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Pierwsze lata powojenne na Pomorzu Zachodnim
(głównie w Szczecinie)

1. Wprowadzenie
Dzieje Szczecina (niem. Stettin), największego miasta na Pomorzu Zachodnim, były
nieporównywalne z którymkolwiek z polskich miast. Żadne bowiem spośród nich, ledwie
formujące się polskie władze nie musiały razem z ludnością w 1945 r. opuszczać dwukrotnie i
przejmować trzykrotnie na żądanie Sowietów. Do początku lipca 1945 r. w spornym mieście i
okolicach kształtowały się, ze znaczną ich pomocą, władze niemieckie oraz trwał masowy
powrót Niemców. Zarazem pograniczny Szczecin był ostatnią metropolią, która po wojnie
znalazła się w obrębie państwa polskiego. Długo, a w latach czterdziestych nawet w
wydawnictwach kartograficznych Związku Sowieckiego Szczecin znajdował się na terenie
Sowieckiej Strefie Okupacyjnej Niemiec. Niejasny status Szczecina powodował, że na
Zachodzie nierzadko uważano, iż miasto jest "pod tymczasową administracją polską". Fakty te,
jak też m.in. status portów w Szczecinie i Świnoujściu, sowiecko-polskich przez dekadę,
hamowały społeczno-gospodarczy rozwój Pomorza Zachodniego. Mocno też wpływały na
integrację społeczeństwa, w tym na duże poczucie tymczasowości zamieszkania czy ogromną
potrzebę bezpieczeństwa. Nie sprzyjała jej także nikła ich wiedza o ziemiach wzdłuż Odry i
Bałtyku. Strachu przed powrotem Niemców pozbyło się dopiero pokolenie urodzone i
wychowane na Pomorzu Zachodnim już po 1945 r.
Podczas i długo po II wojnie światowej o losach Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzygano
w istocie bez jej udziału, choć formalnie państwo to znalazło się w gronie zwycięzców.
Faktycznie zaś stało się krajem przegranym, narzucono mu bowiem obcy system polityczny
sterowany przez Związek Sowiecki. Oprócz ogromnych zniszczeń, skutków wojny, ludność
Polski zmniejszyła się z 35 mln mieszkańców do 24 mln. Ponadto państwo polskie utraciło
blisko połowę (46%) swojego terytorium (niemal 180 tys. km kw.) na rzecz sowieckiego
okupanta i wojennego sprzymierzeńca zachodnich aliantów. Jest to znacznie więcej, niż Polska
uzyskała kosztem Niemiec oraz Wolnego Miasta Gdańsk na zachodzie i północy (nieco ponad
103 tys. km kw., jedna trzecia jej obszaru). W następstwie zmian terytorialnych kraj przesunął
się o około 290 km na zachodzie i 270 km na wschodzie. Podobnie decydowały zwycięskie
mocarstwa o państwowej przynależności i w ogóle o powojennych losach Szczecina, w maju
1939 r. zamieszkałego przez ponad 382 tys. ludności, zaś pod koniec 1944 r. przez 238 tys.
osób (co wynikało głównie z przesiedleń spowodowanych bombardowaniami). Siłą decydującą
i w tym przypadku czy w ogóle w Europie Wschodniej i Środkowej był głównie zwycięski
Związek Sowiecki.
Pierwsze podczas II wojny światowej ustalenia, pośrednio dotyczące także Polski,
3

