był praktycznie niemożliwy, a brak sprecyzowanej polityki państwa
wobec ludności rodzimej prowadził do nieuchronnego pogrzebania sprawy.
Tymczasem wśród oficjalnych działań władz polskich w pierwszych
powojennych latach, największy wpływ na sytuację ludności rodzimej na przyłączanych do
państwa polskiego ziemiach miały przede wszystkim wysiedlenia ludności niemieckiej. Były
one rozwiązaniem problemu powstałego w wyniku przesunięcia granicy na zachód, czyli
istnienia ogromnej grupy ludności niemieckiej w Polsce.
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Znaczne przemieszczenia ludności dokonywały się już w ostatnich miesiącach wojny i
w czasie pierwszych miesięcy powojennych, kiedy to ludność cywilna uciekała przed
zbliżającym się frontem. Również po jego przejściu trwały wciąż wyjazdy organizowane
zbiorowo lub indywidualnie. Spontaniczny wówczas odpływ ludności niemieckiej odbywał
się przeważnie nie napotykając większych przeszkód. Granice państwa nie były wówczas
szczelne, a lokalne władze państwowe znając już plany wysiedlania Niemców z państwa
polskiego nie tylko nie sprzeciwiały się wyjazdom, ale wręcz zachęcały do nich.
Wówczas tereny przyznane Polsce opuszczała też ludność rodzima, również z wiosek
słowińskich, traktowana ze względu na miejsce zamieszkania i przynależność państwową,
jako ludność niemiecka. Uwagę zwrócił na to Polski Związek Zachodni (PZZ), który w 1946
roku apelował by tereny „pasa nadbrzeżnego w powiecie słupskim od jeziora Gardzieńskiego
do Łebskiego na szerokość od brzegu morskiego do Główczyc, włączając wioski położone
dookoła obu wymienionych jezior” wyłączyć z akcji wysiedleń Niemców. Argumentowano,
iż mieszkają tam

„resztki Słowińców”, których mowa stanowiła „wartość dla badań

lingwistycznych” oraz mogła stać się ciekawym eksperymentem, jeżeli chodzi o
reslawizację”.
Tymczasem ze względu na przyjętą przez polskie władze strategię polityczną
wobec przyłączonych po II wojnie światowej ziem, wszelkie oddziaływania podejmowane w
stosunku do ludności rodzimej musiały być w którymś momencie niekonsekwentne. Z jednej
strony bowiem dążono do uświadomienia i udowodnienia historycznej polskości
przyłączonych ziem północnych i zachodnich do czego niezwykle przydatne okazywały się
wszystkie przypadki przetrwania słowiańskiej/kaszubskiej tradycji, z drugiej zaś kierowano
się urzeczywistnieniem koncepcji budowy jeśli nawet nie jednolitego narodowo
społeczeństwa, to na pewno społeczeństwa bez ludności niemieckiej. W konkretnym
przypadku rodzimych mieszkańców nadgardnieńskich i nadłebskich wiosek, poskutkowało to
doświadczeniem przez nich z jednej strony próby ukazania ich jako żywego dowodu
słowiańskiego (a nawet polskiego) charakteru regionu, a z drugiej strony prześladowań
(często ostatecznie wysiedleń) ze względu na uznanie ich za Niemców. Oba sposoby działania
były często wdrażane wbrew woli poszczególnych osób. Należy zaznaczyć, że identyczne
traktowanie dotknęło Mazurów, Kaszubów czy Ślązaków. Całej sytuacji nie pomagała
słabość instalujących się władz oraz powojenna dezorganizacja.
Kluczowe w postępowaniu wobec tej grupy stało się stanowisko Polskiego
Związku Zachodniego, który zaapelował o „odrabianie strat” poniesionych wskutek planowej
germanizacji. Chodziło o to, by pozostawić w Polsce osoby które legitymowały się
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niemieckim obywatelstwem, uległy germanizacji, ale mogły zaprezentować dowody
duchowego związku z polskością. Władze uległy temu dążeniu i w ten sposób, m.in. ludność
znad jezior Łebsko i Gardno została objęta programem reslawizacji, lub jak nawet często
określano – repolonizacji. Znamienne są tu słowa sformułowane przez władze PZZ, które
padły w piśmie do Wojewody Szczecińskiego: „Ministerstwo Ziem Odzyskanych przyjęło
punkt widzenia PZZ odnośnie do pozostawienia nie zweryfikowanej części ludności etnicznie
polskiej, chociaż ona wyraża chęć wyjazdu do Niemiec. Co do Słowińców, to zdaniem MZO
podpadają oni pod pojęcie ludności etnicznie polskiej i winni być pozostawieni w swoich
miejscach zamieszkania”.
Jak tymczasem kształtowało się poczucie narodowe Słowińców? Należy
stwierdzić, iż czuli się Niemcami. Byli obywatelami państwa niemieckiego, być może w
części świadomi swego słowiańskiego pochodzenia, nawet nieświadomie przekazując
szczątki dawnego języka, w postaci słów, zapamiętanych modlitw. Z pewnością jednak nie
czuli związku z państwem polskim i z polskością.
Jednak realizując wskazania zawarte w piśmie PZZ z 28 listopada 1946 roku,
wojewoda szczeciński wydał polecenia mające na celu wstrzymanie wysiedleń ze słowińskich
wiosek. Jednocześnie rozbieżność między założeniami wynikającymi z różnych pism a
rzeczywistością była ogromna. W tym samym czasie, gdy podejmowano kroki w kierunku
„przywrócenia” Słowińców polskości, następowało wysiedlanie ich do Niemiec. Proces ten
wciąż trwał na pewno jeszcze jesienią 1948 roku, o czym świadczy relacja nauczyciela z
Kluk, Feliksa Rogaczewskiego.
Ponadto, zarówno do czasu przybycia polskich osadników, jak i później, ludność
rodzima nie miała żadnego wpływu na decyzje o swoim losie. Napływowi mieszkańcy nie
byli początkowo zbyt liczni, ale przejęli całkowitą władzę nad Klukami. Nowi sąsiedzi nie
mówili inaczej o ludności rodzimej, jak tylko „Niemcy”, dziwiąc się często czytanym w
prasie doniesieniom o „Słowińcach”. Trudno też się temu dziwić: w pierwszym kontakcie
widzieli ludzi mówiących po niemiecku, zamieszkujących teren do niedawna będący częścią
państwa niemieckiego. W przekazach wydarzeń powojennych dominują wyliczenia krzywd,
jakie Słowińcy ponieśli ze strony osadników – grabieży, gwałtów, wyrzucania z domów,
później oszustw. Rodzimych mieszkańców traktowano jako obywateli drugiej kategorii.
Należy tu zaznaczyć, iż Słowińcy w większości chcieli z Polski wyjechać. Jedyne, co
ich mogło zatrzymać to przywiązanie do ziemi przodków. Jednak w zderzeniu z powojenną
rzeczywistością, bardzo złymi warunkami materialnymi oraz relacjami społecznymi,
argument ten stawał się drugorzędny. Wiele osób dążyło do wyjazdu chcąc się połączyć z
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rodziną, która opuściła Polskę już wcześniej – dobrowolnie lub pod przymusem. Jednak nie
pozwalano im na to.
Tymczasem, w miarę upływu czasu, obok starych konfliktów pojawiały się nowe. Na
przykład polscy osadnicy co najmniej niechętnie odnosili się do akcji pomocy ludności
słowińskiej. Odbierali to w ten sposób, że państwo opiekuje się Niemcami, a nie
pełnoprawnymi

obywatelami

–

czyli

Polakami

i

było

to

dla

nich przejawem

niesprawiedliwości.
Warto zwrócić tu uwagę na bałagan pojęciowy, jaki zagościł na łamach
publicystyki i w wypowiedziach działaczy, związany z określeniem działań podejmowanych
w stosunku do Słowińców. Mówiono zatem, że należy poddać ich (bądź już są poddawani)
reslawizacji (czasem resłowinizacji), rekaszubizacji bądź repolonizacji. Czasem używano
tych określeń wymiennie. Ponieważ przedrostek „re” oznacza powrót do wcześniejszego
stanu, stąd wniosek, że Słowińcy powinni wskutek tego procesu stać się ponownie:
Słowianami (Słowińcami), Kaszubami lub Polakami. I jakkolwiek pierwsze dwa terminy,
mimo że z wieloma zastrzeżeniami, można było uzasadnić, tak termin „repolonizacja”był
całkowicie fałszywy, bo mieszkańcy Kluk na pewno nie czuli się przed II wojną światową
Polakami. Tymczasem funkcjonowały kursy repolonizacyjne i mówiono o przywracaniu
Słowińców polskości.
Zmiana nastawienia władz do ludności rodzimej nastąpiła na przełomie lat 40. i 50. i
charakteryzowała się oficjalnie dążeniem do poprawy bytu autochtonów. Ale efektów nie
było, a sytuacja w Klukach nie uległa poprawie. Utrwalił się podział między ludnością
rodzimą a napływową. Widoczną zmianą nowych wytycznych było to, że zaczęto zauważać
autochtonów, a nawet eksponować ich na zakazanych dotychczas stanowiskach. Wyrazem
tego był wybór Ruty Kötsch na stanowisko sołtysa, które sprawowała od roku 1950.
Ostatecznie w 1953r. ustąpiła pod naporem ataków ze strony grupy osadników. Nie dość tego,
jako osoba stawiana za wzór funkcjonowania Słowińców w Polsce, mimowolnie stanęła w
opozycji wobec części „swoich” jako zdrajca. Przykład Ruty wskazuje na to, że coraz trudniej
było o rozwiązanie sytuacji Kluk zgodnie z założeniami władz centralnych.
Należy w tym miejscu poruszyć wątek dotyczący właśnie sytuacji wśród samych
Słowińców. Czasem wspominano o naciskach stosowanych wobec swoich ziomków przez
grupę osób chcących wyjechać do Niemiec, by ci nie zdradzali się ze znajomością
kaszubskich słów. Prawdopodobnie tak mogło być, bo przecież właśnie wiedza naukowców i
działaczy o resztkach kaszubskich tradycji przez nich przechowywanych doprowadziła do
zamknięcia ich w piekle, jakim stała się dla nich rodzinna miejscowość w pierwszych
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powojennych latach. Objawia się tu cała przewrotność historii: używany przez nich język był
najpierw wypierany przez Niemców, by później stać się przyczyną uwięzienia w państwie
polskim.
W

latach

pięćdziesiątych

wciąż

większość

autochtonicznych

mieszkańców

słowińskich wiosek dążyła do opuszczenia Polski. Stawało się to coraz bardziej możliwe w
miarę układania się stosunków między polską a NRD, następnie również RFN. Mieszkańcy
Kluk zaczęli składać wnioski o odpowiednie zezwolenie. Według sprawozdania Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej (PWRN) w Koszalinie zrobiła to większość mieszkańców
Kluk twierdząc, że są Niemcami, a nie Słowińcami. W relacji urzędników zachowało się
wspomnienie, iż dopytywali się, dlaczego nie mogą wyjechać do swych rodzin w Niemczech,
skoro wyjeżdżają Polacy, a im jako Niemcom wyjazd uniemożliwia się.
Tymczasem przemiany polityczne w 1956 roku przyniosły kolejny wzrost
zainteresowania problemem ludności autochtonicznej.

Ponownie dostrzeżono „problem

słowiński”, nasiliły się zabiegi różnych organizacji mających na celu poprawę położenia
ludności słowińskiej i zatrzymanie jej w kraju. Wzrosła również aktywność publicystów.
Utworzone w 1957 roku przy udziale byłych działaczy PZZ (rozwiązanego w 1950 roku)
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ), powołany po przełomie politycznym
Społeczny Zespół Opiekuńczy nad ludnością słowińską oraz szereg innych organizacji wraz z
prasą podniosły alarmujący głos w związku z wyjazdami Słowińców z Polski. Apele o
zatrzymanie wyjazdów ludności znad jezior Gardno i Łebsko nie przyniosły rezultatu. Do
końca 1959 roku z Kluk wyemigrowało co najmniej 35 osób. Mimo wielu starań licznych
działaczy i organizacji, ludność autochtoniczna opuszczała Polskę.
Lata 60. przyniosły wyciszenie sytuacji w Klukach. Nieco ustabilizowały i poprawiły
się warunki materialne mieszkańców, dzięki niewielkim inwestycjom poprawiono wygląd
strasznie zaniedbanej wsi. Uruchomiono tam zakład produkcji obuwia domowego (należący
do Koszalińskiej Spółdzielni Szewców „Dobry But”), co dało dodatkowy zarobek głównie
miejscowym kobietom. Dzięki słupskiemu TRZZ Słowińcy stawali się uczestnikami wielu
inicjatyw, wśród których najbardziej doniosłą było zainaugurowanie w Klukach w 1963 roku
VI „Tygodnia Ziem Zachodnich”.