przywódcy koalicji antyhitlerowskiej, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz dyktator
Związku Sowieckiego marsz. Józef Stalin podjęli 28 listopada-1 grudnia 1943 r. w Teheranie.
W Iranie zgodzono się - gwałcąc postanowienia podpisanej 14 sierpnia 1941 r. przez F D.
Roosevelta i W. Churchilla Karty Atlantyckiej (zapewniającej prawa samostanowienia
wszystkim narodom) - na włączenie do Związku Sowieckiego Litwy, Łotwy, Estonii, oraz
znacznej części Polski, Finlandii, Czechosłowacji, Rumunii. Były to niepodległe państwa bądź
ich terytoria zagarnięte, oficjalnie w Sowietach "wyzwolone", do lata 1940 r.
W Iranie przywódcy Wielkiej Trójki zgodzili się na zabranie przez ZSRS blisko połowy
terytorium polskiego sprzymierzeńca. Uczyniono to bez jakiejkolwiek konsultacji z legalnym
rządem RP rezydującym na wychodźstwie w Londynie, powszechnie uznawanym przez siebie
i społeczność międzynarodową. Na mocy ustaleń teherańskich granica polsko-sowiecka na
wschodzie miała być zgodna ze ściśle tajnym protokołem, załączonym do "paktu o nieagresji"
zawartym z 23 na 24 sierpnia 1939 r. w Moskwie. Ten podział Europy Wschodniej na strefy
interesów w istocie stanowił zaczątek totalnej wojny światowej, pozwolił bowiem kanclerzowi
Trzeciej Rzeszy Adolfowi Hitlerowi 1 września napaść na Polskę i, po zajęciu połowy jej
obszaru, rozpocząć wojnę na zachodzie Europy. Układanie się Hitlera ze Stalinem po inwazji
Armii Czerwonej 17 września na RP uzupełnione zostało 28 września "legalizującym" paktem
o przyjaźni (w istocie rozbiorem Polski) między dwoma ściśle ze sobą przez 22 miesiące
współpracującymi reżimami. Hitlerowsko-stalinowskiego sojuszu o "przyjaźni" alianci nigdy
nie wypomnieli Sowietom. Wkrótce, bo 31 października 1939 r., jego sygnatariusz Wiaczesław
Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych podczas obrad Rady Najwyższej Związku
Sowieckiego nazwał Polskę "poczwarnym bękartem Traktatu Wersalskiego, który żył kosztem
niepolskich narodowości".
W Teheranie sowiecki dyktator obstawał - zgodnie z propozycją W. Churchilla, aby
Polska uzyskała rekompensaty terytorialne na wschodzie Niemiec - za granicą Polski
dochodzącą do Odry oraz obejmującą część Prus Wschodnich. Okolice Königsbergu (w lipcu
1946 r. przemianowanego na Kaliningrad) miały być włączone do Związku Sowieckiego. Choć
Stalin nie określił, co w praktyce miałyby oznaczać te zmiany, oprócz tego, że wiązałyby się z
tym wysiedlenia Niemców, ogromne dramaty ludności. W ten sposób przywódca sowiecki nie
tylko bardziej zabezpieczał granice swojego supermocarstwa. Największe państwo świata
osłabiało tym samym Europę, a najmocniej powojenne Niemcy, co z kolei było wówczas w
interesie m.in. USA, Wlk. Brytanii czy przede wszystkim Francji.
Polityczny podział tej części świata, w tym przyszłych stref okupacyjnych na obszarze
upadającej "Wielkiej Rzeszy", uzgadniano również 4-11 lutego 1945 r. podczas konferencji
Wielkiej Trójki, która odbyła się w Jałcie na Krymie. Delegacja sowiecka zaproponowała nawet
rozbiór Niemiec i utworzenie nowych państw. Ostatecznie nie postanowiono, co po
zakończeniu wojny uczynić z państwem niemieckim.
Podczas jałtańskich rokowań najwięcej czasu J. Stalinowi, F. D. Rooseveltowi i W.
Churchillowi zajęła przyszłość "demokratycznej Polski", głównie dlatego, że z jej powodu Wlk.
Brytania formalnie przystąpiła do wojny. Obok uznania aneksji przez Związek Sowiecki
polskiego terytorium, uzgodniono też powstanie w Polsce "tymczasowego rządu jedności
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narodowej". W jego składzie mieli się znaleźć niektórzy "demokratyczni przywódcy w Polsce
i na obczyźnie". Miał on zająć się przygotowaniem - jak to równie niejasno przyjęto - "wolnych
i niczym nieskrępowanych wyborów, przeprowadzonych możliwie jak najszybciej,
powszechnych i tajnych".
2. Ostatnie dni niemieckiego Stettina i prowincji Pommern
Tymczasem Stalin zapewniał sobie panowanie nad obszarami zachodniej Polski. Od 12
stycznia 1945 r. nacierające oddziały 1. Frontu Ukraińskiego marsz. Iwana Koniewa podczas
ofensywy na szerokości pięciuset kilometrów całkowicie rozerwały obronę niemiecką na
Wiśle. Dwa dni później w Prusach Wschodnich rozpoczął szturm 1. Front Białoruski marsz.
Gieorgija Żukowa. Pięć dni później zdobyto morze ruin Warszawy, uznanej za "Festung
Warschau" (w tym przypadku jedynie z nazwy). Podobnie jak kolejne zdruzgotane podczas
oblężeń miasta-twierdze - Poznań, Piła, Gdańsk czy później Kołobrzeg, Pyrzyce czy Wrocław
(miasto poddało się 6 maja, po 77 dniach oporu). Zdaniem Sowietów hitlerowcy zamierzali w
ten sposób "uzyskać czas do politycznych rozgrywek z naszymi zachodnimi sojusznikami".
Posiadająca miażdżącą przewagę Armia Czerwona już w ostatnim dniu stycznia zdobyła
przyczółek na lewym brzegu środkowej Odry, na południe od Czelina. Uchwycono też
przyczółki na północ i południe od Kostrzyna (niecałe 80 km od Berlina). Fortyfikacje
znajdowały się na wyspie oraz na brzegach rzeki Odry, którą Hitler nazwał "rzeką niemieckiego
losu". Twierdza Kostrzyn upadła 31 marca i dopiero wówczas Sowieci mogli skoncentrować
się na bitwie o stolicę Trzeciej Rzeszy.
21 marca w pośpiechu żołnierze 3 Armii Pancernej gen. Hasso von Manteuffla
przygotowywali się do obrony "Festung Stettin". Nastąpiło to dzień po wycofaniu się wojsk
niemieckich i ich europejskich sojuszników z przedmościa załomsko-gryfińskiego, gdzie od 6
marca Niemcy prowadzili wyjątkowo zacięte zmagania z Sowietami. Planem strategicznym w
Stettinie było zamknięcie im drogi do północnej i środkowej części Niemiec, ponadto
utrzymanie połączenia z bazą morską w Świnoujściu. Z kolei celem żołnierzy Stalina było
wykluczenie groźby ataku z tzw. balkonu bałtyckiego. Wokół i w stolicy Pomorza kopano
schrony ziemne, zapory przeciwczołgowe, miejsca dla artylerii, zamykano kolejne urzędy oraz
zaczęło w nim obowiązywać prawo wojenne.
Przed nadciągającymi do Stettina Sowietami, zgodnie z taktycznym rozkazem Adolfa
Hitlera "spalonej ziemi" z 19 marca 1945 r., aby opóźnić postępy wojsk Stalina, niszczono
niemal wszystko co mogłyby one "zużytkować w celu kontynuowania walki". Należały do nich
obiekty strategiczne, dźwigi i nabrzeża portowe. Dwa dni wcześniej w powietrze wysadzono,
wcześniej zaminowane przez saperów, przeprawy na dwóch korytach Odry oraz prawie
wszystkie mosty i wiadukty. Przed zamknięciem przez Sowietów pierścienia wokół Stettina
resztki niemieckich wojsk i administracja wycofały się w kierunku północnozachodnim.
Zarządzenia o ewakuacji partia nazistowska wydawała, tak samo jak gdzie indziej, zbyt późno,
co potęgowało panujący chaos. Rzucając się do ostatniej drogi ucieczki przed "Russen" z
okrążonego Stettina udawano się w kierunku Ueckermünde. Wielu Pomorzan było głęboko
przeświadczonych, że to jest „tylko” przymusowa ewakuacja, łudzili się, że niedługo powrócą
do swych domów, że wrócą "nasi", co było konsekwencją wpływu hitlerowskiej propagandy.
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Już od początku wiosny 1945 r. trwał exodus bezradnych tłumów, w popłochu
ciągnących z Pomorza w głąb Niemiec przed "wyzwolicielami". Uciekano pieszo, furmankami,
na rowerach. Podobnie jak wózki dziecięce, sanki bądź zwykłe deski, służyły one także do
przewozu dobytku. Uchodźcy spodziewali się masowych i brutalnych mordów, gwałtów,
czołgów rozjeżdżających kolumny, zabójstw dzieci i starców, deportacji w głąb Związku
Sowieckiego. Tą wyjątkowo srogą zimą i wiosną 1945 r. miliony ewakuantów, żyły też
ogarnięte strachem przed ostrzałem i bombami sowieckich samolotów, przed niszczącą Armią
Czerwoną. Najpierw umierały niemowlęta. Dochodziło do aktów desperacji, do samobójstw
Niemek, aby uniknąć kolejnych gwałtów. Razem z uciekinierami po zatłoczonych drogach
przemieszczała się część robotników cudzoziemskich, głównie z państw zachodnich, ale i
Białorusini czy Ukraińcy, nierzadko lepiej niż Polacy traktowani przez Niemców. Bardziej też
obawiający się spotkania z Sowietami.
Władze hitlerowskie do końca oszukiwały swoich obywateli. Nie wyobrażano sobie
bowiem klęski Niemiec. Uliczne głośniki policyjne i wielkie napisy w miejscach publicznych
powtarzały "Wir kapitulieren nie!", "Stettin bleibt deutsch". Na łamach organu prowincji
pomorskiej NSDAP "Die Pommersche Zeitung" 22 lutego 1945 r. znalazł się tytuł "Stettin slawisch!". Przywoływano prasę moskiewską odwołującą się do decyzji konferencji krymskiej
o "bezwarunkowej kapitulacji" Trzeciej Rzeszy i konieczności wypłacenia ogromnych
reparacji wojennych. Propaganda hitlerowska traktowała je jako straszak mający wzmocnić
wolę walki wśród Niemców. Wiosną 1945 r. w centrum Stettina, podobnie jak w całych
Niemczech, aż do upadku hitlerowskiego reżimu, m.in. wzdłuż dróg, na przęsłach mostów,
wisiały ciała prawdziwych lub domniemanych dezerterów. Na ich piersiach mocowano
tabliczki z napisami "Dezerter", "Tchórz", "Zdrajca". Wieszaniem lub rozstrzeliwaniem
zajmowały się komanda żandarmerii polowej. Widoki te służyły hitlerowcom do szerzenia
terroru. Wśród zwisających z latarni znajdowali się także cywile, młodzieńcy z Hitlerjugend.
Przed sądami doraźnymi bądź bez wyroków oskarżano ich o "osłabianie morale", o
szabrownictwo, do którego należało nawet grzebanie w ruderach celem znalezienia żywności,
odzieży. Śmiertelnym oskarżeniem było "sianie defetyzmu", wypowiedzi typu "wojna jest
przegrana", słuchanie zagranicznych rozgłośni radiowych.
Po ciężkich walkach w drugiej połowy marca nad Wisłą oraz w rejonie Gdyni i
Gdańska, dowodzeni przez gen. Pawła Batowa żołnierze 65. Armii Ogólnowojskowej,
wchodzącej w skład 2. Frontu Białoruskiego marsz. Konstantina Rokossowskiego, zdołali od 2
do 19 kwietnia 1945 r. dotrzeć na wschód od Stettina. W pobliżu Odry Wschodniej intensywnie
przygotowywano się do sforsowania tej wielkiej naturalnej przeszkody. Żołnierze ci rano 20
kwietnia opanowali przyczółek pod Kurowem. W następnych dniach zdołali go rozszerzyć,
mimo iż sowieckie dywizje piechoty, wyczerpane wcześniejszymi zmaganiami, liczyły nie
więcej niż 40% stanów osobowych. Decydująca była jednak kilkukrotna przewaga Sowietów
pod względem ilości sprzętu bojowego (artyleria, czołgi, samoloty). Jak przyznał - przywołany
we wspomnieniach przez gen. P. Batowa - dowódca, wchodzącej w jej skład, 37. dywizji
gwardii gen. Kuźma Griebiennik "Gdyby >on< [tzn. hitlerowcy] zorganizował się lepiej i
uderzył pięścią, bylibyśmy już w wodzie".
Dopiero 26 kwietnia 1945 r. do śródmieścia lewobrzeżnego Stettina wkroczyły
pododdziały 193. Dnieprzańskiej Dywizji Piechoty gen. Konstantina Skorobogatkina.
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"Twierdzę nie do zdobycia" opuszczono na rozkaz gen. Gotthardta Heinriciego, dowódcy
obrony stolicy Trzeciej Rzeszy. Wycofano się wobec groźby okrążenia w "kotle". Sowieci
zamierzali uniemożliwić im dotarcie do okrążonego Berlina, jak też przedarcie się na zachód i
poddanie się Brytyjczykom. Pododdziały gen. P. Batowa osiągnęły rzekę Randow i nacierały
w kierunku Neubrandenburga i Rostocku. W tym czasie nie udało się przełamać niemieckiej
obrony na odcinkach Międzyodrza pod Daleszewem i Gryfinem. W mieście doszło ledwie do
kilku potyczek. Stettin został zajęty, oficjalnie w PRL miasto zostało "wyzwolone" lub
"zdobyte", rzadziej zaś - głównie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych - używano określeń
"odzyskane", "oswobodzone" lub "przywrócone do macierzy".
Nieliczni Niemcy, ukrywający się w Szczecinie – podobnie jak w innych zdobywanych
czy zajmowanych miastach Pomorza - powywieszali w oknach białe flagi, prześcieradła.
Przybyszom miasto jawiło się niemal wymarłe. Kawałki mostów, stosy gruzów, śmieci - tak
samo nie usuwanych m.in. ze względu na brak wody, uszkodzoną sieć kanalizacyjną i
wodociągową - tarasowały wiele ulic. Między nimi stały szkielety kamienic. W jezdniach
znajdowały się liczne wyrwy po lotniczych bombardowaniach i pociskach artyleryjskich.
Trudno było się poruszać także ze względu na barykady czy otworzone śluzy na Międzyodrzu,
co spowodowało zalanie wodą jego obszaru. Często słychać było strzelaninę. Aby upokorzyć
przeciwnika czy dla tzw. wiwatu masowo Sowieci wzniecali - podobnie jak w innych miastach
- pożary całych ulic czy nawet kwartałów.
Żołnierze sowieccy, którzy po raz pierwszy w życiu znaleźli się poza swoim państwem,
oszołomieni byli poziomem życia, znacznie wyższym niż w ojczyźnie, powszechną obecnością
zegarów w domach, porcelany, rowerów (część po raz pierwszy je widziała). Czerwonoarmiści,
wyczerpani wojną, głodni, nieludzko traktowani przez dowódców, dla których życie zwykłego
żołnierza nie przedstawiało większej wartości, dokonywali grabieży. Przybrały one rozmiary
wręcz epidemii. Nierzadko byli wśród nich notoryczni alkoholicy, codziennie bowiem
żołnierze otrzymywali rację 100 gram spirytusu. Ponadto, zgodnie z rozkazem Stalina z grudnia
1944 r., wojskowi, wśród których nie obowiązywały jakiekolwiek przepustki, nie dostawali
urlopów, mieli prawo do wysyłania rodzinom w Związku Sowieckim comiesięcznych paczek.
Zachęcało to do plądrowania. Szeregowiec mógł nadać przesyłkę 5 kg, oficerowi przysługiwało
10 kg. Generałowie i marszałkowie wysyłali do domu wagony i samoloty pełne kosztowności,
mebli, antyków.
Wszechobecne były, do tego na ogromną skalę, mordy i gwałty, często kilkakrotne,
dokonywane na - całkowicie zdanych na samowolę Sowietów - kobietach, nierzadko w
obecności dzieci, jak też na dziewczynkach i staruszkach. Okrucieństwem, połączonym z
ogromną radością ze zwycięstwa w wojnie, zaspokajano potrzebę nienawiści, głód odwetu za
"spaloną ziemię" w Rosji, za barbarzyńskie postepowanie Niemców w Związku Sowieckim.
Zbrodnie wynikały także z wojennej propagandy. Poza tym do jednostek sowieckich w
ostatnich miesiącach wojny wcielano, z powodu ogromnych strat na frontach, miliony
więźniów, brutalnie doświadczonych w obozach pracy przymusowej. Dopóki trwała wojna
przestępstwa tolerowano, jeśli nie były skierowane przeciwko sowieckiemu porządkowi. Po
kilku dniach za te czyny groził żołnierzom sąd polowy. Na granicach Trzeciej Rzeszy z 1939
r. witano "Iwanów" nie jako "wyzwolicieli", lecz jako najeźdźców. Widniały na nich wielkie
tablice drogowe z napisami cyrylicą "Wot ona, proklataja Germanija".
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Rozpoczęta 20 kwietnia ofensywa 2. Frontu Białoruskiego była szybko kontynuowana
na wybrzeże Morza Bałtyckiego. Wiązało się to z obawami USA i Wlk. Brytania zajęcia
Skandynawii przez Sowietów, czego lękali się także "neutralni" Szwedzi, Duńczycy oraz
sprzymierzeni z Niemcami Norwegowie. Armia Czerwona opanowała już bowiem duńską
wyspę Bornholm (okupowaną do 5 kwietnia 1946 r.), a w październiku 1944 r. zajęła m.in.
rejony za kręgiem polarnym w Finlandii oraz w Norwegii. Przed podbojem Danii ubiegli ich
Brytyjczycy, którzy 1 maja zajęli Lubekę. W rękach niemieckich pozostały wyspy Rugia,
Uznam oraz Wolin, na których ostatecznie skapitulowano dopiero 4 i 5 maja.
Tymczasem 3 maja w San Francisco na konferencji Narodów Zjednoczonych
(przedstawiciel Polski nie został zaproszony, gdyż - zgodnie z decyzjami jałtańskimi - nie
powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej) W. Mołotow podał, że w więzieniu
moskiewskim na proces oczekuje 16 przywódców Polski Podziemnej. "Aresztowani" 27 marca
w Pruszkowie przez NKWD - o czym prezydent Rządu Tymczasowego RP Bolesław Bierut i
premier Edward Osóbka-Morawski dowiedzieli się dopiero podczas formowania w Moskwie
TRJN – mieli organizować "działalność dywersyjną przeciwko państwu radzieckiemu".
Zwabiono ich w sprawie rzekomej współpracy w walce z Niemcami na „rozmowy” z gen.
Iwanem Sierowem. Stał on na czele Aparatu Doradców NKWD (kilkuset pracowników
operacyjnych, noszących polskie mundury, słabo, albo w ogóle nie znających języka
polskiego), sterującego Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. W ramach tego resortu
działał Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Fakt ich aresztowania zapowiadał jeszcze większy
terror w Polsce. Wobec protestów prezydenta USA i premiera Wielkiej Brytanii, Stalin areszt
ich uzasadnił koniecznością "ochrony zaplecza za liniami frontu Armii Czerwonej".
Od 8 maja zaczęło obowiązywać bezwarunkowe poddanie wszystkich niemieckich
wojsk, dzień wcześniej podpisane za zgodą adm. Karla Dönitza, wyznaczonego – zgodnie z
testamentem Hitlera – na prezydenta Trzeciej Rzeszy. Akt kapitulacji we francuskim Reims
sygnowali feldm. Alfred Jodl i adm. Hans Georg von Friedeburg, ponadto gen. Bedell Smith w
imieniu Alianckich Sił Ekspedycyjnych, gen. Iwan Sudopłatow, przedstawiciel sowieckiego
naczelnego dowództwa, oraz gen. François Sevez, przedstawiciel Francji. Stalin zażyczył sobie
jednak osobny akt kapitulacji. Podpisano go 9 maja (dzień obchodzony w Związku Sowieckim
jako rocznica Wielkiego Zwycięstwa) na przedmieściu Berlina w Karlshorst. W imieniu
niemieckiego Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych dokument sygnowali feldm. Wilhelm
Keitel, adm. H. G. von Friedeburg, gen. Hans Jürgen Stumpff, oraz przedstawiciel ZSRS marsz.
G. Żukow, a w imieniu dowództwa Alianckich Sił Ekspedycyjnych marsz. Arthur Tedder, gen.
Carl Spaatz i gen. Jean de Lattre de Tassigny.
3. Starania Polaków o przejęcie lewobrzeżnego Szczecina wiosną 1945 roku
Wprawdzie w Jałcie wspomniano o przydzieleniu Polsce "znacznego przyrostu
terytorialnego na północy i zachodzie", nie wytyczono jednak dokładniejszego przebiegu jej
zachodniej granicy. Znacznie wcześniej, bo już 27 lipca 1944 r. Związek Sowiecki zawarł tajne
porozumienie z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, którego art. 4. stanowił: "Rząd
ZSRR uznał, że granica między Polską, a Niemcami winna być ustalona wzdłuż linii na zachód
od Swinemünde (tak w oryginale) do rzeki Odry pozostawiając miasto Szczecin po stronie
polskiej, dalej w górę rzeki Odry do ujścia Nysy, a stąd rzeką Nysą do granicy
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czechosłowackiej". Ustalenia dotyczyły obszaru do Odry i Nysy Łużyckiej oraz na Mazurach,
Warmii i Powiślu.
Celem przeprowadzenia osadnictwa na polskich obszarach, początkowo również
przesiedlenia do Polski ludności polskiej i żydowskiej z ziem anektowanych przez Związek
Sowiecki, 7 października 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
powołano Państwowy Urząd Repatriacyjny. Jego uprawnienia 7 maja 1945 r. rozszerzono do
ziem nowo przyłączonych, później dotyczyły one także wysiedlania z nich Niemców. Na czele
PUR-u stanął Władysław Wolski, wiceminister administracji publicznej Rządu Tymczasowego
RP. Rząd ten, którego tymczasowej stolicę pełnił Lublin, powstał 31 grudnia 1944 r. z
przekształcenia PKWN przez Krajową Radę Narodową. To narzucone Polakom
przedstawicielstwo uznawane było, oprócz najpierw Związku Sowieckiego, tylko przez
Czechosłowację i Jugosławię. Nie posiadało ono powiązań z rządem RP w Londynie.
Na mocy uchwały z 20 lutego 1945 r. Państwowego Komitetu Obrony, kierowanego
przez Stalina, Armia Czerwona rozpoczęła przekazywanie Polakom terenów "niemieckiego
Wschodu", które do początku września 1939 r. należały do Trzeciej Rzeszy. Formalnie
pozwolono je zajmować od 14 marca 1945 r. kolejnym Grupom Operacyjnym RP. Powstały
wówczas - zgodnie z uchwałą rządową - na okres przejściowy, cztery tzw. okręgi
administracyjne (Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska, Prusy Wschodnie - Mazury i Warmia,
Dolny Śląsk oraz Śląsk Opolski). Te poczynania Sowietów oraz rządu "lubelskich Polaków"
spotykały się w kwietniu i maju z notami protestacyjnymi USA i Wielkiej Brytanii,