Przybladły nieco dotychczasowe konflikty między

osadnikami a autochtonami, chociaż do wzajemnej akceptacji była jeszcze długa droga.
W tym też czasie, gdy Słowińców w Klukach było już niewielu, po wieloletnich
przygotowaniach nastąpiło uroczyste otwarcie Muzealnej Zagrody Słowińskiej w Klukach (22
września 1963r.). Pracownicy placówki wspominają, że rodzimi mieszkańcy nie godzili się z
nazwaniem muzeum „Słowińskim”, nie chcieli oddawać przedmiotów mogących posłużyć za
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eksponaty ukazujące ich tradycje i codzienne życie. Jego zbiory zapełniły się dopiero w
momencie, gdy zaczęli opuszczać Kluki.
W latach 70., zapoczątkowane zbliżenie z RFN, które w końcu rządów Władysława
Gomułki zaowocowało uznaniem zachodniej granicy Polski przez to państwo (7 grudnia
1970r.) stworzyło nowe możliwości rozpoczynającej wkrótce swój okres władzy ekipie
Edwarda Gierka. W 1971 roku w zamian za pewne ustępstwa gospodarcze Polska zgodziła się
na wyjazd osób przyznających się do narodowości niemieckiej, co ostatecznie rozwiązało
sprawę ludności rodzimej znad jezior Gardno i Łebsko. Do końca lat 70. wyemigrowali
niemal wszyscy jej przedstawiciele.
Wraz z autochtonicznymi mieszkańcami i ich potomkami, wyjeżdżały osoby związane
z nimi, głównie poprzez małżeństwa. Wyjechali do Niemiec wtedy również ci, którzy
prześladowali Słowińców za ich niemieckość. Sprawa Słowińców w Polsce ostatecznie się
zakończyła. Funkcjonuje jednak nadal Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach przechowujące
pamiątki po rodzimych mieszkańcach tych ziem. Głównie też do tego miejsca przyjeżdżają
dawni mieszkańcy i ich potomkowie powspominać dawne Kluki, odwiedzić ziemię
przodków. Czas też sprawił, że odnoszą się do Skansenu z sympatią. Oddają swoje pamiątki
pragnąc, by przetrwała o nich pamięć.
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„CO CZYNIĆ, BY MYŚL ZBAŁAMUCIĆ I NIE ZAKWASIĆ SIĘ?”.
FORMY SPĘDZANIA CZASU PRZEZ ZIEMIAŃSTWO
I ARYSTOKRACJĘ W XIX W.

Film edukacyjny: https://youtu.be/5XKe_wA9Iiw
Artykuł uzupełniający:
XIX w. to specyficzna epoka, kiedy cieszono się nowinkami technicznymi
ułatwiającymi egzystencję czy przyśpieszającymi podróżowanie, a warstwy zamożne mając
nieograniczony czas starały się zapełnić go jak najprzyjemniej. Komunikacja miedzy
majątkami ziemskimi położonymi w różnych częściach podzielonego zaborami kraju
odbywała się za pomocą licznej korespondencji oraz równie licznych spotkań.
Najbardziej codzienną formą spotkań towarzyskich i rodzinnych była tzw. herbata
zwana też five o’ clock. Zwykle każdy dom miał określony dzień i porę na przyjmowanie
gości, przy czym odnosiło się to głównie do domów w mieście. Na wsi w dalszym ciągu
przyjmowało się gości o każdej porze jeśli zawitali do majątku, aczkolwiek w zaborze
pruskim przyjęte było zapowiadanie się uprzednie w odróżnieniu od posiadłości kresowych,
gdzie wymogi takie nie były w użyciu.
Herbaty mogły być proszone, czyli z udziałem specjalnie zaproszonych gości, istniała
także forma herbaty tańcującej czyli five o’clock teas (podobnie jak śniadań czy kolacji
tańcujących). Większe spotkanie towarzyskie połączone z tańcami w kurorcie zwane było
reunionem. Przedpołudniami często w lecie organizowano pikniki na świeżym powietrzu, ze
spożywanymi posiłkami na rozłożonym obrusie i przywiezioną w koszach zastawą
porcelanową lub srebrną.

Wieczornica lub wieczorynka oznaczała wieczór z czytaniem

literatury, dyskusją na zaimprowizowany temat. Raut był dużym uroczystym zebraniem
towarzyskim, zwykle wieczorem, ale bez tańców.
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Podczas spotkań nie tylko rozmawiano, ale i grano na fortepianie i innych
instrumentach, odbywało się głośne czytanie i grano w gry salonowe – loteryjki, łamigłówki,
szachy, domino, fortecę – gry z użyciem pionków, tryktraka (gra planszowa dla dwóch
graczy) a także rewertiera, znanego też pod nazwą othello lub reversi. Z gier karcianych
preferowano bezika, betę, preferansa, pasjansa, taroczka.
Do lat dwudziestych XX w. bardzo popularne były organizowane przez uczestników
żywe obrazy, deklamacje oraz inscenizacje, do których szyto stroje i przygotowywano
scenografię. Stanowiły one wdzięczną zabawę dla młodszych i starszych zwłaszcza na wsi,
organizowano ją niemal w każdych okolicznościach. Małgorzata z Radziwiłłów Potocka
opisywała przygotowywania żywych obrazów i szarad z okazji świąt rodzinnych w Ołyce, w
trudnych momentach podczas I wojny światowej w 1915 r., gdy w pobliżu dworu przechodził
front. Niekiedy organizatorów „żywych obrazów” czy teatru domowego nieco ponosiła
fantazja. Janina Potocka, wspominała, że podczas jej nocnej podróży z Warszawy do
Kozłówki, córka Maria z mężem Adamem Zamoyskim upozorowali na nią napad zbójecki
Na szczęście Janina Potocka wykazała się poczuciem humoru i zdrowym sercem…
W II poł. XIX w. upowszechniały się powoli formy aktywności na świeżym powietrzu
inne niż jazda konna i polowania, takie jak gry w krykiet i krokiet, kręgle i tenis. W zabawach
tych brały udział wszystkie pokolenia, ponieważ młodzież i dorośli grali, starsi stanowili
widownię usadowieni wygodnie na trzcinowych krzesełkach, a najmłodsi podawali piłki.
Wszystkie te spotkania odbywały się w odpowiednich ramach savoir vivre’u
zachowywanego z całą surowością, pod presją towarzyskiego ostracyzmu. Do I wojny
światowej przestrzegano ściśle wszelkich konwenansów, zwłaszcza w odniesieniu do panien,
którym nie wolno było uczestniczyć w żadnego typu herbatach, małych przyjęciach, nie
wspominając o balach bez przyzwoitki, zwanej szapronem (od franc. chaperonner). Jej
zadanie polegało na strzeżeniu młodej panny przed niestosowną sytuacją lub rozmową, co
mogłoby odbić się na jej reputacji i utrudnić małżeństwo.
Wizytę należało oddać, czyli zrewizytować, najlepiej w takiej samej formie. Inną
możliwością złożenia dowodu pamięci i szacunku było pozostawienie biletu wizytowego lub
posłanie go. Bilet zaniesiony osobiście informował o chęci wizyty, różnił się od posłanego
zagiętym rogiem. Bilety zostawiano dwa, jeśli składało je małżeństwo. Dla pani domu
przeznaczało się wizytówkę małżeńską, a gospodarz otrzymywał bilet od odwiedzającego
mężczyzny. Jeśli gościom zależało na zaproszeniu na bal z dorastającymi dziećmi,
dopisywano je na bilecie. Bilet złożony następnego dnia po wizycie gospodarza oznaczał chęć
zadzierzgnięcia bliskich stosunków i szacunek wobec niego. Bilet złożony w 2 dni po wizycie
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był najbardziej odpowiedni, znaczył chęć „znormalizowanych” stosunków, oznaczał także
podobną pozycję towarzyską. Złożenie biletu na 3 dzień było zachowaniem konwenansu, ale
bez chęci bliskich kontaktów. Położenie biletu stanowiło także formę podziękowania za
bytność na śniadaniu czy obiedzie (tzw. billets de digestion, w dosłownym tłumaczeniu:
banknot trawienia).
Przyjmowanie gości wymagało od gospodarzy odpowiedniej oprawy, by podkreślić
szacunek dla odwiedzających. Istotny był wygląd służby, która w zasobniejszym domu
posiadała kilka uniformów, w zależności od okazji, przy jakiej wypadało podawanie do stołu.
Poza uniformem roboczym, odświętnie prezentował się strój z okazji ślubu, bardziej
stonowany był z okazji pogrzebu. Najczęściej liberie szyto w kolorach herbowych (kolor
tarczy i labrów), z guzikami z wizerunkami herbów. U ziemiaństwa na Ukrainie i Podolu
służba pałacowa często nosiła strój kozacki, a w epatujących bogactwem pałacach w Łańcucie
czy Pszczynie ubrana była w stroje służących z XVIII w., co funkcjonowało również
niemalże do 1939 r.
Niezwykle szumnie obchodzono uroczystości rodzinne, zjeżdżając tłumnie na
chrzciny, śluby czy pogrzeby. Dominującą konfesją wśród ziemiaństwa i arystokracji polskiej
z pewnością był katolicyzm, choć prezentowano także bardziej wolnomyślicielskie poglądy,
którymi jednak starano się nie afiszować, by nie burzyć miłej atmosfery rodzinnych spotkań.
Krzysztof Radziwiłł z Sichowa, zwany z racji swych przekonań „czerwonym księciem”,
ceremonię chrztu swojego dziecka urządził w salonie, gdzie ustawiono ołtarz. Pod
zabytkowym krucyfiksem podarowanym przez Hieronimową Radziwiłłową z domu Habsburg
podłożono dla podwyższenia książkę. Po zakończonym obrzędzie wuj Janusz Radziwiłł
zgorszony niepomiernie odkrył, że był to Kapitał Marksa, czytany uprzednio przez pana
domu...
Równie istotne, ze względu na wymogi towarzyskie były spotkania w okresie
karnawału. Opisy zapustnych przyjemności w XIX w., będących głęboko zakorzenioną
polską tradycją, zajmują wiele miejsca w memuarach i listach z epoki. Najważniejszymi z
punktu widzenia pozycji towarzyskiej były karnawały w Krakowie i Warszawie. Udział w
karnawale, wymagający sporych ekspensów, traktowany był także jako dobry moment na
„wprowadzenie córki w świat” i poszukanie kandydata na męża. Wynajmowano luksusowe
apartamenty i prowadzono tzw. „dom otwarty” czyli przyjmujący w określony dzień tygodnia
(był tzw. jour de fix). Karnawał w Krakowie zwykle otwierał i zamykał bal w pałacu „Pod
baranami” , będącego pierwszym domem krakowskim, ale i inne bywały wyjątkowe. Za taki
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uznano kostiumowy bal z epoki napoleońskiej u

Franciszkostwa Potockich w pałacu

Jabłonowskich, na który wypożyczano stroje m. in. u Wojciecha Kossaka.
Bawiono się w domach prywatnych lub na tzw. balach obywatelskich organizowanych
przez liczne towarzystwa ziemiańskie, resursy, hotele o nazwie „ziemiański”. Na balach
matka towarzyszyła córce wprowadzanej w świat także w latach dwudziestych XX w. W
1929 r. księżna Anna Radziwiłłowa pisała do syna, że córka Krysia jako panna na wydaniu
tańczy na balach do rana a ona, matka, siedzi wraz z innymi matronami na kanapie przez całą
noc. Jest to tak wyczerpujące, że „ma ochotę popełnić samobójstwo” . Po spędzonej w ten
sposób nocy następował krótki odpoczynek i przerwa na sen, by popołudniu składać wizyty.
Wieczorem należało uczestniczyć w kolejnym przyjęciu. Oczywiście rano dobrze wychowana
panna powinna być z matką na mszy.
W każdej rodzinie dominowały określone formy kontaktów towarzyskich, w
zależności od upodobań i możliwości, ale polowania należały do zdecydowanie najbardziej
powszechnej i lubianej rozrywki ziemiaństwa i arystokracji. Wzmianki na temat łowów, broni
myśliwskiej, psów gończych itp. pojawiają się w każdym niemal każdym pamiętniku bez
względu na płeć autora i w większości listów, zwłaszcza panów. Polowania odbywały się w
prawie każdym majątku ziemskim a jeśli takowy był ubogi w zwierzynę, wyjeżdżano do
majątków zaprzyjaźnionych. Przyjemnością było zarówno podchodzenie zwierza w
zaprzyjaźnionym gronie nemrodów, jak nazywali siebie myśliwi, jak i kolacja bądź uroczysta
uczta odbywająca się po pokocie, czyli otrąbieniu upolowanej zwierzyny. Oprócz
nieodzownej rywalizacji, łowy na drobną zwierzynę traktowane były jako dobra zabawa,
zwłaszcza z wykorzystaniem zwyczajów myśliwskich i przesądów.
Skarbiec przekazów sprzed wieków stanowiły zwłaszcza Kresy, gdzie m. in.
zamawiano strzelby zaklęciami, nabijano je padalcem i strzelano do dębu, by otrzymać
celność broni. Wystrzegano się spotkania przed polowaniem kobiety z pustym wiadrem lub
zakonnicy, natomiast chętnie dotykano kobiecego kolana na szczęście. Noszono specjalną
biżuterię i amulety chroniące od pecha i nieszczęścia na polowaniu, zamawiano miejsca
przychodzącej zwierzyny i wiele innych.
Łowy