kierowanymi do Związku Sowieckiego. Zarzucano mu tworzenie de facto piątej, polskiej strefy
okupacyjnej Niemiec.
Okręg zachodniopomorski, którego prowizoryczna siedziba od marca znajdowała się
najpierw w Poznaniu, 16 kwietnia 1945 r. przeniosła się do Piły, w gmachu rejencji (jednej z
czterech w prowincji pomorskiej). Obszar Pomorza Zachodniego (30 096 km kw.) zajmując
pierwsze miejsce w kraju pod względem wielkości, obejmował tereny, na których w latach
1945-1950 znajdowały się 74 miasta. Do lutego 1946 r. stolica Pomorza Zachodniego
znajdowała się „na emigracji koszalińskiej”. Dopiero od 29 maja 1946 r. dekretem rządu m.in.
okręg zachodniopomorski formalnie przekształcono w województwo szczecińskie. Obwody
przekształcono w powiaty (pełnomocnicy zostali starostami), w tym dwa miejskie (Szczecin i
Słupsk). Reformą administracji z 6 lipca 1950 r. wyodrębniono województwa szczecińskie i
koszalińskie. Status miejski utrzymało 37 miast (wsiami stały się Banie i Widuchowa, a
Dziwnów osiedlem). Funkcje powiatowe pełniło 12 miast - Choszczno, Dębno (siedziba
powiatu chojeńskiego), Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz,
Nowogard, Pyrzyce, Stargard Szczeciński i Świnoujście, reszta gromadzkie.
Celem tworzenia przejściowej polskiej władzy politycznej, administracyjnej i
gospodarczej na terenach „wyzwalanych” przez Sowietów, od 12 kwietnia do 19 maja 1945 r.
trwała akcja wysyłania do kolejnych miast Pomorza Zachodniego Grup Operacyjnych.
Organizowano je najpierw w Warszawie. Stolica Wielkopolski objęła Szczecin swego rodzaju
patronatem (personalnym i materialnym). Kraków pełnił wtedy rolę podobną dla obszarów
południowych Ziem Odzyskanych. Z kolei Warszawa objęła swoją "opieką" tereny północne
m.in. Gdańsk, Elbląg, Olsztyn. 14 kwietnia 1945 r. prezydent B. Bierut pełnomocnikiem rządu
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na okręg Pomorze Zachodnie mianował ppłk. Leonarda Borkowicza, weterana Komunistycznej
Partii Polski, oficera Armii Czerwonej. Wcześniej, bo 26 lutego, mianowano go
przedstawicielem rządu przy sztabie 1. Frontu Białoruskiego, aby interweniować w sprawach
konfliktowych między Sowietami a polską administracją.
Po południu 28 kwietnia 1945 r. samochodem przez Piłę do lewobrzeżnego Szczecina
dotarła grupa Polaków. Przybyli oni przez sowieckie przeprawy pontonowe na przedłużeniach
Autostrady Berlińskiej, wyznaczającej na Odrze granicę miasta. W gronie tym znaleźli się inż.
Piotr Zaremba, jako pełnomocnik Rządu Tymczasowego RP, kpt Wiktor Jaśkiewicz (rosyjski
oficer w polskim mundurze), zastępca przedstawiciela rządu przy dowództwie 1 Frontu
Białoruskiego, inż. Henryk Sypniewski, specjalista do spraw przedsiębiorstw użyteczności
publicznej. Byli z nimi także, jako kierowca, inż. Tadeusz Bresiński, dyrektor PUR w Poznaniu,
oraz por. Witold Duniłłowicz, adiutant ppłk L. Borkowicza, który ich pilotował. Ostatni z nich
dobrze znał miasto i okolice, gdyż w czasie wojny był w nim "na robotach" i któremu
przysługiwała znaczna swoboda poruszania się.
Polacy pierwsze kroku w Szczecinie niezwłocznie skierowali do sowieckiej
komendantury wojennej, którą utworzono natychmiast po przejściu frontu. Podlegała ona
Sowieckiej Administracji Wojennej Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Schwerinie.
Przyjął ich Wojenny Komendant Miasta Szczecina ppłk Aleksandr Fiedotow. Funkcja tej
początkowo jedynej władzy w mieście i okolicach w praktyce nie ograniczała się do spraw
wojskowych i ochrony zaplecza frontu. Komendanturze ppłk A. Fiedotowa podlegały cztery
komendantury rejonowe. Ponadto niezależni komendanci wojenni zajmowali siedziby w
Altdamm (Stary Dąb, Dąbie), Finkenwalde (Zdroje) czy w Podejuch (Podjuchy).
Komendantura w Pölitz (później Police) podlegała, tak samo jak w Ueckermünde, Zarządowi
Wojennemu Sowieckiej Administracji Wschodniej Meklemburgii w Greifswaldzie.
Nazajutrz ppłk L. Borkowicz wyznaczył kilku członków Zarządu Miejskiego oraz
tymczasowego prezydenta Szczecina inż. P. Zarembę. W większości nie mieli oni
doświadczenia
w
pracy
na
stanowiskach
urzędniczych.
Sformowano
też
dwudziestoczteroosobową Grupę Operacyjną "Szczecin", w tym kilkunastu milicjantów (nie
umundurowanych, choć uzbrojonych, z opaskami w barwach narodowych na rękawach).
Wkrótce ponownie udano się z Piły tą samą trasą co dzień wcześniej. Po nocy w zdobytym 4
marca Stargardzie (nazwa od maja 1946 r., wcześniej m.in. Starogard, Starogród nad Iną czy
Stargrod), rano 30 kwietnia wjechali oni od strony Scheune (później Gumieńce), aby przejąć
"odzyskane" miasto. Tego samego dnia - gdy Hitler oddał do siebie samobójczy strzał z
pistoletu - czerwonoarmiści rozpoczęli szturm na Reichstag.
Polacy "tworzenie władzy" na zajmowanych terenach zwykle rozpoczynali od zajęcia
(z powodów, które współcześnie można nazwać piarowskimi) reprezentacyjnej budowli. W
Szczecnie był to gmach Rejencji Szczecińskiej. Ponadto obsadzono, sąsiadujący z nim,
budynek, przewidziany na komendę milicji (obecnie siedziba Akademii Morskiej). Wkrótce w
byłym gmachu rejencyjnym utworzono także Drukarnię Miejską, w której sporządzono afisz
wzywający Polaków do rejestracji w Zarządzie Miejskim. Budowle te znajdują się na wysokim
nasypie wznoszącym się nad nieopodal płynącą Odrą. Ważną czynnością Grupy Operacyjnej
"Szczecin" było szybkie zawieszenie szyldów nad wejściem do głównego gmachu: "Prezydent
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Miasta Szczecina", a pod nim "Priezidient Goroda Sztetina" (cyrylicą). Podobne tablice w
języku rosyjskim, obok polskiego, umieszczano przy wejściach również do innych
szczecińskich instytucji. Zaraz też zajęto się kolejnym atrybutem nowej władzy. Na jednej z
dwóch wysokich wież obecnego Urzędu Wojewódzkiego o godz. 8.15 na polecenie inż. P.
Zaremby zawieszono przywiezioną z Piły - jak głosił jego dokument, opublikowany także w
postaci plakatu rozlepianego na murach i słupach miasta - "flagę polską na gmach Urzędu
Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej w Szczecinie".
Wkrótce pięćsetmetrową aleję biegnącą przed gmachami przemianowano na Wały
Chrobrego, władcy z dynastii piastowskiej. Z pierwszym królem państwa piastowskiego wiążą
się Wały Chrobrego jedynie legendą o wbijaniu przezeń słupów w dnie Odry, stanowiącej
granicę jego władztwa. Symbol miasta, majestatyczna budowla nie ucierpiała wskutek wielu
dywanowych nalotów brytyjsko-amerykańskich. Zapewne dlatego, że przez Brytyjczyków
(którzy spodziewali się przed Sowietami zdobyć stolicę „Tysiącletniej Rzeszy”) miała być
postrzegana jako przyszła siedziba ich strefy okupacyjnej Niemiec.
Naczelną sprawą, bardzo ważną dla ekipy polskich władz przybyłych do Szczecina,
było niezwłoczne wysłanie, na kategoryczne polecenie ppłk L Borkowicza, samochodu z
powrotem do Piły, gdyż następne Grupy Operacyjne nie miały czym udawać się do kolejnych
miast. Zaraz też zdobyto zapasy żywności, która wówczas - wobec widma głodu - dawała
rządzącym swego rodzaju władzę, po czym w ciągu utworzono stołówkę. Oprócz urzędników
korzystali z niej bezpłatnie (zresztą pieniądze przedstawiały wtedy niewielką wartość)
pracownicy przymusowi, uwolnieni jeńcy wojenni, niedawni więźniowie obozów
koncentracyjnych. Wycieńczeni, często w łachmanach czy obozowych pasiakach wracali oni
do kraju (nierzadko z polską flagą). Przygotowaniem pierwszych posiłków zajęła się
warszawianka powracająca „z robót” w Niemczech. Już po południu wydano 155 obiadów.
Zorganizowano też miejsce doraźnej pomocy dla Polaków. Według spisu, uwzględniającego
członków Grupy Operacyjnej, sporządzonego tego dnia przez inż. P. Zarembę doliczono się ich
174. Wśród nich powracający z robót przymusowych stanowili 100 osób, natomiast 50 ukryło
się podczas ewakuacji miasta. Wielu rozważało pozostanie w Szczecinie.
W końcu kwietnia 1945 r. rdzennych szczecinian przebywało w mieście ledwie 6 tys.
(według części źródeł około 5 tys.). Przeważnie były to kobiety, dzieci, starcy, chorzy,
zdecydowana większość mężczyzn bowiem zginęła na wojnie bądź dostali się do niewoli.
Wśród Polaków przede wszystkim byli dobrowolni lub przymusowi robotnicy zagraniczni,
powracający z Niemiec, głównie w dużych grupach, bez środków do życia. Bez ich pracy nie
mogłaby funkcjonować niemiecka gospodarka, nierzadko wykonujący najgorsze prace np.
wydobywanie trupów z ruin. Wielu nie miało dokąd wracać, gdyż np. ich bliscy zginęli podczas
wojny lub ich ziemie zostały zabrane przez Związek Sowiecki. Znacznie więcej niż Polaków
było w mieście, w którym obowiązywała godzina policyjna, umundurowanych Sowietów.
Na pierwszomajowe uroczyste przyjęcie w sowieckiej komendanturze w Szczecinie
przybył, obok polskich przedstawicieli Zarządu Miasta, także ppłk. L. Borkowicz. Zaczęły też
przybywać do miasta, po uroczystym pożegnaniu 3 maja na poznańskim pl. Wolności, kolejne
grupy pionierów, wysyłane przez wojewodę wielkopolskiego dr Feliksa Widy-Wirskiego.
Nazajutrz przez Piłę, Wałcz i Starogród samochodami ciężarowymi dotarło z Poznania 350
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osób. Byli wśród nich strażacy. Razem z nimi przybyli tramwajarze, którzy dwa miesiące
później utworzyli przedsiębiorstwo "Tramwaje i Autobusy miasta Szczecina". Dojechał też z
Poznania pociąg z 1200 osadnikami. Prowadził ich wieloletni prezes organizacji polonijnych
w Berlinie Michał Kmiecik. Dotarli oni tylko do Starego Dębu, skąd pieszo po drewnianych
mostach doszli do Szczecina. Mieszkania Polacy "dostawali" najpierw blisko siebie, co dawało
im poczucie bezpieczeństwa, w opuszczonych kamienicach. Na balkonach czy w oknach
mieszkań (których drzwi wczesnym wieczorem na noc przed bandytami barykadowano np.
szafami) zazwyczaj umocowywano biało-czerwone chorągiewki, aby manifestować polskość,
jak też informować, że są one już zajęte. Wielość tych flag mogła stwarzać wrażenie
permanentnego święta.
W Szczecinie powstawały kolejne polskie urzędy i niewielkie zakłady pracy. Już 5 maja
pocztowcy z Bydgoszczy uruchomili urząd pocztowo-telekomunikacyjny (na datowniku
usunięto "Stettin", po czym tuszem ręcznie wpisano "Szczecin"). W niedzielę 6 maja w kaplicy,
należącej do wypalonego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Jana Chrzciciela przy
późniejszej ul. Bogurodzicy, mszę św. w intencji Ojczyzny oraz Zarządu Miejskiego odprawił
dla kilkuset pionierów chrystusowiec ks. Florian Berlik (przybyły z Poznania na polecenie ks.
bp Walentego Dymka). W Szczecinie, należącym do diecezji berlińskiej, było to pierwsze
polskie nabożeństwo. Uczestniczył w nim m.in. inż. P. Zaremba (fakt ten przemilczał w swoich
wspomnieniach). Dwa dni później utworzono w mieście Urząd Pracy, wkrótce uruchomiono
ambulatorium miejskie. Po kilku dniach było w mieście już pięciu lekarzy, trzech aptekarzy
oraz czterech drogerzystów (sprzedawcy kosmetyków). Podczas gaszenia pożaru 9 maja zginął
strażak Teofil Firlik (wkrótce patron obecnej ul. Grodzkiej). Jego pogrzeb przekształcił się w
pierwszą uliczną manifestację polskości w Szczecinie.
Wraz z przyjazdem 8 maja ppłk L. Borkowicza do Szczecina przeniosła się na lewy
brzeg Odry pilska Delegatura Rządu Tymczasowego RP na Okręg Pomorze Zachodnie. Zajęła
ona gmach przy Wałach Chrobrego. Natomiast Zarząd Miejski przeniósł się stamtąd do gmachu
przy pl. Niezłomnych. Z datą 16 maja Spółdzielnia Oświatowo-Wydawnicza "Czytelnik"
wydała, zredagowany w Szczecinie, "Głos Nadodrzański", w dwutysięcznym nakładzie
drukowany w Poznaniu.
Tymczasem administracja lubelska na polecenie Sowietów nakazała Polakom
natychmiastowe opuszczenie Zaodrza i "rozwiązanie" Zarządu Miejskiego w Szczecinie.
Stanowisko władz sowieckich zapewne wynikało z zajmowania przez nich portu. Nie można
wykluczyć udziału komunistów niemieckich w tym przedsięwzięciu. Najprawdopodobniej
więcej było przyczyn. Ważny też mógł być nacisk wywierany na Związek Sowiecki przez
Amerykanów i Brytyjczyków, sprzeciwiających się zajmowaniu lewobrzeżnego Szczecina
przez Polaków przed zapowiadaną konferencją pokojową. Stalin czasowo uległ tej presji, być
może ze względów taktycznych, chodzić mu bowiem mogło o nie stwarzanie pretekstu do
wycofania się wojsk Anglosasów m.in z Turyngii i Saksonii, krajów niemieckich zajętych przez
nich do 8 maja 1945 r., które - zgodnie z ustaleniami aliantów, potwierdzonymi w Jałcie - miały
znaleźć się w Sowieckiej Strefie Okupacyjnej Niemiec.
Wkrótce uzbrojona niemiecka straż miejska skłoniła, z pomocą żołnierzy sowieckich,
Zarząd Miejski, już jako Grupę Operacyjną "Szczecin", do wyprowadzenia się 17-19 maja na
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przedmieścia Starogrodu. Władze wojewódzkie i miejskie ewakuowały się ciężarówkami
otrzymanymi od sowieckich władz. Lewobrzeżną część miasta w ciągu trzech dni opuściło
około 3 tys. Polaków. W mieście nad Iną do 24 maja mieściła się także tymczasowa siedziba
władz polskich na Okręg Pomorze Zachodnie, dwa dni później ewakuowana pociągiem
towarowym do Koszalina.
Po prawej stronie Odry Wschodniej i Odry Zachodniej przez trzy lata istniały dwa
miasteczka. Pierwszym był portowy Altdamm, od kwietnia 1945 r. Stary Dąb, drugim zaś
Podejuchy (przejściowa nazwa Podjuch). Ogromnie zniszczone (w około 80%) walkami
frontowymi lub w pierwszych miesiącach po zdobyciu, należały one do powiatu, którego
siedziba znajdowała się w równie zrujnowanym Gryfinie. Połączenie kolejowe ze Szczecinem
długo posiadało ono przez Stary Dąb lub dwa razy w tygodniu statkiem, cumującym nieopodal
szczecińskiego Dworca Głównego. Dopiero 29 kwietnia 1948 r., już jako Dąbie i dzielnica
Szczecina, po odbudowie kolejowych i drogowych mostów odrzańskich, razem ze Zdrojami,
Klęskowem, Kijewem, Podjuchami, Żydowcami czy Kluczem, ponownie zostało ono włączone
w obręb Szczecina.
Zapewne w następstwie inicjatywy marsz. K. Rokossowskiego i dowódcy 2. Armii
Wojska Polskiego gen. Karola Świerczewskiego ponownie Zarząd Miejski powrócił (9 i 12
czerwca) do Szczecina. Choć bez władz wojewódzkich. Jednak 18 czerwca nie dojechał do
miasta transport z kilkuset osadnikami, mimo iż każdy z nich posiadał dokumenty podróży po
rosyjsku i polsku. W Starogrodzie sowieccy żołnierze brutalnie pionierów pobili oraz ograbili
z odzieży i żywności. W tym czasie do stolicy Pomorza przybyło już około 50 tys. niemieckich
mieszkańców. Wprawdzie Polacy starali się im utrudnić powrót, szczególnie na tereny po
wschodniej stronie Odry, Niemcy jednak przybywali także na te ziemie, z których wcześniej
się ewakuowali lub uciekli np. do Wrocławia czy Lignicy (późniejsza Legnica). Bliskość i
liczba Niemców dawały im poczucie siły. Wielu spośród nich, nie mogąc udać się udać np. do
Starogrodu czy Koszalina, zostawała w Szczecinie lub w Policach czy Trzebieży.
Ponownie musiano ewakuować się do Starogrodu 19 czerwca, zapewne po ponownych
protestach USA i Wielkiej Brytanii. Wraz z polskimi władzami opuścili miasto żołnierze 12
Specjalnego Pułku Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 10 czerwca zdążyli się oni już
nawet zakwaterować w koszarach, po marszu spod Berlina. W Szczecinie powstał wówczas, za
zgodą władz sowieckich, Komitet Pomocy Polakom, którego prezesem został Alfons
Kaczmarek, a sekretarzem późniejszy wiceprezydent Szczecina Franciszek Jamroży. Mieścił
się on w gmachu porejencyjnym na Wałach Chrobrego.
4. W sowiecko-niemieckim mieście
W Szczecinie zaś - tak samo jak to miało miejsce na innych obszarach Niemiec, mniej
lub bardziej formalnie znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, we Wrocławiu,
Koszalinie czy Zielonej Górze - doszło do całkowitej wymiany niemieckiej administracji.
Odbywało się to wraz ze zbliżaniem się do Berlina sowieckich żołnierzy. Miastami tymi
zarządzali, kontrolowani przez komendantów wojennych, niemieccy burmistrzowie, czy
wójtowie w mniejszych miejscowościach. Zajęli się oni porządkowaniem gospodarki
komunalnej, zapewnieniem żywności czy dostarczaniem pracowników dla Sowietów.
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Szczecińska administracja, powołana 5 maja, najpierw nazywała się Deutscher Bezirk
Zabelsdorf (Niemiecki Okręg Niebuszewo) lub Deutscher Schutzbezirk (Niemiecka Dzielnica
Ochronna), a kiedy objęła kilka dzielnic, od 12 maja przekształciła się w Stettiner
Stadtverwaltung (Szczeciński Zarząd Miejski), z siedzibą w gmachu przy Wałach Chrobrego.
Wcześniej, 6 maja, na lotnisko w Altdamm sowieckim samolotem przylecieli niemieccy
komuniści podlegający Wydziałowi Politycznemu 2. Frontu Białoruskiego, którego
dowództwo mieściło się w Bydgoszczy. Na czele tej grupy "moskiewskich komunistów" stał
Gustav Sobottka. Należeli do niej byli jeńcy wojenni, emigranci niemieccy, absolwenci tajnej
szkoły Kominternu (formalnie rozwiązanego w 1943 r. przez Stalina) w Baszkirii.
Przygotowywano ich do działalności w krajach okupowanych przez Niemcy lub prowadzących
wojnę ze Związkiem Sowieckim. Nierzadko posiadali oni sowieckie obywatelstwo. Już 30
kwietnia dwie ekipy wysłano z Moskwy do Berlina i Saksonii. Władze sowieckie godziły się
na tworzenie lokalnej administracji, nie zezwalały jednak na funkcjonowanie oddolnych
organizacji, gdyż – jak uważali - "rodzą one niebezpieczeństwo wymknięcia się spod kontroli
i przeciwstawienia odgórnym dyrektywom".
Pierwszym powojennym burmistrzem Stettina był Ernst Rusch, później Erich Spiegel,
były żołnierz Wehrmachtu, dezerter do sowieckiego oddziału partyzanckiego. Ukończył on
"antyfaszystowską szkołę" przy 2. Froncie Białoruskim, przygotowującą do objęcia stanowiska
w administracji Niemiec okupowanych przez Sowietów, wstąpił też do założonego w Moskwie
w lipcu 1943 r. Komitetu Narodowego "Wolne Niemcy", który Stalin zamierzał przekształcić
w marionetkowy rząd tymczasowy w Niemczech. Pod koniec maja zastąpił go przedwojenny
komunista Erich Wiesner, który z ponad 1700 urzędnikami, pracującymi w ramach kilkunastu
wydziałów magistratu, panował nad terenem wchodzącym w skład powiatu Ueckerműnde.
Mieszkało na nim ponad sto tysięcy Niemców.
Precedensowy charakter miała apelacja niemieckiego magistratu z 6 czerwca 1945 r.,
skierowana do Związku Sowieckiego oraz Międzyalianckiej Komisji Kontroli w Berlinie z
prośbą o pomoc dla miasta, jak też przyjęcie jego propozycji celem przezwyciężenia tragicznej
sytuacji aprowizacyjnej i mieszkaniowej. Zawierała ona kwestie polityczne, w których
podnoszono prawo szczecińskich Niemców do samostanowienia. W mieście, obok
rozpowszechnianych pism i ulotek, w tym drukowanych w Berlinie, zaczęła być od 20 maja
wydawana przez komunistów gazeta "Deutsche Zeitung. Frontzeitung für die deutsche
Bevölkerung" (wcześniej ukazywał się biuletyn informacyjny "Freies Deutschland Mitteilungen der Stettiner Stadtverwaltung"). W związku z utworzeniem 6 czerwca Sowieckiej
Administracji Wojskowej w Niemczech, powstałej z przekształcenia 1. i 2. Frontu
Białoruskiego oraz 1. Frontu Ukraińskiego, przeniesiono m.in. ten dziennik ze Szczecina do
Lignicy. Na Dolnym Śląsku utworzono bowiem 29 maja kwaterę główną Północnej Grupy
Wojsk Armii Czerwonej. Nie podlegało jej jednak wojsko na cyplu szczecińskim oraz wyspie
Uznam i Wolin, gdzie stacjonowali żołnierze Sowieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec w
Berlinie lub ich przełożeni byli w Moskwie. W maju i czerwcu 1945 r. na szczecińskim osiedlu
Odolany (Wedelshöhe) działał sztab jednostek NKWD (wkrótce jego siedziby przejmował
UB). Na niej spoczywał obowiązek - wykonywany bezwzględnie i brutalnie - zapewnienia
bezpieczeństwa na terenach "wyzwolonych". NKWD dysponowało obozami dla żołnierzy,
byłych niemieckich jeńców, szeroką siecią punktów kontrolnych, jak też jednostkami
14

patrolującymi północne obszary Zachodniej Grupy Wojsk Sowieckich Okupowanych Niemiec
z siedzibą w Berlinie.
Mimo pogrążenia w krańcowym wyczerpaniu psychicznym i fizycznym, wśród
niemieckiej ludności cywilnej panowało przekonanie, że Stettin będzie należał do „Reichu”.
Przeświadczeniu temu nie przeszkadzało, że - obok nadzoru sowieckiej komendantury
wojennej - na tym samym obszarze w maju i czerwcu istniał samorząd polski. Niemcy zaczęli
wówczas wydobywać ze skrytek w ścianach, piecach, odkopywać w ogródkach przydomowych
i na działkach, na polach, dobytek ukryty przed plądrującymi Sowietami, Polakami czy
sąsiadami. Były to skrzynie z żywnością, odzież, meble, sprzęt gospodarstwa domowego.
Zabierano ze schowków ukrytych w lasach np. kosztowności czy nawet rowery ukryte w
krzakach bądź zawieszone w koronach drzew. Zaczęto domagać się eksmitowania Polaków z
przekazanych im mieszkań czy oddania inwentarza zabranego Niemcom.
Co więcej, kiedy "przyszła wolność" ewakuowani i uciekający Niemcy zaczęli
stopniowo powracać do swoich miejsc zamieszkania. Byli oni wzywani i organizowani przez
sowieckie komendantury oraz przez administrację niemiecką, która - aby ich skłonić do
powrotu - wydawała kartki żywnościowe tylko osobom z pozwoleniem na pobyt. Uchodźcy
przyjeżdżali pociągami z Meklemburgii i Pomorza Przedniego. Przypływali też berlinkami ze
Stralsundu, Wolgastu, Rugii. W pobliżu Ziegenort (Trzebież) 24 maja 1945 r. holownik i
kilkanaście barek, płynących z Zingst, trafiły na minę, której wybuch pozbawił życia kilkaset
osób. Codziennie przyjeżdżało czy też pieszo przychodziło do miast Pomorza Zachodniego, w
tym do Szczecina, 2-3 tys. Niemców dowożonych koleją z Pasewalku, gdzie znajdował się
punkt zborny z Meklemburgii.
Sowieccy okupanci, nie podlegający polskiemu prawu, na miejscu nie mający pojęcia o
przyszłym statusie miast pomorskich, utwierdzali Niemców w przeświadczeniu o
tymczasowości polskiej administracji. Ich oficerowie wraz z rodzinami zasiedlali głównie
wille, przystrojone bramami triumfalnymi, licznymi transparentami typu "Sława Stalinu,
pobieditielu faszizma!" czy wielkimi portretami Stalina. Odseparowani, nierzadko
ogrodzeniami, trzymali się z dala od Polaków czy Niemców. Nie mogli się bratać nawet z
polskimi żołnierzami. Nie wolno im było odwiedzać - chyba że za zgodą przełożonych oraz w
sprawach służbowych - polskich restauracji, kin czy domów. Za złamanie tego zakazu odsyłano
z całą rodziną do Związku Sowieckiego, gdzie ich karano np. oficerów w najlepszym
przypadku usunięciem z wojska, a nierzadko trafiali do więzień. Później te "wojennyje
gorodki", jak Polacy potocznie nazywali zamknięte kolonie sowieckie, zajmowali
przedstawiciele polskich władz, funkcjonariusze UB, konsulaty.
Niemcy nauczyli się wykorzystywać spory między Sowietami i Polakami. Konflikty
między Polakami a Niemcami władze sowieckie zazwyczaj rozstrzygały z korzyścią dla nich,
co zapewne wynikało również - mimo oficjalnych zapewnień o przyjaźni i braterstwie - z
zadawnionego konfliktu rosyjsko-polskiego. Woleli popierać pracujących u nich Niemców,
zrozpaczonych katastrofalnym upadkiem ojczyzny, niż nowych polskich mieszkańców
manifestujących panowanie na "ziemiach odzyskanych". Służalczo okazując lojalność wobec
zwycięzców można było też mieć większy dostęp do żywności czy nie być deportowanym np.
na Syberię. W następstwie czego wielu polskich osadników uznało, że "nie warto zaczynać",
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troszczyć się o "niemiecką" gospodarkę, że "będzie wojna", że "Niemcy i tak nas przegonią i
pomordują" i opuszczali przyznane im gospodarstwa, wracali "do domu". Wyjeżdżano "z
Niemiec do Polski". Obawiając się powrotu Niemców, nierzadko nawet kilkanaście lat po
wojnie, nie inwestowano na "nie naszym", nie remontowano zniszczonych zabudowań, nie
dbano o nawożenie gleby, nie kupowano maszyn i narzędzi rolniczych (oprócz koniecznych).
Poczucie obcości wpływało na kupowanie np. motocykla, roweru, natomiast do prac żniwnych
używano kosy. Sprzedawano też swój dobytek i "w centrali" zakładano gospodarstwo dla
swoich dzieci, nawet urodzonych już "na Zachodzie".
5. Trzecie objęcie Szczecina przez polskie władze
Wraz z powstaniem, pod nadzorem Kremla, 28 czerwca 1945 r. Tymczasowego Rządu
Jedności Narodowej ("uzupełnionego politykami z Zachodu") cofnięto uznanie rządowi RP w
Londynie. Emigracyjny były premier Stanisław Mikołajczyk, przywódca Polskiego
Stronnictwa Ludowego, zajął w nim prestiżowe, choć niewiele znaczące, stanowisko drugiego
wicepremiera. „Rząd Jedności Narodowej", jak go oficjalnie nazywano, miał istnieć do czasu zgodnie z jałtańskimi i poczdamskimi postanowieniami - zorganizowania w Polsce wolnych i
nieskrępowanych wyborów (ostatecznie, gwałcąc je, m.in. poprzez terror UB, stosowanie
cenzury środków przekazu czy fałsze wybory, odbyły się one dopiero 19 stycznia 1947 r.).
Nazajutrz ten prowizoryczny rząd najpierw uznała Francja, a 5 lipca USA, Wielka Brytania
oraz inne państwa, w tym Włochy czy Chiny.
Wskutek moskiewskich postanowień, faktycznie decyzją Stalina, ostatecznie - jak się
po wielu latach okazało - przekazano cywilną władzę administracyjną polskiemu Zarządowi
Miejskiemu w Szczecinie (na jednej trzeciej jego obszaru). Postanowienie to 3 lipca 1945 r.
marsz. G. Żukow, głównodowodzący Grupy Sowieckich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech,
przekazał w swojej berlińskiej kwaterze ppłk L. Borkowiczowi i inż. P. Zarembie. Co
znamienne, już 1 lipca na szczecińskim przyczółku rozpoczął działalność Miejski Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego.
Formalne ogłoszenie władzy polskiej w Szczecinie nastąpiło 5 lipca 1945 r w gmachu
sowieckiego komendanta garnizonu. Podczas wyreżyserowanego wydarzenia decyzję
sowieckiego dyktatora oficjalnie przekazał inż. P. Zarembie oraz E. Wiesnerowi gen. A.
Fiedotow. Osoby te wówczas po raz pierwszy się spotkały. Nazajutrz oraz 7 lipca Zarząd
Miejski przejmował agendy niemieckiej władzy w mieście. Pięć dni później formalnie
wytyczono - faktycznie stało się to 4 lipca - prowizoryczną granicę (podobnie jak to miało
miejsce między strefami okupacyjnymi w Niemczech). Kiedy po raz trzeci polskie władze
zajmowały Szczecin, zamieszkiwało w nim ledwie 1050 Polaków i około 80 tys. Niemców.
Polacy administrowali wtedy dzielnicami, które de facto wyznaczały amorficzne
granice państwa polskiego. Do polskiego obszaru należały Śródmieście, część Gumieniec,
Pogodno, Niebuszewo i Żelechowa, nawet bez Międzyodrza. Poza kompetencjami jego władz
znalazły się m.in. zakłady komunalne, w tym elektrownie, wodociągi miejskie. Na domiar w
pierwszych dwóch latach po zmroku nie należało wychodzić na ulice bez groźby obrabowania
czy zabicia. Rano wozy na ulicach nierzadko zbierały zwłoki zamordowanych przez bandytów.
Długo powszechne były wśród przybyszy obawy np. przed zajmowaniem willi na pełnym
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ogródków przydomowych Pogodnie czy leśnym osiedlu Głębokie.
Już 6 lipca z inż. P. Zarembą spotkał się ministrem bezpieczeństwa publicznego
Stanisławem Radkiewiczem. "Wiadomości Szczecińskie", wydawane od 9 lipca przez
okręgowy Urząd Informacji Propagandy (wówczas jeden z jedenastu oddziałów
zachodniopomorskiego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP w Koszalinie) podały 15 lipca, że
celem odwiedzin miasta przez ministra było "zapoznać się z całokształtem spraw szczecińskich
i udzielił ogólnych wytycznych". W istocie polecił mu udanie się w sprawie zachodniej granicy
do Berlina. Prezydent Szczecina został tam 10 lipca przyjęty przez gen. I. Sierowa, który
oświadczył, że "granice te zamierza generalissimuss Stalin zakreślić bardziej na zachód, aniżeli
granica Wielkiego Szczecina", a odnośnie Świnoujścia i wyspy Uznam dodał, że sprawy tej
sowieckie władze jeszcze nie rozpatrywały, choć w niedługim czasie to uczynią, gdyż jest to
związane z funkcjonowaniem portu szczecińskiego.
Niebawem, 7 lipca zajęli w mieście koszary żołnierze Brygady Pancernej, przybyli spod
Poznania. Przeciwnicy komunistów nazywali je "warszawskim wojskiem". Formalnie
podlegało ono polskiemu dowództwu, a niemało jego oficerów czy podoficerów nie władało
językiem polskim, nie znało polskich zwyczajów. Zanim do tego doszło, już 19 czerwca do
Szczecina dotarła 18-osobowa grupa frontowców (rosyjskojęzyczni, uzbrojeni w pistolety) z
tej jednostki (walczącej w ramach 2. Armii Wojska Polskiego w Saksonii i pod czeską Pragą).
Zadaniem tych żołnierzy było przejęcie od Sowietów koszar (podczas wojny mieścił się w nich
obóz pracy przymusowej dla robotników cudzoziemskich). Pancerniacy tworzyli pierwszą stale
w mieście stacjonującą polską jednostkę wojskową.
Oddelegowany z brygady mjr Armii Czerwonej Wsiewołod Gorczakow 12 lipca przejął
od gen. A. Fiedotowa obowiązki komendanta wojennego Szczecina, aby zaraz udać się po
wytyczne do Karlshorst, gdzie został przyjęty przez gen. Konstantina Tielegina, szefa Zarządu
Politycznego 1. Frontu Białoruskiego. W lipcu sowieckie komendantury zlikwidowano, oprócz
znajdujących się w ważnych węzłach kolejowych czy portach. Utworzono też garnizony w
najważniejszych, pod względem militarnym bądź gospodarczym, zachodniopomorskich
miejscowościach. Faktycznie wojskowa władza nad Szczecinem nadal była sprawowana przez
armię sowiecką. Ogromna ilość przestępstw dokonywanych przez Sowietów spowodowała, że
celem ich rozstrzygania w połowie sierpnia przy delegaturze szczecińskiej Pełnomocnika
Rządu RP akredytowano Przedstawiciela Rady Wojennej Północnej Grupy Wojsk Armii
Czerwonej.
W ramach Święta Grunwaldu 15 lipca zorganizowano wielką manifestację mającą na
celu większą konsolidację Polaków oraz zwiększenie prestiżu słabych polskich władz.
Wydarzenie poprzedzono mszą św. polową, na którą w kolumnach marszowych udali się
(zamiast do kościoła garnizonowego) żołnierze Brygady Pancernej. Za trybunę przed gmachem
Zarządu Miejskiego służył balkon urzędu. Stamtąd jej uczestnicy przemaszerowali na Kaiser
Wilhelmplatz, przemianowany na pl. Grunwaldzki, gdzie przemawiał inż. P. Zaremba oraz
przedstawiciele Armii Czerwonej.
W atmosferę społeczno-polityczną w mieście wpisywało się stanowisko
przewodniczącego szczecińskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego dr Konrada Patka, który
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w lipcu 1945 r. rozpowszechnił znamienną ulotkę. Ten późniejszy, od czerwca 1946 r.,
przewodniczący PWRN żądał wówczas przyłączenia do Polski terenów obejmujących nawet
Rugię. Powołał się na przynależność tych ziem do Księstwa Zachodniopomorskiego.
Pod koniec lipca przeniosła się do Szczecina siedziba pomorskiej Dyrekcji Okręgowej
Kolei Państwowych, od 19 kwietnia mieszcząca się w Nowym Szczecinie (później Szczecinek).
Jednak PKP nie panowały nad liniami kolejowymi. Sowieci zabierali parowozy i wagony. Do
końca czerwca zdążyli dokonać rozbiórki około 1000 kilometrów torów normalnotorowych i
razem z podkładami wywieźć z Polski. Rozpoczęli też demontaż linii wąskotorowych.
Przyczyniło się to do jeszcze większych trudności transportowych w Polsce. Ponadto
wykonujący swoje obowiązki polscy kolejarze byli bici przez sowieckich komendantów
transportów, grożono im użyciem broni np. celem zmuszenia maszynistów do przejazdu
pociągów, kiedy semafory były ustawione na "stój". Przykładowo, na polecenie sowieckiego
komendanta z Pölitz (Police) 21 września zmuszono polskich kolejarzy do opuszczenia stacji
Odermünde (Skolwin), którą zajęli Niemcy.
Już 7 sierpnia "magistrat" szczeciński przeniósł się z gmachu na Wałach Chrobrego,
zajętego przez delegaturę Urzędu Wojewódzkiego, do budynków przy pl. Niezłomnych.
Natomiast 12 sierpnia uruchomiono w mieście pierwsze powojenne tramwaje. Z pozostałych
nieco ponad 200 szczecińskich wozów nadających się do remontu, tylko 20 mogło być
uruchomionych. Zupełnie zniszczone były autobusy. Linia tramwajowa połączyła wówczas
Dworzec Główny z Laskiem Arkońskim, gdzie przy ul. Woodrowa Wilsona znajdowała się
jedyna nadająca się do eksploatacji zajezdnia. Pod koniec tego roku tramwaje kursowały na
czterech trasach. Pierwszą w mieście linię autobusową uruchomiono 1 kwietnia 1947 r.
Decyzję o przekazaniu Polakom władzy w części Szczecina ogłoszono 12 dni przed
rozpoczęciem konferencji w Poczdamie (od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r.), w której wzięli
udział Harry S. Truman (zastąpił zmarłego 12 kwietnia F.D. Roosevelta), Józef Stalin oraz
nowy premier Wielkiej Brytanii Clement R. Attlee. Rozwinięto wtedy postanowienia układu
jałtańskiego, głównie związane z uregulowaniem problemów wynikających z wojny w Europie,
jak też kwestie dotyczące wojny z Japonią (upadłej, po użyciu przez USA 6 i 9 sierpnia 1945 r.
bomby atomowej w Nagasaki i Hiroszimie). Rokowania toczyły się wyłącznie między
państwami, których polityka miała wymiar globalny. Dlatego, jak w Teheranie czy w Jałcie, do
stołu konferencyjnego nie zaproszono przedstawiciela Francji.
Na mocy porozumienia zawartego 27 lipca 1945 r. między delegacją sowiecką i polską
w Poczdamie Sowieci od 7 sierpnia mieli zaprzestać demontażu urządzeń przemysłowych czy
rolniczych z terenów będących w polskim władaniu. W zamian zażądano wieloletnich dostaw
węgla po bardzo niekorzystnych cenach. Przysłowiową "musztardą po obiedzie" była - co
skonstatował w połowie lat osiemdziesiątych ppłk L. Borkowicz - umowa polsko-sowiecka z
16 sierpnia, podpisana przez premiera E. Osóbkę-Morawskiego i ministra W. Mołotowa.
Zgodnie z jej ustaleniami "wszystko, co znajduje się na ziemiach przez Polaków nazywanych
Odzyskanymi, jest mieniem polskim i nie wolno tego tknąć". Sowieci jednak nie tylko "zdążyli
zagrabić i wywieźć, co się dało", ale nadal dewastowali oraz demontowali interesujące ich
zakłady.
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W ostatnim dniu konferencji poczdamskiej przywódcy Wielkiej Trójki zadeklarowali
bezprecedensowe w europejskich dziejach masowe przesiedlenia ludności, z czego wynikały
ogromne "czystki etniczne". Łącznie objęły one ponad 2 mln Niemców. Zgodzono się na
"przesiedlenie do Niemiec ludności niemieckiej lub jej części pozostałej w Polsce,
Czechosłowacji i na Węgrzech". Następstwem tego porozumienia były też „transfery”
kilkudziesięciu tysięcy Ukraińców z Polski na Ukrainę, Białorusinów na Białoruś, milionów
Polaków z zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi i Litwy do Polski, ponadto - choć tego nie
zapisano w Poczdamie - m.in. Niemców z byłych państw bałtyckich, Rumunii i Jugosławii,
Słowaków z Węgier czy Węgrów z Czechosłowacji. Deportacje miały być "zorganizowane i
humanitarne". Zwrócono się do władz polskich, czechosłowackich i węgierskich o zaniechanie
wydalania Niemców do czasu przygotowania międzynarodowego programu w tym zakresie
oraz zawarcia konkretnych umów przez organ wykonawczy postanowień poczdamskich,
którym była Sojusznicza Rada Kontroli (najwyższy organ czterech państw okupujących
Niemcy).
Ponadto w traktacie poczdamskim ustalono wytyczenie polsko-niemieckiej granicy
równolegle do "linii przebiegającej od Bałtyku bezpośrednio na zachód od Świnoujścia, a
potem wzdłuż Odry", następnie Nysy Łużyckiej do granicy Czechosłowacji, jak też włączenie
do Polski części Prus Wschodnich. Przyjęto, że wiążące decyzje dotyczące ziem "oddanych
pod polską administrację", jak też "z ostatecznym wyznaczeniem swej granicy zachodniej
Polska powinna zaczekać do układu pokojowego". Zdaniem niektórych dyplomatów
zachodnich w przyszłym traktacie winno być uwzględnione także zdanie przedstawicielstwa
niemieckiego w sprawie granicy Polski. Decyzje te miała podjąć - tak samo jak to miało miejsce
po zakończeniu I wojny światowej - Konferencja Pokojowa z udziałem zwycięskich mocarstw
i pokonanych Niemiec.
Wstępem do Konferencji Pokojowej z nowymi Niemcami miały być traktaty pokojowe,
które podpisano z Włochami, Bułgarią, Rumunią, Węgrami i z Finlandią. Przedstawiciele
koalicji antyhitlerowskiej zawarli je 10 lutego 1947 r. w Paryżu. Polska sygnowała jedynie
układ z Włochami. Spośród państw satelickich Trzeciej Rzeszy tylko Finlandia była
wschodnioeuropejskim państwem pokonanym przez Armię Czerwoną, które nie zostało
włączone do bloku sowieckiego. Długo odwlekany traktat z Austrią podpisano - za cenę
neutralności alpejskiej republiki - dopiero 15 maja 1955 r. Państwo to, obawiające się statusu
podzielonych Niemiec, okupowane było od końca wojny przez Sowietów, Amerykanów,
Brytyjczyków i Francuzów. Toczyły się też rokowania celem podpisania traktatu z Niemcami,
przygotowywano już nawet założenia konferencji, która miała się odbyć w Genewie (nigdy ona
się jednak nie odbyła). W związku z tym przez dwa lata spotykali się ministrowie spraw
zagranicznych USA, ZSRS, Wlk. Brytanii oraz Francji.
Strona polska spodziewała się, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej (do 1 listopada
1945 r. w ogóle niestrzeżona) zostanie zmieniona na korzyść Polaków, zwłaszcza wobec
poważnych obaw Sowietów związanych z odbudową potęgi gospodarczej i militarnej Niemiec.
Obawy te miały także USA i Wlk. Brytania. Polska zabiegała wówczas o inkorporowanie
całego obszaru należącego do delty Odry, w tym Zalewu Szczecińskiego z Ueckermünde oraz
wyspy Uznam. Z kolei ustanowienie z wyspy Rugia polskiej strefy wolnocłowej byłoby
wstępem do przesunięć granicznych na zachód. "Korekta" granicy lądowej miałaby wieść za
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doliną rzeki Randow (Rędowa), a na południu obejmować nadodrzański pas, wraz z linią
kolejową do Tantow, do miasta Gartz (Grodzisk), które także włączone miało być do Polski.
Wobec Sowietów posługiwano się argumentami dogodniejszej obrony państwa, jak też granicy
ważnej dla całej Słowiańszczyzny.
Zapewne wobec pewności, że Zachód pozostanie bierny wobec włączenia do Polski
tzw. Ziem Odzyskanych, do konferencji w Poczdamie zwanych Ziemiami Postulowanymi, o
zmianie granicy polsko-niemieckiej, w tym biegnącej na północ od Gryfina, kilka kilometrów
na zachód od skrajnych dzielnic Szczecina, oraz bez mała dwa kilometry od Świnoujścia,
przesądziły decyzje Stalina. Jej wyznaczenie, przyłączające do Polski część powiatu
wkryujskiego (Ueckermünde), tereny na północ aż do Zalewu Szczecińskiego oraz
kilkadziesiąt wysepek odrzańskich, znalazło się w dokumencie sowiecko-polskiej komisji.
Podczas posiedzeń 20 i 21 września 1945 r. w Greifswaldzie skorygowali go gen. Iwan
Chabarow, ppłk L. Borkowicz oraz inż. P. Zaremba. Tego samego dnia w Schwerinie dokument
sygnował także gen. Iwan Fiedjuniński, dowódca Sowieckiej Administracji Wojskowej
prowincji Meklemburgia i Pomorze Zachodnie. Akt ten, sporządzony po rosyjsku, w zasadzie
był zgodny z mapą, którą polscy sygnatariusze otrzymali 19 września od gen. I. Sierowa w
Berlinie. Wyjątkiem nieprzyznanym stronie polskiej była miejscowość Altwarp. Z kolei szosa
biegnąca półkolem ze wsi Stolzenburg (Stolec) do Böck (Buk) znalazła się w Polsce.
Rozgraniczenie to - powołujące się na uchwałę porozumienia poczdamskiego, choć je łamiące
- obowiązywać miało od 4 października. Na terenie tym powstał powiat welecki. Jego siedziba
początkowo mieściła się na Głębokiem, nominalnie w Policach, później w centrum Szczecina.
Tymczasem od 9 października rozpoczęto w mieście wydawanie "Kuriera
Szczecińskiego", którego redakcja (później także "Głosu Szczecińskiego", organ Komitetu
Wojewódzkiego PZPR) zajmowała pomieszczenia przy pl. Hołdu Pruskiego 8 (budynek
wcześniej będący siedzibą NSDAP). Co symptomatyczne, m.in. tego faktu z przestrzeni
publicznej w mieście, nie można było przywoływać w PRL, aby szczecinianie nie mieli
niepotrzebnych skojarzeń. Na mocy dekretu KRN z 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem
Odzyskanych działalność rozpoczęła, od posiedzenia zwołanego przez PPS 10 grudnia 1945 r.,
jako pierwsza na Pomorzu Zachodnim, Miejska Rada Narodowa w Szczecinie. Złożona ona
była z 17 osób (po trzech latach było ich 56). W związku z brakiem Wojewódzkiej Rady
Narodowej podlegała ona stolicy, gdzie dopiero 7 marca 1946 r. została uznana przez KRN.
6. Cypel szczeciński w Sowieckiej Strefie Okupacyjnej Niemiec
O wiarygodności Sowietów może świadczyć utworzenie przez marsz. G. Żukowa
bezprecedensowych obszarów na Pomorzu Zachodnim. Początkowo bez nawet powiadomienia
polskich władz utworzono w Szczecinie i okolicach kilkadziesiąt sowieckich obiektów,
instytucji, poligonów, zakładów pracy, warsztatów mechaniczno-technicznych, jak też liczne
sklepy i mieszkania. Dysponowali oni dwoma lazaretami. W poniemieckich koszarach mieściły
się sowieckie jednostki. Na Krzekowie przy ul. Żołnierskiej 33. znajdował się tzw. wojennyj
gorodok. Przekazywane Polakom obiekty, część po roku lub dwóch latach, zazwyczaj były
zdewastowane, nierzadko nie nadające się do remontu czy odbudowy. W sowieckich
przedsiębiorstwach, nie tylko współpracujących z wojskiem, obowiązywał dekret z 1941 r. o
siedmiodniowym tygodniu pracy i groźbie aresztowania za 21-minutowe spóźnienie. Co
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symptomatyczne, dopiero 17 grudnia 1956 r. formalno-prawnie usankcjonowano "pobyt"
Armii Sowieckiej w PRL.
Tak samo jak w wielu innych miejscowościach Ziem Odzyskanych, także w okolicach
Szczecina znajdowały się sowieckie gospodarstwa rolne m.in. w Mierzynie. Gospodarstwa
rybackie zorganizowano - zatrudniając Niemców (ich nie wysiedlano) - na wyspie Mienia przy
ujściu Regalicy do jeziora Dąbie, we wsi Bystra czy w dzielnicach Stołczyn i Golęcino. Ostatnią
z tych enklaw zlikwidowano dopiero pod koniec lipca 1950 r. Wobec braku jakichkolwiek
umów z Polakami, rybołówstwo śródlądowe, jak też morskie, w istocie było nielegalne.
Podobne miejsca, również niedostępne dla Polaków, znajdowały się w Świnoujściu, na wyspie
Wolin, czy w powiatach kamieńskim i kołobrzeskim. One także podlegały Sowieckiej Strefie
Okupacyjnej Niemiec.
Sytuacja ta tworzyła cały szereg konfliktów. Nieuregulowane były kwestie opłat za
mieszkania, zużycie prądu przez Sowietów. Rybacy niemieccy, którzy łowili ryby w części
Zalewu Szczecińskiego należącej do Polski, zatrzymywani przez Polaków za nielegalne
przekroczenie granicy i połów ryb, po interwencji Sowietów byli uwalniani. Wbrew różnym
umowom, jedyną realną władzą z autorytetem i siłą byli sowieccy komendanci. Wyznaczali oni
swoich tzw. doradców w polskim wojsku czy w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego, mieli wpływ na obsadzanie kluczowych stanowisk w Szczecinie, decydowali o
składzie niemieckich zarządów w polskich miastach. Wobec wszechobecności napisów
cyrylicą, w tym na gmachach polskich instytucji, często słyszanego języka rosyjskiego, wielu
Polakom, szczególnie urodzonym i wychowanym przed 1917 r. w Imperium Rosyjskim,
nasuwały się podobieństwa sytuacji na Ziemiach Odzyskanych do panującej w zaborze
rosyjskim, jak też z okupacją ziem wschodnich RP po 17 września 1939 r.
Do opóźnionego wobec innych terenów Ziem Odzyskanych rozwoju Szczecina, jego
zacofania oraz peryferyzacji, po ponad dwóch latach zamieszkałego przez ponad 120 tys.
przesiedleńców, walnie przyczynił się niedostępny dla Polaków port szczeciński. Tylko
niewielką jego część w obrębie Nadodrza przekazano polskiej administracji w lutym 1946 r.
Wbrew ustaleniom konferencji poczdamskiej, jak też mimo umowy polsko-sowieckiej z 16
sierpnia 1945 r. podlegał on, razem z przyportowymi obszarami, wyłącznie Centralnej Bazie
Przeładunkowej Ministerstwa Sił Zbrojnych Związku Sowieckiego. Ten eksterytorialny obszar
(ok. 30 km kw.), nie tworzący zwartej całości, nie podlegał dowództwu sowieckiemu w
Legnicy, lecz władzom w Berlinie bądź bezpośrednio Moskwie czy w Leningradzie. Na teren
Bazy wstępu nie mieli polscy celnicy i wopiści, co sprzyjało ogromnemu przemytowi towarów
oraz ludzi. Polacy nie mogli pobierać opłat za przewozy kolejowe i opłat portowych od obcych
statków handlowych, w tym sowieckich i niemieckich, zawijających do Szczecina.
Na przełomie lutego i marca 1947 r., podczas wizyty w Moskwie delegacji RP z
premierem Józefem Cyrankiewiczem, zawarto z ZSRS 12 polityczno-ekonomicznych umów.
Jeden z punktów dotyczył przekazania Polakom części portu szczecińskiego. Osobne
porozumienie, podobnie jak w sprawie przekazania Polakom statków niemieckiej floty
morskiej (z tytułu reparacji wojennych) oraz taboru kolejowego, dotyczące eksploatacji portu
podpisano później. Opracował je sztab marsz. Wasilija Sokołowskiego, głównodowodzącego
Grupą Sowieckich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech. Dopiero na mocy kolejnej umowy
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polsko-sowieckiej, z 17 września 1947 r. Sowieci, których oddziały wojskowe do końca 1946
r. wycofały się już z kilku powiatów, w ciągu miesiąca przekazali władzom polskim większą
część wyszabrowanego i zdewastowanego portu. W dokumencie wyszczególniono też rejony
nadal pozostające w dyspozycji Bazy. Przekazanie Polakom tego obszaru przez zastępcę
głównego kwatermistrza Armii Czerwonej gen. Władimira Bajukowa miało miejsce nazajutrz
na wystającej z wody konstrukcji mostowej, jedynym połączeniu miasta z wyspą Łasztownia.
Dopiero 30 grudnia 1957 r. otwarto most Długi.
Pozostałość eksterytorialnej enklawy, zwanej też strefą dzierżawioną, bazą wojskową
czy, od 1950 r., strefą tranzytową, obejmowała nieco ponad 8% terenu portu. Na prawach
bezpłatnej dzierżawy (w prawie międzynarodowym pojęcie nieustalone) miały one podlegać
Grupie Sowieckich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech na okres 99 lat. Bazę spirytusową
oddano 27 października 1954 r., tartak 1 grudnia 1954 r. Ostatecznie portową enklawę sowiecką
zlikwidowano 11 stycznia 1955 r., kiedy to przekazano Polakom Port Wolnocłowy, Nabrzeże
Wrocławskie oraz pozostałe obiekty.
Szczeciński port był jedynym na południowym Bałtyku, którym Sowieci mogli
zarządzać, choć nie było na nim ani jednego całego nabrzeża. Został on bowiem niemal
całkowicie zniszczony podczas kilku ciężkich nalotów alianckich. Trudno dostępny był też
wskutek zatopienia wielu statków, barek, dźwigów, sprzętu wojskowego. Portowe Nadodrze w
strefie sowieckiej w latach czterdziestych przymusowo zamieszkiwało kilka tysięcy Niemców
(nie podlegali polskiemu obowiązkowi meldowania się). Oprócz 1652 osób, pozostali byli
jeńcami wojennymi. Reprezentował ich Komitet Antyfaszystowski, organizacja społecznopolityczna w lipcu 1949 r. przekształcona w Antyfaszystowski Blok Demokratyczny "Antifa",
nie zarejestrowana przez polskie władze. Byli to "specjaliści" i robotnicy zatrudnieni głównie
przy przeładunku reparacji wojennych z Niemiec oraz "demontażu". Faktycznie była to grabież
na gigantyczną skalę oraz eksploatacja i dalsze niszczenie niemieckiej gospodarki. Reparacją
dóbr niemieckich ZSRS (zrezygnowano z nich dopiero po śmierci Stalina) zajmowały się
specjalne jednostki wojskowe tzw. "trofiejnowo uprawlenija armii", wyszukujące odpowiednie
urządzenia oraz nadzorujące ich demontaż. Oprócz ładunków wojskowych do "zdobyczy
wojennych" należały fabryki, urządzenia portowe, elektrownie, wyposażenie szpitali, maszyny
rolnicze, parowozy, wagony, samochody, stada bydła, zapasy broni i amunicji, paliwa i
żywności.
Część Niemców pracowało w miejskich przedsiębiorstwach, w tym w elektrowni
zaopatrującej Szczecin w prąd. W mieście przez kilka lat działało także Sowieckie
Towarzystwo Żeglugi na Odrze (załogi były złożone z Niemców), z siedzibą główną we
Frankfurcie nad Odrą. Dysponowało ono około 500 barkami, ponad 100 holownikami, poza
tym terenami polskimi "na prawach bezpłatnej dzierżawy", co ograniczało m.in. swobodę
polskiej nawigacji na Odrze czy też kwestionowało status tej rzecznej granicy Polski.
Sowiecko-niemieckie firmy np. "Derutra" (Deutsches-Russisches Transport Gesellschaft)
eksportowały splądrowane łupy z Niemiec m.in. do państw skandynawskich.
Drugim terenem, na którym tak samo Sowieci narzucili surową dyscyplinę wojskową,
wyodrębnionym przez marsz. G. Żukowa, istniejącym do końca września 1946 r., kiedy
porządku na nim zaczęli strzec wopiści, była sowiecko-niemiecka enklawa znajdująca się na
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północy Szczecina. O fakcie powstania tego eksterytorialnego obszaru polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zostało powiadomione przez inż. P. Zarembę. Prezydent Szczecina
dowiedział się o jego istnieniu dopiero podczas próby obejmowania terenów wokół miasta.
Wtedy też Sowieci aresztowali ekipę administracyjną, zamierzającą objąć - jak oficjalnie był
nazywany - Obwód pod Tymczasową Sowiecką Administracją Wojenną. Uwolniono ich po
interwencji skierowanej do wojskowych władz sowieckich.
Enklawa obejmowała obszar o kilkukilometrowej szerokości, leżący wzdłuż Odry,
Roztoki Odrzańskiej, dochodzący do Zalewu Szczecińskiego. Rozpoczynał się za wsią
Tanowo, obejmował część szczecińskiej dzielnicy Skolwin, wieś Mścięcino, oraz Police,
Trzeszczyn, Jasienicę, Trzebież. Wokół znajdowały się posterunki sowieckich żołnierzy. Stale
wzrastała liczba jej mieszkańców, powracali bowiem Niemcy, wcześniej stamtąd ewakuowani
bądź zbiegli. Kilka dni po 5 lipca 1945 r. Wydział II niemieckiego burmistrza Szczecina,
zajmujący się niemieckim powiatem szczecińskim, zwanym tak samo jak do końca wojny Kreis
Randow, początkowo ewakuowany do Hohenholz, wsi leżącej między Penkun i Linken,
najpierw zamierzano przenieść do Tanowa. Jednak w połowie sierpnia 1945 r., już jako
landratura powiatu Randow, zmienił on swoją siedzibę na Police, gdyż w tym mieście właśnie
utworzona została sowiecka obwodowa komendantura wojenna.
Obszar enklawy polickiej należał do Meklemburgii - Pomorza Przedniego.
Burmistrzowie niemieccy urzędowali w Policach, Trzebieży i Jasienicy, a w kilkunastu
okolicznych wsiach sołtysi. Podlegała im uzbrojona policja porządkowa czy administracja
leśna. Niemcy z enklawy utrzymywali kontakty osobiste z mieszkańcami czterech stref
okupacyjnych. Pocztę z polickiego urzędu pocztowego dla ludności niemieckiej przewożono
samochodami sowieckimi najpierw do Löcknitz. Korespondencja z Polic rozprowadzana była
wśród Niemców także w Szczecinie i jego okolicach. Wójtowie niemieccy razem z
przedstawicielami władz sowieckich usuwali polskie napisy, wysiedlali nielicznych polskich
osadników. Usuwanie Polaków z mieszkań, zabieranie im zboża oraz inwentarza żywego
odbywało się także na Mierzynie, Gumieńcach czy Warszewie. Pełniący funkcję burmistrza we
wsi Brunn (Bezrzecze) pod koniec 1945 r. wziął nawet udział w zjeździe burmistrzów w
Schwerinie, gdzie "obradowano m.in. nad sposobem przetrwania >okupacji polskiej< i gdzie
zapadły wyroki sądu kapturowego przeciw Niemcom współpracującym z Polakami".
Na obszarach sowiecko-niemieckich enklaw nie usuwano niemieckich nazw
miejscowości przy drogach, pojawiły się obok nich szyldy z zapisami języka niemieckiego
cyrylicą. Tak samo zachowano niemieckie podziały administracyjne. Nawet zegarki ich
mieszkańcy mieli nastawione na czas moskiewski, różniący się o dwie godziny od czasu
letniego środkowoeuropejskiego. Z kolei na wszechobecnym "czarnym" rynku środkiem
płatniczym, którym posługiwano się na tych terenach, były marki Trzeciej Rzeszy
(reichsmarki). Pieniądz ten wciąż był emitowany przez Sowiecką Administrację Wojskową w
Niemczech i, do czasu wprowadzenia Deutsche Mark w strefach zachodnich, stanowił walutą
obiegową także w enklawach. Z kolei w handlu wymiennym np. krowa warta była 20 litrów
spirytusu, już za tysiąc papierosów można było kupić rower, a za kilogram słoniny lub mąki
dostać sto igieł do szycia czy nawet kilka zegarków.
W enklawie polickiej stacjonowało kilka tysięcy sowieckich żołnierzy i cywilów.
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Tamtejsi komendanci zatrudniali kilkanaście tysięcy jeńców niemieckich, jak też policjantów,
kolejarzy, strażaków z Pomorza Przedniego. Byli wśród nich sowieccy jeńcy z niemieckiej
niewoli. Najpierw zajmowali się oni wytwarzaniem paliw syntetycznych z węgla
zgromadzonego w kompleksie zakładów (Hydrierwerke Pölitz AG), największym w Europie
przedsiębiorstwie hydrogenizacyjnym (w latach 1943-1944 wytwarzano olej napędowy do
samolotów). Zajęto się niszczącym demontażem, jak też złomowaniem tego kompleksu, mimo
jego zrujnowania dywanowymi nalotami aliantów. Pozostałości zakładu, wraz z innymi
"trofiejami" np. zakładami rzemieślniczymi z Polic, ekspediowano do Związku Sowieckiego.
Nigdy już tej potężnej fabryki ponownie nie złożono i nie uruchomiono.
Wywożono do Sowietów urządzenia i wyposażenie fabryk także spoza enklaw np. z
papierni w podszczecińskiej Strudze (Hohenkrug). Ogołacano sprzęt fabryczny w Szczecinie,
zdemontowano linie produkcyjne fabryki Auto-Stoewer-Werke-AG, cementownię, odlewnię
żeliwa, fabrykę chemiczną. Ze Skolwina zabrano wyposażenie papierni i fabryki chemicznej.
Demontowano tory kolejowe np. linie do Trzebieży i do Nowego Warpna.
7. "Odzyskane morze"
Niezwykle ważne dla Szczecina było "odzyskane morze", jak nazywano w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych polskie Wybrzeże. Tymczasem w Świnoujściu do 6
października 1945 r., kiedy 36 Polaków z Koszalina zajęło miasto, dotkliwie zrujnowanym
bombardowaniami (podczas dywanowego nalotu amerykańskiego 12 marca 1945 r. zginęło
ponad 20 tys. ludzi), zarówno w formalnie polskiej części na Uznamiu, jak i na Wolinie istniała
niemiecka landratura. Przez kilka lat po wojnie wodę i prąd świnoujszczanie uzyskiwali z
Sowieckiej Strefy Okupacyjnej Niemiec. Miasto posiadało połączenie kolejowe z Berlinem,
natomiast unieruchomiona była komunikacja powiatu Uznam-Wolin z resztą Polski. Podobnie
jak wejścia do portów i baseny portowe w Gdańsku, Gdyni czy w Bagiczu pod Kołobrzegiem
(jednostka wojsk lotnictwa morskiego) i Darłowie, tak samo pełne zatopionych statków w 1945
r. były Świna i Zatoka Pomorska. Jeszcze 20 sierpnia 1953 r. wydobyto z dna świnoujskiej redy
wrak frachtowca "Osnabrück". Całkowicie był zamulony farweter oraz zatarasowana wrakami
droga wodna ze Świnoujścia do Szczecina. Na Roztoce Odrzańskiej wraki kilku statków leżały
jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych.
Ogromne znaczenie dla portowej aglomeracji szczecińskiej miał status jego awanportu
- Świnoujścia wraz z okolicami. Aż do 1958 r. obszaru w znacznym stopniu wyłączonego spod
administracji polskiej, uzdrowiskowej dzielnicy nadmorskiej. Odgrodzonego zasiekami,
wieżyczkami strażniczymi, od zamieszkałej przez Polaków bez mała połowy miasta. W
mieście, przynajmniej do początku 1946 r., istniała - zależna od Sowietów - uzbrojona milicja
niemiecka. Zatrudnieni przez Sowietów Niemcy przekraczali granicę polsko-niemiecką jedynie
na podstawie sowieckich zezwoleń. Przybysze "z Polski" - jak wówczas mawiano - docierali
pociągiem tylko do końcowej stacji Recław na Wolinie, gdyż zniszczony był most na Dziwnej,
skąd saperzy przewozili ich na wyspę promem (obsługiwanym przez załogę i szyprów
niemieckich). Dalej udawano się pieszo. Od końca 1947 r. podróżnych najpierw kontrolowano
przy drewnianej przeprawie na posterunku WOP. Na noc plaże były bronowane przez
wopistów. Wymagali oni zameldowania w ciągu 24 godzin od każdego niestałego mieszkańca,
specjalnej przepustki lub zezwolenia na zamieszkanie w strefie przygranicznej. Kiedy zaś je
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cofano, musiano się wyprowadzić. Nawet rybacy łowiący na Zalewie Szczecińskim, podobnie
jak szczecinianie na jeziorze Dąbie, musieli uzyskać specjalne zezwolenie od sowieckich
władz. Mieszkaniec Świnoujścia z jego prawobrzeża dopiero z początkiem maja 1950 r. mógł
się dostać na wyspę Wolin parowym promem "Wolin" (ściągnięty z plaży w Dziwnowie).
Ze względu na ważną bazę sowieckiej floty, w której stacjonowały komórki wywiadu i
kontrwywiadu, magazyny amunicji. lazaret, prokuratura czy więzienie, część Świnoujścia
planowano nawet wyburzyć. Natomiast kilka tysięcy polskich mieszkańców, którzy do połowy
1958 r. nie mieli wstępu do zajmowanej przez Sowietów części miasta, zamierzano ewakuować
do jego wschodniej części, na Wolin. Urzędy państwowe rozważano przenieść do Wolina.
Sowieci częściowo zajmowali także tereny nadmorskie po prawej stronie Świny, wieś
Chorzelin, pas dochodzący do linii kolejowej Świnoujście-Wolin. Wyspy połączone były
jedynie powolnymi promami (nieczynnymi, kiedy cieśnina zamarzała i kra to uniemożliwiała),
które były w dyspozycji Sowietów.
Zapewne dopiero wobec malejącego dla sowieckiego imperium znaczenia
strategicznego świnoujskiej bazy wojskowej, Rada Ministrów PRL 14 maja 1958 r. uchwaliła
odbudowę zniszczonych budynków i rozbudowę tego miasta (tak samo m.in. w 90%
zniszczonym Kołobrzegu), które pod koniec tego roku zamieszkiwało ledwie 10 tys. ludzi.
Wkrótce pojawiły się dwie koncepcje, publicznie głośno rozważane, opracowane przez
szczecińskich inżynierów, usprawnienia komunikacji między wyspami. Zresztą nie podjęto się
ich realizacji. Pierwsza zakładała wybudowanie mostu arkadowego nad Świną o długości 310
m, druga zaś przerzucanie nad cieśniną, na wysokości 370 m, przy pomocy urządzeń linowych,
kolejki z wagonikami.
W drugim dniu wielkiej imprezy propagandowej z 13 i 14 kwietnia 1946 r. "Trzymamy
straż nad Odrą", zorganizowanej w ledwie czterdziestotysięcznym Szczecinie, podjęto kwestię
zmiany granicy. Podjęto ją podczas wizyty w Świnoujściu prezydenta B. Bieruta, premiera E.
Osóbki-Morawskiego, wicepremiera S. Mikołajczyka, ministra obrony narodowej marsz.
Michała Roli-Żymierskiego, oraz marszałków K. Rokossowskiego i G. Żukowa. Podniesiono
ją na pokładzie krążownika dowódcy Wojenno-Morskiej Bazy Południowo-Bałtyckiej Floty
ZSRS. Skłaniano go do przedstawienia na Kremlu kwestii włączenia do Polski miejscowości
Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin, leżących na zachód od Świnoujścia. Tenże, pokazując
czerwoną linię na mapie, miał oświadczyć: "Tą kreskę zrobił sam Chozjain (tzn. Gospodarz,
jak większość obywateli Związku Sowieckiego nieoficjalnie nazywało Stalina - przyp. MP). I
tego już, w żadnym wypadku, nikt inny nie zmieni ani nawet będzie próbował zmienić. Nie
mówmy więcej o tym".