traktowane

były

jako

codzienna

zwykła

rozrywka,

niewymagająca

wyjątkowych przygotowań lub przeciwnie, starannie zorganizowane przedsięwzięcie
towarzyskie. Imponujące ilością gości, wielkością nagonki i towarzyszeniem dodatkowych
atrakcji odbywały się w ordynacji dawidgródeckiej na Polesiu u Karola Radziwiłła i w
Nieświeżu u Albrechta Radziwiłła, gdzie polowano na łosie i niedźwiedzie. Drukowano
specjalne zaproszenia dla gości, stanowiące później miłą pamiątkę. W archiwum Radziwiłłów
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nieborowskich zachowały się karnety z rysunkami ptaków i napisem Nieborów jako miejsca
odbywającego się polowania. Wewnątrz wydrukowane były w osobnych pozycjach numery
miotów i rodzaj polowanej zwierzyny do samodzielnego wypełniania. Stąd dowiadujemy się,
że w polowaniu nieborowskim zasadzano się na króliki, kuropatwy, bażanty i zające.
Wielu zapalonych myśliwych przyjmowało zaproszenia na polowania w innych
krajach europejskich. Dla pasjonatów ogromną przyjemnością, ale i wyzwaniem były łowy
egzotyczne, o których opowiadano później przez lata na spotkaniach towarzyskich, tworząc
niezliczone anegdoty przechodzące do historii rodziny. Urokom safari uległ m. in. Władysław
Radziwiłł z Bagateli i do swojego pałacu w Czekanowie z dwóch podróży do Afryki
przywiózł chętnie podziwiany, bogaty zbiór pamiątek, m. in. wypchaną żyrafę, której długa
szyja witała gości przy wejściu do holu.
Myślistwo stanowiło także wielką pasję księcia Olgierda Czartoryskiego, działającego
aktywnie w Polskim Związku Łowieckim. W liście do ks. Anny Radziwiłłowej opisywał
swoją podróż przez Tunis i Algier gdzie podziwiał krajobrazy i piękno natury, które tak go
zachwyciły, że łowiecki cel podróży został nieco odsunięty. W swoim majątku Baszkowie
organizował polowania z udziałem licznych uczestników, do czego w oryginalny sposób
włączała się jego żona, ks. Mechtylda z Habsburgów. Pani domu i goszczące u niej żony
myśliwych zostając w domu podczas łowów mężczyzn nudziły się ogromnie. Na wracających
mężczyzn czekały więc szczotki do włosów posmarowane miodem czy kukły wyskakujące
przy otwieraniu drzwi toalety. Goście wykazywali się jednak poczuciem humoru, chociażby z
tej racji, że arcyksiężniczce z domu Habsburg należało wiele wybaczyć.
Siostra Mechtyldy Czartoryskiej, Renata wraz z mężem Hieronimem Radziwiłłem
także organizowali u siebie łowy, zwłaszcza zimowe na zające, na które zapraszali do Balic
krewnych i przyjaciół. Polowania

w Balicach nie były tak swobodne w formie jak w

Baszkowie, choć także stanowiły okazję do przyjęć. Miały uroczystą oprawę i surowy
ceremoniał. Michał Radziwiłł wspominał, że goście prowadzeni byli do pokojów przez
lokajów, stałym gościom przy nakryciach kładziono srebrne blaszki z nazwiskiem i herbem.
Zbierano się o określonej porze na uroczystych posiłkach, gdzie panie obowiązywały tzw.
ogony, czyli długie suknie z lekkim trenem. Na kolacji po łowach gospodarz ogłaszał
najlepszego ze strzelców „królem”. Otrzymywał on srebrny kufel ok. litrowej pojemności
wypełniony szampanem i musiał opróżnić go jednym haustem. Podczas tej dość trudnej
operacji trębacz grał „fanfarę polowania”, aż delikwent osuszył kufel. We wspomnieniach
pominięto dyplomatycznie opis stanu króla polowania po zakończeniu fanfary…
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Jedną z najprzyjemniejszych form spędzania czasu były podróże, toteż podróżowano
wręcz nieustannie. Przemieszczano się pomiędzy majątkami własnymi oraz rodzin
spokrewnionych i zaprzyjaźnionych. Zimą wyjeżdżano na karnawał do większych miast,
następnie na okres wielkiego postu często do Rzymu, następnie do wielkich stolic
europejskich, by zakupić wytworne toalety czyli stroje dla pań (lub skopiować model, co
zręczna krawcowa już w majątku potrafiła odtworzyć). Na lato opuszczano pałac miejski i
przenoszono się na wieś, jesienią wyjeżdżano na łowiska jeleni, wilków czy łosi. Na wszystko
oczywiście należało mieć czas i spore zasoby finansowe, ewentualnie bogatych krewnych.
Lato stanowiło także okres wyjazdów do tzw. wód czyli kurortów uzdrowiskowych,
gdzie korzystano z dobrodziejstw balneologii, leczniczego klimatu oraz odpowiedniego
towarzystwa. Do wód jeździły zazwyczaj matki z dziećmi, wyprawiane wraz z pokojówką,
boną i guwernantką przez troskliwego małżonka, ale nie brakło tez samotnych panów w
dojrzałym wieku i matek z pannami na wydaniu. Podróżowano chętnie do popularnych
czeskich i niemieckich „badów”. Maria Czapska wspominała, że jej mieszkająca w różnych
miejscach rodzina, spotykała się w Marienbadzie. Po tym następuje konkluzja: „Kuracje,
zwłaszcza w owym czasie >wodne< należały do rytuału sfer zamożnych”. Spotkania w
kurortach należały do dobrego tonu i były nieodzowne dla zachowania odpowiedniej pozycji.
Inne chętnie odwiedzane uzdrowisko to Swinemunde czyli Świnoujście z trzema
kąpieliskami odgrodzonymi od siebie dla panów, pań i rodzin z dziećmi. Pary chcące kąpać
się razem, a niebędące małżeństwem, wypożyczały dziecko od rybaków…Kąpiele odbywały
się w kostiumach osłaniających całe ciało, panie przebierały się w suknie natychmiast po
zażyciu kąpieli, w czym pomagały pokojówki zabierane w tym celu na plażę.
We wspomnieniach Magdaleny Kossak znajdujemy szczegółowe opisy owych
strojów: „długie czerwone kombinezony z drelichu, ozdobione u kostek i przy szyi białą
tasiemką. Na głowach czepki z żółtej gumy, okraszone czerwoną falbanką a na nogach czarne
ciżemki wiązane w kostce tasiemkami”. To strój damski, strój męski wyglądał według
pamiętnikarki równie groteskowo: „Albo dziwne ubranka granatowego lub czerwonego serżu,
albo straszliwe trykoty w niebiesko-białe lub granatowo-białe paski, długie do połowy łydki.
Moda noszenia kapeluszy obowiązywała nawet na plaży, wiec ci straszni panowie w
pasiastych trykotach, w których wyglądali jak zebry lub jak więźniowie, nosili na głowach
słomiane panamy lub małe słomiane dżokejki”. Służba kąpała się wieczorem, gdy plaża była
już pusta, nie używając wyszukanych strojów – kapano się bieliźnie.
Analizując oceny tempa jazdy ówczesnych podróżników dostrzega się zupełnie inne
podejście do czasu podróży, jak i czasu spędzonego w docelowym miejscu jako gość. Zofia
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Potocka przywołując obrazy podróży sprzed 1914 r. pisała: „Z Ołyki do Peczary było już
niedaleko, tylko dwanaście godzin koleją, tymi wygodnymi rosyjskimi wagonami z carskich
czasów. Przybyłyśmy tam z matką na rocznicę śmierci ojca z zamiarem spędzenia tam paru
tygodni tylko”.
Komfort podróży poprawił się w chwili uruchomienia kolei. Arystokracja
podróżowała często w licznym towarzystwie osób ze swojej sfery, wynajmując w hotelu tzw.
suitę, czyli ciąg pokoi na jednym piętrze, często ze sobą połączonych. Towarzyszyła im
oczywiście liczna służba, niekiedy wynajmowano jeszcze pracowników na miejscu. Zwykle
każda z pań miała swoją pannę służącą, a pan – kamerdynera. Dla każdego dziecka
przeznaczano jedną bonę lub guwernera. Często zabierano nawet większą liczbę służby, niż
podróżowało osób z towarzystwa i rezerwowano zwykle przynajmniej jeden wagon. W tym
względzie w sferze arystokratycznej nie zmieniło się nic od XIX w. do końca I wojny św.
Porównajmy: Adam Wilhelm Radziwiłł z żoną Katarzyną z Rzewuskich wybierając się w
1883 r. do Moskwy z dziećmi i służbą zajęli trzy wagony dla jedenastu osób (pięcioro
państwa i sześcioro służby) oraz „18 cetnarów bagaży”, czyli ok. 900 kg. Organizacja
podróży rodzinnej na początku XX w. Marii Małgorzaty Potockiej, należącej już do kolejnego
pokolenia, niewiele różniła się od ubiegłowiecznej. Potockim towarzyszyła trójka dzieci,
kamerdyner męża, panna służąca, niania, nauczycielka, freblanka panna Paula. Na miejscu
zatrudniono jeszcze kucharkę i kolejną służącą.
W latach tuż przed I wojną światową i dwudziestych, kiedy Europa zmieniała się
swoje oblicze, sposób podróżowania Radziwiłłów ewoluował w niewielkim stopniu. Należący
do następnego pokolenia Michał Radziwiłł, wspominał, że luksusowe życie arystokracji było
czymś naturalnym, czemu nikt się nie dziwił. Niezwykle ważne było przestrzeganie porządku
społecznego, swoistej hierarchii wszystkich osób, należących do świty podróżujących
państwa. Podkreślał, ze w dalszym ciągu podstawowym zadaniem służby było stworzenie
państwu najlepszych warunków i zapewnienie stałych wygód, do jakich przywykli:
„Podróżowaliśmy ze stolicy do stolicy, otoczeni przez świtę kamerdynerów, służących,
kucharzy i niań, którzy starali się, aby każdy przystanek był podobny do siebie z wyjątkiem
klimatu. Podróżowaliśmy w przedziałach pierwszej klasy (…) Starsi służący, co zrozumiałe,
podróżowali drugą klasą, podczas gdy pokojówki i służący niżsi rangą - w trzeciej. Patrząc
wstecz muszę powiedzieć, że co najmniej 1/3 pociągu została zajęta przez świtę
Radziwiłłów”. Jednak nawet taki standard mógł być odbierany jako niewystarczający. Anna
Lubomirska w liście do narzeczonego z 1905 r., podróżująca ze swoją rodziną w podobnych
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warunkach narzekała: „jak można być szczęśliwym, wejść do wagonu, siąść na czepiającym
się aksamicie i siedzieć w tej atmosferze złego powietrza i gorąca!”.
Głód przyjemności i nowych doznań w XIX w. przekładał się przede wszystkim na
celebrowanie pięknych chwil, w tym także tych codziennych, w rodzinnym kółku, przy
parującym samowarze, ciepłym kręgu naftowej lampy, łagodnym brzmieniu fortepianu czy
harfy. Ofiarowywano sobie to, co najcenniejsze: uwagę, wzajemną troskę i czas. I dziś warto
choć niekiedy spędzić wspólne chwile z bliskimi, gromadząc się w jednym pokoju jesiennym
wczesnym wieczorem i przenieść się w wyobraźni w niezwykły czas naszych prababek.
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SŁOWIANIE NA MORZU