***
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dr Aleksandra Paprot-Wielopolska
Ośrodek Pamięć i Przyszłość – Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Dziedzictwo kulturowe, pamięć i tożsamość
na Ziemiach Zachodnich i Północnych
– charakterystyka zjawisk kulturowych i metod pracy w terenie

I. Dziedzictwo kulturowe
1) Definicja wg UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization):
Dziedzictwo kulturalne (cultural heritage/patrimoine culturel) jest pojęciem, które obejmuje coraz
szerszy zakres. Zgodnie z „Aktem Konstytucyjnym” UNESCO, jednym z celów Organizacji jest ochrona
„spuścizny książek, dzieł sztuki, zabytków historii i nauki (...)”. Działalność UNESCO w tej dziedzinie
przejawiała się w różnych formach. Obecnie dziedzictwo kulturalne w UNESCO umownie dzieli się na
dziedzictwo materialne, na które składają się zabytki nieruchome (w tym Światowe Dziedzictwo)
i ruchome oraz dziedzictwo niematerialne, przekazywane przede wszystkim za pomocą przekazu ustnego
i tradycji. Zabytki piśmiennictwa są przedmiotem programu „Pamięć świata”. W ciągu dziesięcioleci
powstało szereg aktów normatywnych - konwencji i zaleceń - mających na celu wzmocnienie ochrony
dziedzictwa kulturalnego na szczeblu krajowym i w ramach współpracy państw. Organizacja ma w swym
dorobku wiele akcji ratowania zabytków. Dziedzictwo kulturowe jest uważane za ważny czynnik rozwoju
społeczno-gospodarczego, środek poszukiwania dróg porozumienia w regionach dotkniętych konfliktami
na tle etnicznym lub religijnym oraz za wyraz różnorodności kulturowej krajów i regionów świata.
źródło: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/