Film edukacyjny: https://youtu.be/oyWhLUysL1o
Artykuł uzupełniający:
Żegluga na Bałtyku rozwijała się prawdopodobnie równolegle wraz z osadnictwem na
jego wybrzeżach. Dobrodziejstwa sąsiedztwa z morzem wykorzystali także Słowianie, którzy
osiedli na jego południowym brzegu w okresie wczesnego średniowiecza. Początki ich
ekspansji na tereny północno-zachodnie przypadają na II połowę, a nawet na koniec VII w.
Osadnictwo umocniło się zaś w wieku następnym. Słowianie nadbałtyccy jak większość
ludów morskich czerpiących zyski ze swojego płożenia dość szybko i intensywnie rozwijają
się w stosunku do swoich pobratymców zamieszkujących w głębi lądu. Już Aleksander
Brückner pisał, o tym, że ludy pomorskie i połabskie, jako mieszkańcy nadbrzeży, znacznie
górowali kulturą nad mieszkańcami krain położonych w głębi lądu, w kraju Piastów.
Warto jest zwrócić uwagę, że okres wczesnego średniowiecza na Bałtyku to czas
wielkich żeglarzy. Na północy powstały wówczas silne związki plemion skandynawskich,
które potocznie nazywane są wikingami. Skandynawowie do perfekcji opanowali sztukę
budowy łodzi oraz żeglugi. Mieszkańcy południowego wybrzeża Bałtyku z powodzeniem z
nimi konkurowali, zwłaszcza w drugiej fazie omawianego okresu, czyli do połowy XII wieku,
a także niejednokrotnie współpracowali.
Kontakty Słowian ze Skandynawami miały wielkie znaczenie dla rozwoju handlu,
szkutnictwa oraz rzemiosła wojennego. Według jednej z hipotez plemiona słowiańskie
właśnie od mieszkańców północy miały przejąć umiejętność budowy łodzi klepkowych, a
następnie sztukę tę rozwinąć do perfekcji.
Tematyka bitew morskich toczonych przez Słowian jest bardzo obszerna. O pierwszej
walce Słowian ze Skandynawami dowiadujemy się ze źródeł duńskich. Chodzi o zdobycie
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bogatego portu Rerik przez wojska Godfreda w 808 r. Okres schyłkowy wojen słowiańskich
przypada na drugą połowę XII stulecia, gdy Dunowie pod wodzą Waldemara i Knuta zdobyli
Pomorze. Właśnie wówczas Słowianie nadbałtyccy odnieśli największe zwycięstwa w
bitwach z udziałem floty wojennej. Wówczas setki słowiańskich łodzi z tysiącami
wojowników spustoszyły stolicę Danii Rosklide - w 1135 r. i 1153 r., a w roku 1136 r
zdobyły bogatą Konungahelę.
Charakter wypraw morskich Słowian był różny. Mieszkańcy południowego Bałtyku
wyprawiali się na sąsiadów w ramach wypraw odwetowych. Atakowali ich nadmorskie
siedziby w celach rabunkowych, dla zdobycia cennych łupów. Ponadto miała miejsce
niezliczona ilość ataków pirackich na morzu. Owi morscy piraci z południowego Bałtyku
nazywani często są chąśnikami. Termin prawdopodobnie powstał z połączenia dwóch
słowiańskich słów, mianowicie chasa, czyli zgraja, mnogość oraz Chąśna, czyli właśnie
rozbój.
Dlaczego mieszkańcy południowych wybrzeży wypływali w morze na rabunek?
Odpowiedź zdaje się być bardzo prosta: aby pomnażać swoje bogactwo. Rabowano wszystko,
co stanowiło jakąś wartość, czyli bydło, bogactwa w postaci srebra, drogich tkanin i innych
dóbr luksusowych. Dobrym towarem byli jeńcy, często sprzedawani w niewolę, albo
przetrzymywani dla okupu. Ponadto jeńcy służyli jako siła robocza. Piractwo było więc
rzemiosłem i to dość intratnym.
Kilka słów należy poświęcić taktyce wojennej. Walki na morzu prowadzono w różny
sposób stosując fortele, zasadzki, które miały przechytrzyć przeciwnika. Jak wiemy z
dawnych kronik za nim doszło do bitwy wrogie wojska najpierw wyzywały się dodając sobie
w ten sposób animuszu. Bitwa rozpoczynała się od ostrzelania wroga z łuków, następnie gdy
pozwalała odległość rzucano do siebie oszczepami. Gdy łodzie zbliżyły się do siebieuzywano
broni podręcznej takiej jak noże, topory i miecze. Jak wynika z archeologicznych statyk na
południowym wybrzeżu Bałtyku, czyli na Pomorzu Zachodnim, ziemi Wieletów i
Obodrzyców odkryto łącznie blisko 1700 wczesnośredniowiecznych zabytków o charakterze
militarnym. Największą grupę, czyli 23 procent ogółu, stanowią groty strzał, włócznie zaś to
18 procent wszystkich zabytków. Kolejną pozycją w tym zestawieniu są topory stanowiące 13
procent znalezisk, 10 procent to noże bojowe. Miecze to zaledwie 3 procent. Skąd te
procentowe dysproporcje związane z rodzajem broni? Przede wszystkim wynika to z
zamożności wojów. Miecze zdecydowanie uchodzą za broń najdroższą, dlatego też
najrzadszą. Popularnym orężem były topory, które w Europie rozsławili Skandynawowie. Ci
jednak mieli topory przejąć od Słowian, łącznie z nazwą tej broni. Topory były zdecydowanie
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o wiele tańsze w wykonaniu od mieczy. Ponadto miały wielofunkcyjne zastosowanie.
Najpopularniejszą, a zarazem chyba najskuteczniejszą bronią, była włócznia. Osadzony grot
na długim drzewcu trzymał na dystans wroga i sprawnie uderzał z odległości, gdy tylko
nadarzała się okazja. Broń drzewcowa była doskonała w zwartym szyku, tak zwanej ścianie
tarcz. Dobry włócznik mógł zadać skuteczny cios znajdując szparę w szyku. Włócznie i
oszczepy doskonale spisywały się także podczas walk morskich. Można było nimi ciskać z
odległości oraz walczyć także w trakcie abordażu.
Warto jest przyjrzeć się flocie mieszkańców południowego wybrzeża Bałtyku. Wiemy
o niej, że składała się z różnego rodzaju jednostek. Podstawę jej stanowiły statki bojowe
obsadzone wioślarzami i załogą zbrojnych. Były również statki pomocnicze składające się z
łodzi rybackich i kupieckich. Początki budowy łodzi przez Słowian są dość prymitywne.
Pierwsze łodzie to tak zwane jednodrewki, dłubanki lub też czółna. Jednostki powstałe z
wydrążonego pnia, najczęściej dębiny miały zazwyczaj długość kilku metrów, ale
znajdywane są też znacznie dłuższe, bo przekraczające 10 metrów.
Wedle przyjętej teorii, technikę budowy łodzi klepkowych Słowianie mieli przejąć od
Skandynawów. Hipoteza jest dość prawdopodobna, bo łodzie klepkowe odnalezione w
Skandynawii są znacznie starsze od tych znalezionych na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Łodzie klepkowe miały się rozwinąć z dłubanek, do których nadbudowywano burty. W ten
sposób zwiększano ładowność łodzi. Kolejnym etapem ewolucji budowy łodzi klepkowych są
jednostki z tak zwaną owalną stępka. Przykładem takiej łodzi mogą być fragmenty wraku
także