Rys. 1. Dziedzictwo kulturowe – systematyka

materialne

niematerialne
wszystkie wytwory
i zachowania człowieka
jako istoty społecznej

zabytki ruchome

zabytki
nieruchome

elementy kultury przekazywane
głównie za pomocą przekazu
ustnego i tradycji

źródło: opracowanie własne
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Warto przeczytać:


Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, red. J. Duriasz-Bułhak,
K.Połomski, A. Potok
źródło: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/rzecz-o-dziedzictwie-na-wsi-rady-przykladyinformacje/



Każde miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, red. M.
Konopka, D. Matyaszczyk, E. Pustoła-Kozłowska
źródło: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/kazde-miejsce-opowiada-swoja-historie-czylirzecz-o-dziedzictwie-wiejskim/

2) Dziedzictwo kulturowe a tradycja i jej wymiary
a) Przekaz tradycji i treści kultury w rodzinie:
Treści przekazu kulturowego w rodzinie dotyczą dwóch sfer stanowiących o specyfice tradycji. Jedna
sfera to elementy kultury społeczeństwa globalnego wyrażające się we wprowadzeniu dzieci w świat
kultury i przekazywanie społecznie uznanych norm i wartości kulturowych. Druga sfera, nazywana przez
Antoninę Kłoskowską „małą tradycją rodzinną”, obejmuje dzieje rodziny wyrażające się w
przekazywanych doświadczeniach i przeżyciach przeszłych oraz współczesnych pokoleń, swoistej
celebracji życia codziennego i sytuacji odświętnych często w postaci zrytualizowanej. Wartości
subiektywne doświadczane oraz pochodzące z wewnątrz rodzinnej transmisji przekazywane są wspólnie
z wartościami tradycji większej zbiorowości – lokalnej, regionalnej, narodowej.
źródło: U. Wróblewska, 2006, Edukacja na pograniczu kulturowym, w: w: Edukacja regionalna, red.
A.W. Brzezińska, J. Słomska, A. Hulewska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN s. 251–252.

Rys 2. Przekaz międzygeneracyjny w rodzinie
1. Przekaz trójpokoleniowy
dziadkowie

rodzice

dzieci

2. Przekaz dwupokoleniowy
dziadkowie

dzieci

źródło: A.W. Brzezińska (2006: 196).

b) Przekaz tradycji i treści kultury w społeczności lokalnej/sąsiedzkiej
Polega na instytucjonalnym przekazie kultury – zapośredniczonym przez różnego rodzaju
instytucje np. domy i ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia i organizacje oraz
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społecznym przekazie kultury – polegającym na bezpośrednich relacjach (kontakcie) w ramach
grupy sąsiedzkiej/lokalnej. Ilustruje to rys. 3.

Rys. 3 Przekaz w społeczności lokalnej

1. Przekaz instytucjonalny
społeczność
lokalna

instytucje

2. Przekaz społeczny
członkowie grupy
sąsiedzkiej/lokalnej

członkowie grupy
sąsiedzkiej/lokalnej

źródło: opracowanie własne

c) Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla kultury regionalne
Kultura regionalna łączy się zagadnieniem regionalizmu, czyli ruchu społecznego, który dąży
do osiągnięcia określonych celów, np. upowszechniania konkretnej historii regionu lub tradycji
kulturowych (szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego). Osiąganiu tych celów towarzyszy
ideologia – przekonania i wartości podzielane przez społeczność lokalną, np. mieszkańców
danej miejscowości, którym zależy na dbaniu o dziedzictwo materialne (np. zabytkowe
poniemieckie drewniane domy we wsi) i niematerialne (np. odtwarzanie tradycji kulinarnych
dawnych mieszkańców). Ilustruje to schemat poniżej – rys. 4.

Rys. 4 . Regionalizm i ruch regionalny

źródło: opracowanie własne

Kultura regionalna jest organizowana w ramach ruchu regionalnego, a następnie w ramach
określonych strategii i polityk kulturalnych, które upowszechniane są odgórnie przez instytucje
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samorządu lokalnego, oświatowe i kultury (np. przez gminę, muzea, szkoły, biblioteki, domy i
ośrodki kultury) lub oddolnie – społecznie (np. przez towarzystwa miłośników danej
miejscowości, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, organizacje nieformalne). Ten schemat
organizacyjny ilustruje rys. 5. Najczęściej pojawiające się tematy związane z kulturą regionalną
to: historia regionu, historia i rola miejscowości w regionie, kultura ludowa oraz tworzenie
nowych tradycji i folkloru, budowanie więzi społecznych i integracja, ochrona i archiwizacja
dziedzictwa kulturowego, wielokulturowość regionu/miejscowości, kultura i tradycje
(narodowe, regionalne, osadnicze, wyznaniowe), środowisko naturalne, oświata.

Rys. 5. Organizacja kultury regionalnej – dziedzictwa kulturowego

źródło: opracowanie własne

Rady dla nauczycieli:
Warto by uczniowie zrobili listę instytucji kultury (np. muzeów, bibliotek, domów i ośrodków
kultury) oraz stowarzyszeń (np. towarzystw miłośników danej miejscowości, kół gospodyń
wiejskich), które wpływają na:


popularyzowanie określonej narracji o przeszłości, np. upamiętnianie dawnych mieszkańców,
organizowanie imprez dotyczących ważnych wydarzeń historycznych w miejscowości;



sposoby upowszechniania kultury lokalnej/regionalnej, np. organizowanie warsztatów
dotyczących rękodzieła charakterystycznego dla regionu, wydawanie książek o miejscowości i
regionie lub czasopism.

Warto przyjrzeć się z bliska ich działalności, np. przejrzeć strony internetowe, sprawdzić czy
opublikowały te podmioty jakieś książki o regionie/miejscowości itp. Wstępna selekcja
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instytucji/organizacji pozwoli określić, do których z nich warto się udać by zgłębić temat, który
szczególnie interesuje uczniów. W tego rodzaju organizacjach aktywne są osoby, które żywo
interesują się historią regionu/miejscowości i znają wiele mieszkańców, do których czasem
trudno dotrzeć bez polecenia ze strony zaufanej osoby. Ci „liderzy” mogą więc pełnić funkcję
odźwiernych, czyli osób, które wprowadzą uczniów w świat lokalnej historii.

Warto przeczytać:


Brzezińska A.W., W poszukiwaniu korzeni kulturowych, w: Edukacja regionalna, red.
A.W. Brzezińska, J. Słomska, A. Hulewska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 2006, s.187–207.



Wróblewska U., 2006, Edukacja na pograniczu kulturowym, w: w: Edukacja
regionalna, red. A.W. Brzezińska, J. Słomska, A. Hulewska, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN s. 237–259.

3) Rodzaje tradycji na Ziemiach Zachodnich i Północnych
a) Tradycje odtwarzane i rekonstruowane (stare) – sprzed 1945 r.
Za przykład może posłużyć region Powiśla (znajdującym się na Pomorzu Wschodnim), gdzie odtwarza
się biały haft powiślański (zachodniopruski), który był powszechnym elementem zdobniczym strojów
oraz bielizny stołowej. Obecnie instytucje kultury podejmują się rekonstrukcji tego haftu w ramach
działalności np. Pracowni Haftu w Pastwie (Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie).
zobacz więcej: http://www.gokkwidzyn.pl/pracownia-haftu-artystycznego
Oprócz tego mieszkańcy przenoszą motyw tego haftu na różnorodne formy użytkowe. Jest to więc
przykład etnoinspiracji, czyli inspiracji motywami charakterystycznymi dla danej kultury
regionalnej/lokalnej. Ilustruje to zdjęcie poniżej – drewnianego świecznika z motywem wspomnianego
haftu.

fot. K. Magierowska 2017.

b) Tradycje wynalezione (nowe) – tworzone po 1945 r.
Przykładem takiej tradycji jest Dzień Osadnika organizowany w Nowym Dworze Gdańskim na Żuławach
w województwie pomorskim. Już od kilku lat stowarzyszenia, instytucje kultury, samorząd lokalny oraz
mieszkańcy tego miasta chcąc przywołać pamięć o ludności, która przybyła na Żuławy w wyniku
powojennych migracji, organizuje rekonstrukcję historyczną. Polega ona na przemarszu przez miasto
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mieszkańców w strojach stylizowanych na stroje osadników z 1945 r. Tego dnia serwowane są także
specjały „kuchni osadników” oraz odbywają się spotkania dotyczące powojennej historii regionu.
Działania te mają na celu kształtowanie tożsamości mieszkańców regionu – kolejnych pokoleń, które
uznają Żuławy już za własną „małą ojczyznę”.
zobacz więcej: http://www.zph.org.pl/news517-IV_Dzien_Osadnika

c) Tradycje mieszane – będące efektem łączenia obu tradycji
Przykład może stanowić działalność Stowarzyszenia IWA z Władysławowa koło Elbląga. Osoby
związane z tą organizacją w ramach promocji swojej wsi i dziedzictwa kulturowego Żuław, uszyły stroje,
które nawiązują do kultury i tradycji mennonitów (anabaptystów, osadników z Niderlandów, którzy
osiedlili się w regionie w XVI w. i żyli tutaj do 1945 r.). Osoby ze stowarzyszenia pochodzą jednak z
rodzin, które po II wojnie światowej przybyły na te tereny z różnych regionów Polski lub z Kresów
Wschodnich II RP. W związku z tym podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych kobiety ubierają
się w stroje inspirowane ubiorem mennonitek i serwują np. pierogi wykonane wg przepisu
przywiezionego przez pierwszych powojennych osadników z Kresów Wschodnich. Jest to więc
przenikanie i łączenie kultur (synkretyzm). Ilustruje to zdjęcie poniżej.

fot. A. Paprot-Wielopolska 2015.

Rady dla nauczycieli:
Warto by uczniowie zwrócili uwagę na tradycje i wydarzenia odbywające się w swojej
miejscowości lub w okolicy i spróbowali odpowiedzieć na pytania:


Od kiedy i przez kogo (jaką grupę społeczną) dana tradycja/wydarzenie jest kultywowana/jest
celebrowane? W jakim momencie powrócono do tej tradycji/wydarzenia? Kto był jego
inicjatorem?



Jakie dana tradycja/wydarzenie miała dawniej znaczenie dla mieszkańców/jakie ma dla nich
znaczenie dziś?

Odpowiedź na nie pozwoli określić jakie tradycje dawne są nadal żywe/jakie tradycje są
odtwarzane po okresie zapomnienia/jakie tradycje tworzone są „od nowa” na potrzeby
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kreowania folkloru lokalnego. Przykładem tego mogą być: dni wsi/dni gminy, święto
pieczonego ziemniaka, odtwarzanie starej receptury na sery wytwarzane przez dawnych
mieszkańców regionu, tworzenie stroju regionalnego na potrzeby działalności kół gospodyń
wiejskich czy zespołów pieśni i tańca.

4) Niematerialne dziedzictwo kulturowe a konwencja UNESCO
W 2011 r. Polska ratyfikowała konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Przyjęcie przez nasz kraj tej umowy międzynarodowej skutkuje tym,
że wdrażana jest obecnie systemowa opieka nad przejawami tegoż dziedzictwa. Dlatego:
„Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które
wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa
kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale
odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią
oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.
źródło: fragment Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.

Zgodnie z przyjętą w konwencji definicją niematerialne dziedzictwo kulturowe to:


Tradycje i przekazy ustne między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opowieści wspomnieniowe i
wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebowe, zawołania pasterskie i handlowe, w tym język
jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego;



Sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne w tym tradycje muzyczne wokalne, instrumentalne i taneczne,
widowiska religijne, karnawałowe i doroczne;



Praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne,
chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środowiskowe, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki, gry
i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby świętowania, praktyki służące nawiązywaniu kontaktów
międzyludzkich, sposoby składania życzeń, tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie na przykład
meteorologia ludowa;



Wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; tradycyjne sposoby leczenia; zamawiania miłosne
i medyczne, a także



Wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym...
źródło: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/

W Polce etnografowie najczęściej w swoich badaniach zajmują się badaniami zjawisk
kulturowych i tradycji związanych z:
a) rokiem obrzędowym i obrzędowością rodzinną;
b) religijnością tradycyjną;
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c) uroczystościami świeckimi i świętami lokalnymi;
d) tradycjami kulinarnymi;
e) tradycjami rękodzielniczymi i rzemieślniczymi;
f) folklorem słownym, muzycznym oraz twórcami słowa;
g) podaniami, opowieściami oraz wierzeniami, przesądami i magią ludową.
Przykładem sposobu dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego może być projekt
„Warmio, quo vadis?”. W ramach jego założeń zrealizowano m.in. badania etnologiczne polegające na
przeprowadzeniu wywiadów z najstarszymi mieszkańcami powiatu lidzbarskiego (zarówno z
autochtonami, jaki i powojennymi osadnikami), liderami społeczności lokalnych, regionalistami,
członkami stowarzyszeń lokalnych, kół gospodyń wiejskich, przedstawicielami mniejszości narodowych
i wyznaniowych. Rozbudowany kwestionariusz wywiadu obejmujący zagadnienia dotyczące
wskazanych w Konwencji UNESCO przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego pozwolił
badaczom zebrać informacje o: przedwojennych tradycjach warmińskich, jakie przetrwały lub zostały
przejęte przez powojennych osadników; 2) tradycjach przywiezionych na Warmię i kultywowanych do
dziś przez potomków powojennych osadników. Badania te wskazały również na to, że na tym obszarze
powszechną i żywą tradycją jest ziołolecznictwo (medycyna ludowa), oraz umiejętności rękodzielnicze
związane z wamińskim haftem czepcowym. Takie identyfikowane „żywe” zjawiska kulturowe mogą
zostać później (z inicjatywy społeczności lokalnej) wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, którą nadzoruje Narodowy Instytut Dziedzictwa. W Polsce na tę listę zostało już wpisanych
blisko 30 zjawisk kultowych, m.in. procesja Bożego Ciała w Łowiczu, szopkarstwo krakowskie,
przywoływki dyngusowe w Szymborzu, bartnictwo.
zobacz więcej: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe (Narodowy Instytut Dziedzictwa), źródło:
http://niematerialne.nid.pl/
przeczytaj również o projekcie „Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup
kolędniczych Kaszub”, źródło http://gdansk.ptl.info.pl/?p=730

Warto przeczytać:


Paprot-Wielopolska A., 2017, Współczesne niematerialne dziedzictwo kulturowe
Warmii – raport z badań terenowych w powiecie lidzbarskim, w: Warmio, quo vadis?,
red. E. Bugowska, A. Jarzębska, Elbląg, s. 97–144.
źródło: http://public.swiatowid.elblag.pl/ksiazka/ksiazka.pdf



Paprot A., 2013, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w regionach o przerwanej
ciągłości kulturowej (przykład Żuław i Powiśla), w: Niematerialne dziedzictwo
kulturowe: źródła – wartości – ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin–
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy
Instytut Dziedzictwa, s. 317–328.
źródło: http://www.kulturaludowa.pl/wp-content/uploads/do-pobrania/Publikacja-NiematerialneDziedzictwo-Kulturowe-tom1.pdf

Rady dla nauczycieli:
Zbadanie wszystkich omówionych przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez
uczniów może okazać się zadaniem zbyt trudnym i czasochłonnym jak na pierwszy raz. Dlatego
warto wybrać konkretny obszar, który nas interesuje, np. obrzędowość rodzinną lub wybrany
33

okres z obrzędowości dorocznej. Rozmowy dotyczące konkretnego zagadnienia należy
przeprowadzić najlepiej z kilkunastoma osobami, by mieć porównanie dotyczące
funkcjonowania danej tradycji i zjawisk kulturowych w rodzinach zamieszkujących na
Pomorzu Zachodnim (ze względu na zróżnicowane pochodzenie i korzenie kulturowe te
tradycje mogą się od siebie znacząco różnić).
Poniżej znajdują się przykładowe pytania dotyczące obrzędowości rodzinnej, które mogą
stać się inspiracją dla uczniów. Były one zadawane rozmówcom w ramach projektu „Warmio,
quo vadis”:
1. Ciąża i narodziny dziecka
a) Jakie znane są nakazy, zakazy i przesądy związane z okresem ciąży u kobiety?
b) Jakie znane są nakazy, zakazy i przesądy związane z narodzinami dziecka i okresem niemowlęcym? Czy
pamięta się na czym polegał wywód kobiety po narodzinach dziecka?
c) Jakie znane są zwyczaje związane z chrztem dziecka? Kto zwykle jest chrzestnym/chrzestną?

2. Ślub i wesele
a) Jak wyglądają zaręczyny?
b) Czy organizuje się wieczór kawalerski/panieński? Jak on przebiega? Kto w nim uczestniczy?
c) Czy znany jest zwyczaj bicia szkła? Na czym polega? Jak się na niego mówi?
d) Jak przygotowuje się do ślubu i wesela?
e) Jak przebiega ceremonia ślubu i wesele? Czy znane są zwyczaje związane z tymi uroczystościami (np.
sypanie groszem, stawianie bram, przyśpiewki weselne itp.)?

3. Śmierć i pogrzeb
a) Jakie znane są nakazy, zakazy i przesądy związane ze śmiercią i pogrzebem?
b) Czy znany jest zwyczaj pustej nocy? Na czym on polega?

4. Inne zwyczaje, o których opowie rozmówca
Np. imieniny, urodziny

źródło: opracowanie własne na potrzeby projektu „Warmio, quo vadis?”

Poniżej znajdują się przykładowe pytania dotyczące zwyczajów i obrzędów dorocznych,
które były zadawane rozmówcom w ramach projektu „Warmio, quo vadis”:
5. Wigilia
a) Jak spędza się Wigilię? Jak było/jest w domu rodzinnym?
b) Kto i kiedy ubiera choinkę? Jak długo choinka stoi w domu?
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c) Czy znany jest zwyczaj dzielenia się opłatkiem? Kto go rozpoczyna?
d) Czy znany jest zwyczaje dzielenia się opłatkiem ze zwierzętami? Jak to przebiega?
e) Jakie potrawy się przyrządza i spożywa?
f) Czy wręcza się prezenty? Kto je przynosi i komu wręcza?
g) Czy znane są przesądy i wierzenia związane z tym dniem? Jakie?
h) Czy chodzi się na pasterkę?
i) Czy znany jest zwyczaj chodzenia orszaku „sług z szlemem” (z białym koniem)? Na czym to polegało?

6. Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz okres do Trzech Króli
a) Jak się go spędza i świętuje?
b) Jakie spożywa się wtedy potrawy?
c) Czy dawniej rzucano grochem/owsem w kościele w drugi dzień Świąt? Czy rzuca się nadal?
d) Czy na okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli jest jakieś specjalne określenie? e) Jakie są wtedy
nakazy i zakazy? Czy przepowiada się pogodę? W jaki sposób?

źródło: opracowanie własne na potrzeby projektu „Warmio, quo vadis?”

5) Dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego a wielokulturowość
Wielokulturowość dotyczy społeczeństwa zamieszkującego określony obszar, w którego
skład wchodzą grupy o różnym pochodzeniu. Może je wyróżniać etniczność, czyli cechy
społeczno-kulturowe wyznaczane przez wartości, jakie reprezentują, wspólną historię, miejsce
zamieszkania, ale także wyznanie czy język jakiego używają.
Zobacz przykład projektu dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukraińców przesiedlonych w
ramach akcji „Wisła” w 1947 r. na Żuławy i Powiśle (Pomorze Wschodnie). Uczestnicy projektu –
studenci etnologii z Gdańska rozmawiali z powojennymi osadnikami oraz ich dziećmi i wnukami o tym,
jak przez te kilka dekad dbano o przekaz tradycji oraz języka ukraińskiego wśród kolejnych pokoleń. To
projekt, który skupił się na grupie mniejszościowej (wyznaniowej i etnicznej).
Więcej na ten temat: Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i
Powiślu, źródło https://wielokulturowepomorze.wordpress.com/

Rady dla nauczycieli:
Wielokulturowość może być ciekawym zagadnieniem do podjęcia przez uczniów. Stwarza
możliwość wieloaspektowego postrzegania własnej „małej ojczyzny”. Dotyczy to zarówno
okresu przedwojennego, kiedy Pomorze Zachodnie zamieszkiwali przedstawiciele różnych
nacji i wyznań, jak i czas po 1945 r., kiedy przybywali tu osadnicy z różnych regionów Polski,
z Kresów Wschodnich, ale i Ukraińcy przesiedleni w 1947 r. ramach akcji „Wisła”. Dlatego
zagadnienie wielokulturowości może być przedmiotem pracy uczniów w terenie. Warto by
uczniowie poszukali w swojej miejscowości śladów dawnych mieszkańców. Kluczem
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poszukiwań może być narodowość lub wyznanie. Planowane działania mogą polegać na próbie
zlokalizowania w miejscowości ważnych dla tych narodowości/religii miejsc, w tym:
budynków użyteczności publicznej (np. urzędów, muzeów, szkół, domów kultury, świątyń),
miejsc pamięci (np. cmentarzy wyznaniowych, pomników upamiętniających ważne postacie
lub wydarzenia), kultury niematerialnej (np. tradycji kultywowanych przez dawnych
mieszkańców). Natomiast w kontekście czasów współczesnych można poszukiwać przejawów
wielokulturowości jaka kształtowała się w miejscowości po 1945 r. Warto by uczniowie
poszukali w swojej miejscowości przedstawicieli innych narodowości, udali się do organizacji
zrzeszających takie osoby lub do związków wyznaniowych, np. do stowarzyszeń mniejszości
niemieckiej czy kół Związku Ukraińców w Polsce.

II. Pamięć i tożsamość
1) Kształtowanie tożsamości na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Tożsamość mieszkańców Pomorza Zachodniego jest bardzo złożona i zróżnicowana. Miały
na to wpływ decyzje kończące II wojnę światową. Powojenni osadnicy, którzy tu przybywali
początkowo nie utożsamiali się z tymi terenami. Dopiero kolejne pokolenia zaczęły tworzyć
tutaj swoje „małe ojczyzny”. Proces kształtowania tożsamości mieszkańców tych terenów
ilustruje rys. 6. poniżej.

Rys. 6. Fazy kształtowania tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych

1. Faza migracji (pierwsi osadnicy)
reorganizacja
społeczeństwa i tworzenie
nowego porządku

poszukiwanie elementów
wspólnych dla różnych
regionów Polski

dostosowywanie się
do nowych zasad i
porządku społecznego

2. Faza stabilizacji (dzieci osadników – 1 pokolenie urodzone na ZZiP)
instytucjonalne tworzenie
wyznaczników tożsamości
narodowej

nawiązywanie kontaktów
społecznych w obrębie
grupy sąsiedzkiej

integracja ludności
napływowej
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3. Faza kształtowania nowej tożsamości lokalnej/regionalnej (wnukowie osadników – 2 i
kolejne pokolenia urodzone na ZZiP)
potrzeba stworzenia
wspólnoty na zasadzie
odrębności

współpraca społeczności
lokalnych na rzecz
wspólnego celu lub idei

tworzenie się ruchu
regionalnego

źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji J. Poniedziałka (Postmigracyjne tworzenie tożsamości
regionalnej: studium współczesnej warmińskomazurskości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011).

2) Miejsce pamięci
Miejsce pamięci to najczęściej forma lub przestrzeń upamiętnienia ważnych dla społeczności
wydarzeń lub postaci. Miejsce pamięci pełni funkcję ożywiania historii i wpływa na
kształtowanie pamięci o przeszłości oraz wspomnień oddziałujących na tożsamość zbiorową
mieszkańców poszczególnych miejscowości lub regionu, np. kapliczka dziękczynna
postawiona przez mieszkańców wsi po bitwie, w której ocaleli mieszkańcy, tablica
upamiętniająca pierwszego powojennego starostę, ponik przedwojennego badacza kultury
regionu, pomnik upamiętniający przybycie pierwszych powojennych osadników do
miejscowości.

Rady dla nauczycieli:
Warto by uczniowie poszukali takich miejsc pamięci i stworzyli ich mapę w swojej
miejscowości – mogą ją np. opracować i rozrysować graficznie na dużym arkuszu papieru.
Tworząc taką mapę należy przede wszystkim poszukać w miejscowej bibliotece lub w
Internecie informacji na ich temat i stworzyć plan działania – pozyskiwania informacji z
różnych źródeł i łączenia ich ze sobą w całość. Wiedzę tę można skonfrontować z wiedzą
mieszkańców tej miejscowości – regionalistów, działaczy lokalnych i osób, które np. mieszkają
tuż obok pomnika/tablicy upamiętniającej ważne wydarzenie/postać.

III. Metody i techniki badań terenowych
Wśród metod badawczych w naukach społecznych i humanistycznych wyróżnia się metody
jakościowe i ilościowe. Badacze zjawisk kulturowych, kultury pamięci oraz przeobrażeń
tożsamości najczęściej posługują się metodami jakościowymi, które pozwalają na zgłębienie
wiedzy na dany temat/problem, poznanie jego istoty. Nie prowadzi się ich zwykle na szeroką
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skalę, dlatego nie cechują się reprezentatywnością tak, jak badania ilościowe, które polegają na
dokonywaniu pomiaru na dużej liczbie populacji.

1) Metody jakościowe i ilościowe – techniki badawcze
Wśród technik badawczych z zakresu badań jakościowych wyróżniamy źródła wywołane,
czyli np. wszelkiego rodzaju dane pochodzące z wywiadów, rozmów (spisanych oraz
nagranych w formie audio i video), obserwacji zjawisk kulturowych lub z ankiet. Inną grupę
stanowią też źródła zastane, np. pamiętniki i dzienniki, protokoły spotkań oraz dokumenty
urzędowe różnego rodzaju organizacji, kroniki szkolne, fotografie/albumy, archiwalne numery
czasopism, książki i historii miejscowości, nagrania video/filmy różnego rodzaju wydarzeń i
nagrania dźwiękowe, treści zamieszczone w internecie, dyplomy, pamiątki rodzinne.
Wybrane metody i techniki badań jakościowych, które mogą wykorzystać uczniowie:
a) Wywiad pogłębiony: wyróżnia się trzy główne rodzaje wywiadów ze względu na ich
specyfikę

wywiad

ustrukturyzowany

swobodny,

częściowo

ustrukturyzowany

i

standaryzowany (mniej popularny jest wywiad fokusowy – wykorzystujący metodę dyskusji
grupowej):


Wywiad nieustrukturyzowany (swobodny, otwarty) – prowadzący nie ma konkretnego
zestawu pytań, lecz podąża za tematem dyskusji;



Wywiad częściowo-ustrukturyzowany – zawiera dyspozycje jakie zagadnienia powinny być
poruszane;



Wywiad ustrukturyzowany (standaryzowany) – prowadzący ma listę wcześniej
przygotowanych pytań, które ma zadać w określonej formie i w określonej kolejności. Nie
powinien wychodzić poza szablon.
źródło: http://www.mojasocjologia.pl/wywiad-jakosciowy-teoria-i-praktyka/

b) Obserwacja etnograficzna: polega na opisie zaobserwowanych zjawisk, które badacz
postrzega bezpośrednio (w formie uczestniczącej – jawnej lub ukrytej). Obserwacja może
posłużyć do opisu zachowań mieszkańców podczas ważnych dla nich wydarzeń, celebrowania
świąt lub kultywowania tradycji z nimi związanych, a także opisu przebiegu tych wydarzeń;
c) Analiza wizualna – to metoda polegająca na opisie i poszukiwaniu znaczeń materiałów
wizualnych, np. fotografii, reklam, plakatów propagandowych;
d) Ankiety (wywiad kwestionariuszowy) – technika ilościowa z pełnym zestawem pytań:
zamkniętych, otwartych lub półotwartych itd.
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Rady dla nauczycieli:
Na

stronie

http://www.mojasocjologia.pl/wywiad-jakosciowy-teoria-i-praktyka/

można

znaleźć też wiele ciekawych porad i wskazówek związanych np. z unikaniem typowych błędów
popełnianych podczas prowadzenia wywiadu.
Prowadząc rozmowę np. z najstarszym mieszkańcem swojej miejscowości, warto poprosić na
początku by ta osoba pokazała, jeśli to możliwe, badaczowi swój album rodzinny lub pamiątki.
Niektóre osoby czasem mają problem z otwarciem się i trudno jest przełamać barierę między
badaczem a rozmówcą. Dlatego rozmowa o zdjęciach z rodzinnego albumu może pozwolić na
zmniejszenie bariery obcości/skrępowania/niepewności ze strony rozmówcy. Ponadto nim
rozpoczniemy rozmowę, warto opowiedzieć też coś o sobie. Pozwoli to rozmówcy oswoić się
z nową dla niego sytuacją. Jeśli widzimy, że osoba stresuje się rozmową i nagrywaniem
wywiadu, warto na początku porozmawiać na tematy dość ogólne i takie, które wywołają
pozytywne wspomnienia u rozmówcy, np. okres dzieciństwa, uczęszczania do szkoły czy czasu
wolnego spędzanego z rówieśnikami. Potem możemy przejść do tematów, które nas interesują
i są przedmiotem naszych badań.

2) Biografia rzeczy
W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się badanie historii życia społecznego
(prywatnego i publicznego) w ramach biografii rzeczy – tzn. historii związane
z funkcjonowaniem i znaczeniem dla człowieka rzeczy jako przedmiotu materialnego, ale
i symbolicznego. Biografia przedmiotu dotyczy przede wszystkim stosunku i relacji człowieka
z przedmiotem, który można opisywać i interpretować.
Pracując nad biografią jakiejś rzeczy, można stawiać pytania podobne do tych, jakie stawiamy,
pytając o ludzi. Jakie są z socjologicznego punktu widzenia możliwości biograficzne, które
pociągają za sobą jej „status”, czas, w którym istnieje, i kultura, do której należy? W jaki sposób
możliwości te się realizują? Jak wyglądała dotąd jej kariera i co ludzie uważają za idealny
„życiorys” dla takiej właśnie rzeczy? Czy rzeczy bywają w „różnym wieku”, jakie są etapy ich
życia i jak wyglądają ich kulturowe wyznaczniki? Jak zmienia się wraz z wiekiem rzeczy jej użycie
i co dzieje się z nią, kiedy przestaje być użyteczna?
źródło: I. Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy. Utowarowienie jako proces, w: Badanie kultury.
Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyboru dokonali M. Kempny, E. Nowicka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 252.