wydobytego

w

porcie

wolińskim.

Najwyższą

formą

ewolucji

łodzi

wczesnośredniowiecznych z basenu Morza Bałtyckiego są jednostki o stępce w kształcie
litery T. Konstrukcję taką można zauważyć zarówno w łodziach określanych jako
skandynawskie, jak i słowiańskich. Trudno jest stwierdzić, kiedy dokładnie i w jaki sposób
Słowianie zaczęli budować łodzie klepkowe, bowiem dla południowego wybrzeża Bałtyku
nie ma udokumentowanej ciągłości rozwoju budownictwa okrętowego. Łodzie o tej
konstrukcji są najczęściej znajdywanymi na całym wybrzeżu południowego Bałtyku. Cechą
charakterystyczną, a zarazem odróżniającą łodzie słowiańskie od skandynawskich jest sposób
uszczelnienia poszycia. Łodzie pochodzące z omawianego terenu we wczesnym
średniowieczu, w większości przypadków były zabezpieczone mchem przed przeciekaniem i
nabieraniem wody. Drugą ważną cechą wyróżniającą łodzie słowiańskie od skandynawskich
jest sposób mocowania poszycia. W statkach skandynawskich używano stalowych nitów.
Przy ich pomocy do szkieletu przymocowano dranice. Na ziemiach słowiańskich stosowano
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inny materiał. Szkutnicy z południowego wybrzeża Bałtyku do tego celu stosowali kołki
drewniane. Najczęściej były one wytwarzane z miękkiego drewna na przykład sosny.
Ważnym aspektem życia morskiego było rybołówstwo. Słowianie mieszkający na
terenach nadmorskich łowili ryby morskie, ale także słodkowodne. Najpopularniejszą rybą
morską poławianą w omawianym okresie był śledź. Ryby te sprzedawane były na południe.
Ich szczątki znajdywane są m.in. na Śląsku, Mazowszu, Kujawach oraz w Wielkopolsce. Aby
utrzymać ich świeżość, śledzie były solone, suszone, wędzone, a nawet kiszone.
Inną dziedziną gospodarki związaną z bliskością morza był handel. W okresie
wczesnego średniowiecza w rejonie basenu Morza Bałtyckiego wytworzył się swoisty system
handlu, który był częścią wymiany dalekosiężnej obejmującej nie tylko Europę, ale również
kraje Bliskiego Wschodu, a nawet Afryki. Rozwój tej gałęzi ówczesnej gospodarki także na
terenach słowiańskich związany był ruchem tak zwanych wikingów. Skandynawowie z racji
położenie geograficznego do perfekcji opanowali sztukę żeglowania. Wraz z jej rozwojem
zaczęli organizować wyprawy dalekosiężne i prowadzić wymianę handlową na szeroką skalę.
W momencie gdy Słowianie terenach zajętych nad Bałtykiem stworzyli silne struktury
społeczne stali się ich partnerem w interesach, ale także konkurentem.
Sposób dalekosiężnej wymiany handlowej prowadzonej przez Skandynawów
wytworzył specyficzną organizację punktów handlowych rozsianych miałem wokół całego
wybrzeża Bałtyku i części Morza Północnego. Mowa o ośrodkach typu Ports of trade.
Emporia handlowe powstawały wedle określonych zasad. Przede wszystkim były lokowane w
pewnej odległości w głąb lądu od ujść rzek, na brzegach zatok lub fiordów, tam gdzie
krzyżowały się drogi handlowe. Ale także na pograniczach kulturowych, politycznych,
etnicznych i geograficznych. Można powiedzieć, że

na „ziemi niczyjej”. Na terenie

zajmowanym przez Słowian nadbałtyckich możemy mówić o dwóch dużych ośrodkach tego
typu. Pierwszy z nich ulokowany został na pograniczu terenów słowiańskich i bałtyjskich, na
wschód od ujścia Wisły. Mowa o Truso, które było znaczącym miejscem handlu, nie
wykluczone, że odegrało także ważną rolę w tworzeniu się kapitału państwa Piastów. Drugim
ośrodkiem typu Ports of trade był Wolin. Opisywane przez kronikarzy miasto znajdowało się
na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących ze wschodu na zachód i z północy na
południe. Był także położony na skraju ziem zajmowanych przez Pomorzan oraz plamiona
połabskie. Emporia stanowiły punkty wymiany handlowej dalekosiężnej. Jednak handel
odbywał się także na skalę lokalną.
Bliskość

morza

miała

kolosalne

znaczenie

w

życiu

codziennym

wczesnośredniowiecznych Słowian. Bałtyk odegrał znaczącą rolę jako arena działań
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wojennych, ale także jako szlak handlowy, a w końcu jako ogromna spiżarnia. Słowianie
nadbałtyccy doskonale wykorzystali swoje położenie geograficzne. Opanowali sztukę
budowy łodzi morskich, które były wykorzystywane jako jednostki handlowe, rybackie, ale
także bojowe.
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