Przykładem działania, w którym skupiono się na historii (biografii) przedmiotów i ich relacji z
otaczającą je rzeczywistością, jest wystawa „Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych
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w Poznaniu. Ekspozycja stała” otwarta w 2012 r. w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Jej
pomysłodawcy wystawy chcieli by:
Na jubileuszowej wystawie przedstawiamy zbiory poprzez ich reprezentatywny wybór i sposób
ekspozycji, sprzyjający „wysłyszeniu mowy rzeczy”. Każdy obiekt jest samodzielnym
bohaterem z własną indywidualną „biografią”, własną historią do opowiedzenia. Opowieści te
współtworzą historię muzeum, odkrywają informacje mówiące o samym obiekcie, ale i o
ludziach, których losy były z nimi związane. Do każdej rzeczy przylegają bowiem jakieś ludzkie
działania, myśli, emocje. To człowiek nadaje im różne, zależne od kontekstu, znaczenia i
funkcje, jakie pełnią w jego życiu. Może więc ich poznanie i zrozumienie to ścieżka wiodąca
do zrozumienia siebie i innych.
źródło: RZECZY MÓWIĄ. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu. Ekspozycja stała:
http://www.mnp.art.pl/wystawy/wystawa/cal/2012/09/07/k/////RZECZY_MOWIA_100_lat_zbiorow_et
nograficznych_w_Poznaniu/

Rady dla nauczycieli:
Warto by uczniowie poszukując w swojej miejscowości lub okolicy interesujących historii
skupili się nie tylko na prowadzeniu wywiadów związanych z historią miejscowości lub
ciekawych postaci. Ważnym zagadnieniem może okazać się właśnie historia jakiegoś
przedmiotu, który ktoś z mieszkańców przywiózł ze sobą np. z Kresów Wschodnich i ma ten
przedmiot dla niego lub dla społeczności z tych terenów duże znaczenie sentymentalne. Warto
też popytać czy może w danej miejscowości znajduje się przedmiot o znaczeniu ważnym dla
miasta/wsi, z którym łączą się niezwykłe historie, jak np. w przypadku kluczy do domu w
Nowym Dworze Gdańskim, które po ucieczce Niemców z miasta, zostały przekazane do
miejscowego muzeum po 66 latach.
Przeczytaj o tym więcej na stronach internetowych:
Nowy Dwór Gdański: Klucze do przedwojennej kamienicy trafiły do Muzeum Żuławskiego, źródło:
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/470060,nowy-dwor-gdanski-klucze-do-przedwojennejkamienicy-trafily-do-muzeum-zulawskiego,id,t.html
Klucze wracają do domu, źródło:
http://wyborcza.pl/1,76842,10613185,Klucze_wracaja_do_domu.html

3) Historia mówiona (oral history)
Historię mówioną można rozumieć jako:
interdyscyplinarny nurt badań, których celem jest analiza źródeł mówionych (wywiadów), czyli
powstających z inicjatywy i przy współudziale badacza ustnych relacji na temat przeszłości
oglądanej z perspektywy osobistych przeżyć świadka historii. Terminu „historia mówiona”
używa się także na określenie metodologii prowadzenia wywiadów oraz kolekcji
zarejestrowanych relacji (pisemnych transkrypcji, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych),
zdeponowanych w archiwach
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źródło: Kałwa D., 2014, Historia mówiona, w: M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red.), Modi memorandi.
Leksykon kultury pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 161.

Na stronie Ośrodka Pamięć i Przyszłość z Wrocławia (oraz Centrum Historii Zajezdnia)
znajdują się arkusze zawierające metryki wywiadów, które tworzone są na potrzeby rozmów
prowadzonych w ramach koncepcji historii mówionej. Ze strony tej można pobrać także
instrukcję prowadzenia rozmowy (jej etapów) oraz gromadzenia źródeł pomocniczych.
zobacz: Rusza nabór do VIII edycji konkursu „Grant Oral History”, źródło: http://www.zajezdnia.org/ruszanabor-do-viii-edycji-konkursu-grant-oral-history/

Warto przeczytać:


Archiwa społeczne
źródło: https://archiwa.org/



Baum-Gruszowska M., 2009, Historia Mówiona jako źródło historyczne
źródło:
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/44359/historia_mowiona_jako_zrodlo_historyczne.pdf



Filipkowski P., 2012, O relacjach byłych więźniów kacetów w kontekście czasu,
miejsca i sytuacji ich powstania (albo o pożytkach z historii mówionej), „Wrocławski
Rocznik Historii Mówionej”, r. II, s. 37–71
źródło: http://pamieciprzyszlosc.pl/files/0002/9129/2._Piotr_Filipkowski.pdf



Muzeum Opowieści (Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub
Nowodworski)
źródło: http://www.klubnowodworski.pl/index.php/dzialania/muzeum-opowiesci



Ośrodek Karta
źródło: http://karta.org.pl/

4) Tworzenie narzędzia badawczego i gromadzenie informacji
a) Przygotowując narzędzie badawcze (arkusz wywiadu), na podstawie którego uczniowie będą
prowadzić rozmowy, należy przygotować zestawienie danych metryczkowych i danych o
wywiadzie, które będą dla nas istotne i pozwolą uszczegółowić informacje zdobyte podczas
rozmowy. Poniżej znajduje się przykładowa metryczka, która była używana w projekcie
„Warmio, quo vadis?”:
Nazwa miejscowości i gminy, w której przeprowadzono wywiad

Data przeprowadzenia wywiadu
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Imię i nazwisko badacza

Imię i nazwisko informatora

Miejsce i rok urodzenia informatora
w tym nazwa miejscowości, powiatu, województwa

Adres i/ lub telefon kontaktowy do informatora

Dane dotyczące informatora:, biograficzne, wykształcenie,
zaangażowanie społeczno-kulturalne, pozycja w grupie lokalnej,
osiągnięcia

Sytuacja społeczna wywiadu: ogólna ocena przebiegu wywiadu;
nastawienie respondenta do badacza i rozmowy; obecność osób
trzecich (oszacować ich wpływ na przebieg rozmowy); inne
problemy/zakłócenia w przeprowadzeniu wywiadu; uwagi
dotyczące narzędzia badawczego, opis pojawiających się
problemów; stwierdzenie czy pytania były zrozumiałe, czy nie (i
dlaczego), czy wymagały wyjaśnienia lub budziły negatywne
reakcje respondenta

źródło: opracowanie własne na potrzeby projektu „Warmio, quo vadis?”

b) Przygotowując pytania do arkusza wywiadu warto podzielić je na sekcje ogólne z
pytaniami/dyspozycjami uszczegóławiającymi. Poniżej znajdują się przykładowe pytania
dotyczące pochodzenia i dzieciństwa, które były zadawane rozmówcom (pierwszym
powojennym osadnikom – Ukraińcom przybyłym w ramach akcji „Wisła”) podczas realizacji
„Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”:
1. Skąd Pan/i pochodzi? Proszę opowiedzieć krótko o losach swojej rodziny.
Aby zagaić rozmowę, warto nawiązać także do swego pochodzenia – najlepiej ogólnie, z jakiego regionu
pochodzimy. Podczas odpowiedzi, należy dopytywać osobno o sytuację dziadków, pradziadków, rodziców.

2. Czy w domu znajdują się jakieś pamiątki rodzinne z czasów sprzed przybycia na
Żuławy/Powiśle?
Prosimy ich o pokazanie i opowiedzenie historii pamiątek; następnie prosimy o zgodę na zrobienie zdjęcia. Na
końcu kwestionariusza podajemy listę przedmiotów, krótki opis sytuacji oraz komentarz rozmówcy.

3. Czy pamięta Pan/i jakieś podania/legendy, opowieści lub pieśni/przyśpiewki z czasów
dzieciństwa, jakie były opowiadane przez rówieśników bądź rodziców/dziadków?
a) Czego one dotyczyły?
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b) Kto je opowiadał i kiedy (w jakich okolicznościach)?

4. W jakie zabawy dzieci bawiły się w Pana/i czasach?
a) Jakie są nazwy tych zabaw?
b) Czy bawiono się w nie tylko we wcześniejszym miejscu zamieszkania czy również po przybyciu na
Żuławy/Powiśle?

5. Jak żyło się w czasach Pana/i młodości?
a) Jak żyło się w miejscu urodzenia, a jak na Żuławach/Powiślu?
źródło: opracowanie własne oraz T. Buliński i K. Linda-Grycza na potrzeby projektu „Wielokulturowe Pomorze:
Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”.

Warto przeczytać:


Blog dotyczący badań w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu
źródło: http://nakrancupodlasia.blogspot.com/



Blog dotyczący badań wśród mniejszości ukraińskiej na Żuławach i Powiślu
źródło: https://wielokulturowepomorze.wordpress.com/



Blog o badaniach rękodzieła tradycyjnego – koronki klockowej w Bobowej w
Małopolsce
źródło: http://klocki2014.blogspot.com/



Blog o badaniach rękodzieła tradycyjnego – pereborów na Południowym Podlasiu i na
Lubelszczyźnie
źródło: http://perebory2013.blogspot.com/



Blog o badaniach rękodzieła tradycyjnego – snutki golińskiej w okolicach Jarocina w
Wielkopolsce
źródło: http://snutki2013.blogspot.com/

5) Etyka (kodeks) pracy w terenie młodego badacza i zasady postępowania
a) Przedstawienie siebie oraz celu badań – ważne by osoba, z którą przeprowadzimy rozmowę
wiedziała dlaczego nagrywamy z nią wywiad i co potem będzie się z nim działo. Poniżej
znajduje się przykładowy „wstępniak”, którego używali studenci gdańskiej etnologii podczas
rozmów prowadzonych w ramach projektu „Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich
dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”.
Dzień dobry, jestem studentem/ką etnologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jako Wolontariusz/ka
Stowarzyszenia „Kocham Żuławy” wraz z koleżankami i kolegami realizuję/emy badania
terenowe na Żuławach i Powiślu. Dotyczą one ukraińskiego niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, a w szczególności tradycji i zwyczajów świątecznych, języka, rękodzieła i

43

kulinariów. Interesuje nas, które z tych tradycji są jeszcze zachowane i przekazywane kolejnym
pokoleniom, a które już zaniknęły. Rezultaty naszych badań będą przedstawione w książce, jaka
będzie dostępna w internecie oraz podczas spotkań w Malborku i w Gdańsku, na które
serdecznie zapraszamy.

b) Przydatne wskazówki podczas prowadzenia/nagrywania rozmów:


Pytania nie muszą być zadawane w kolejności wg kwestionariusza – ale ważne, aby były zadane
WSZYSTKIE. Najlepiej zadawać je całymi blokami razem.



Wszystkie pytania są sformułowane w czasie teraźniejszym, jednak należy zawsze zapytać
informatora jak było dawniej, a jak jest dziś, co się zmieniło i kiedy się zmieniło. Tylko tak
zadane pytania pozwolą uzyskać kompletny obraz badanych zjawisk kulturowych.



Ważne by w wypowiedziach informatora ustalić chronologię występowania poszczególnych
zjawisk (jeśli już zaniknęły, to do kiedy trwały?). Najlepiej by odpowiedzi określały czas
występowania zjawiska w dekadach, np. lata 80. XX w. Ponadto, jeśli dane zjawisko już
zanikło, to postarać się dowiedzieć jaki jest stosunek informatora do tego, np. poprzez jego
odpowiedzi typu: „szkoda, że już tego nie ma, dawniej było lepiej”.



Wywiad należy nagrywać, a dodatkowo podczas przeprowadzania należy robić notatki. Przed
rozpoczęciem wywiadu należy sprawdzić czy urządzenie prawidłowo nagrywa. W tym celu
należy zrobić test, krótkie mini-nagranie (mówiąc np. „raz, dwa, trzy, próba”), a następnie je
odtworzyć, aby upewnić się, że urządzenie działa i nagrywa prawidłowo (a nie np. w
zwolnionym tempie) i dźwięk/głos ma odpowiednią głośność, bo bez tego odsłuchanie
nagranego materiału może być utrudnione lub niemożliwe. Po zakończeniu wywiadu należy
sprawdzić czy nagranie zostało zapisane w urządzeniu, czy wszystko nagrało się prawidłowo
Należy mieć zawsze ze sobą ładowarkę do urządzenia lub odpowiednią ilość baterii
zapasowych, jak również konieczne jest kontrolowanie w czasie wywiadu czy urządzenie
pracuje i rejestruje wywiad.



Po zakończeniu wywiadu proszę zrobić Rozmówcy zdjęcie (samemu) oraz zrobić sobie zdjęcie
z Rozmówcą (na pamiątkę dla siebie). Należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego miejsca na
zdjęcie – należy zwrócić uwagę na to, by to było w miejscu uporządkowanym, żeby to, co dzieje
się w tle nie zakłócało odbioru zdjęcia i osób, które są na nim przedstawione. Miejsce powinno
być oświetlone – najlepsze będzie światło rozproszone, ale uwaga: nie należy robić zdjęć, stojąc
pod światło, bo postacie będą ciemne lub mało widoczne.



Proszę się spytać Rozmówcę o ewentualną zgodę na publikację zdjęć z jego wizerunkiem
(pokazanie na konferencji, na wystawie, w publikacji). Jeśli Rozmówca zgodzi się proszę
zanotować kontakt do niego (mejl, telefon, adres) i potem odnotować to w rubryce „uwagi” w
ewidencji informatorów.



Po przeprowadzeniu wywiadu należy zrobić notatkę pt. „sytuacja społeczna wywiadu” (w
odpowiedniej rubryce w metryczce)
Opracowanie własne na podstawie: A.W. Brzeizńska i A. Chwiduk (przedmiot: laboratorium metodyczne
realizowane w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu).

c) Nie nagrywamy na dyktafon bez zgody rozmówcy!
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Warto odwiedzić:
 Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty
źródło: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/

 Instytut im. Oskara Kolberga
źródło: http://www.oskarkolberg.pl/

 Kultura Ludowa.pl
źródło: http://kulturaludowa.pl/

 Mały Kolberg – Niezbędnik
źródło: http://www.akademiakolberga.pl/project/maly-kolberg-niezbednik-czesc-1-wielkopolska/

 Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
źródło: http://niematerialne.nid.pl/

 Polski Atlas Etnograficzny
źródło: http://pae.us.edu.pl/

Warto przeczytać:
 Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, t. 1, red. J.
Adamowski, K. Smyk
źródło: http://www.kulturaludowa.pl/wp-content/uploads/do-pobrania/Publikacja-NiematerialneDziedzictwo-Kulturowe-tom1.pdf

 Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, t. 2, red. J.
Adamowski, K. Smyk
źródło: http://www.kulturaludowa.pl/wp-content/uploads/do-pobrania/Publikacja-NiematerialneDziedzictwo-Kulturowe-tom2.pdf

***
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dr Konrad Burdyka
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Instytucje społeczne jako
depozytariusze dziedzictwa kulturowego

1. Dziedzictwo kulturowe jako przedmiot doświadczenia jednostki i zasób społeczności
a) Dziedzictwo kulturowe to część wytworzonych w przeszłości dóbr kultury, która uznana
została za wartościową przez kolejne pokolenia i dzięki temu dotrwała do chwili obecnej. Tym
samym, choć składa się z wytworów dawnych, może być w znacznym stopniu produktem
teraźniejszości – współczesnym konstruktem społecznym, przypisywanym w ciągłym procesie
przemian wciąż nowym zjawiskom. Według definicji UNESCO na dziedzictwo składają się
elementy uznawane powszechnie przez daną społeczność za własne, dostarczające jej
członkom poczucia tożsamości, przekazywane drogą transmisji międzypokoleniowej, wciąż
żywe i odtwarzane w autentycznych, nie zaś sztucznie rekonstruowanych kontekstach, a także
zgodne ze współczesnymi standardami praw człowieka.
Niemniej wciąż są przedmiotem sporu ramy definicyjne pojęcia „dziedzictwo kulturowe” (do
końca XX wieku odnoszono je przede wszystkim do obiektów materialnych). Do
najważniejszych problemów należy dziś odróżnienie pojęcia dziedzictwa (rozumianego jako
„żywa kultura”) od tradycji (rozumianej jako wszelka spuścizna kulturowa):
Kłopotliwe jest też wskazanie, czy dziedzictwo kulturowe odnosi się wyłącznie do sfery
praktyk, to znaczy „spontanicznych działań” podejmowanych przez ludzi w związku z danymi
elementami dziedzictwa, czy też do sfery refleksji/odbioru tych elementów i ich treści oraz
zdolności do opisu tego co „odbieramy” (kwestia kompetencji odbiorcy, jego wrażliwości,
gustów, warunków środowiskowych itp.).
b) Próbę obejścia przedstawionych wyżej dylematów stanowi zastosowanie w procesie opisu
(oraz wyróżniania) dziedzictwa kulturowego kategorii doświadczenia, na które składają się
następujące komponenty:


Mentalne – dotyczą wiedzy nt. danego elementu dziedzictwa kulturowego, zasad jego
wytworzenia i wykorzystania, treści/znaczeń/symboli, jakie w sobie zawiera (np. znajomości
kroków dawnego tańca itp.);
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Emocjonalne – dotyczą sfery psychicznej, tj. emocji, jakie wywołuje w człowieku dany
element dziedzictwa kulturowego (np. uczucie euforii w tańcu itp.);



Behawioralne – dotyczą reakcji mięśniowych i somatycznych wywoływanych przez dany
element dziedzictwa (np. silne zmęczenie, pot w tańcu itp.);

Za Stanisławem Ossowskim można stwierdzić, że „na dziedzictwo kulturowe grupy społecznej
składałyby się pewne wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umysłowych, według których
kształcą się dyspozycje członków grupy”. Tym samym, każdy element dziedzictwa
zidentyfikowany przez młodzież, poddany opisowi, może być rozpatrywany właśnie w tym
ujęciu. W sytuacji, gdy dane zjawisko/przedmiot nie da się opisać za pomocą trzech
komponentów (np. gdy zabytek nie wywołuje u użytkownika/odbiorcy żadnych emocji), może
to świadczyć o braku znamion dziedzictwa kulturowego.
źródło: Ossowski S. (1966). Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: PWN

c) Traktując dziedzictwo kulturowe w kategorii zasobów (kluczowe pojęcie ekonomii
odnoszące się do ilości dóbr, które zostały nagromadzone i nadają się do wykorzystania w
przyszłości) uznajemy jednocześnie, że jest ono w danym momencie ograniczone (nie jest
powszechne), stanowi przy tym przedmiot własności (prawo do dysponowania zasobem) i
może służyć do generowania kapitałów. Kwestią dyskusyjną, jest czy zasób tego rodzaju jest
odnawialny czy nieodnawialny, czy można go bezpowrotnie zniszczyć lub wyeksploatować z
biegiem czasu. Zapewne wszystko zależy od rodzaju dziedzictwa (formy materialne, np.
zabytki niewątpliwie ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu; formy niematerialne mogą być
rewitalizowane w pamięci).
Wartość konkretnego obiektu dziedzictwa kulturowego (zasobu) można mierzyć w trzech
całkowicie odmiennych wymiarach:


Finansowym – wycena polegać może np. na deklarowanej przez badaną społeczność
„gotowości do ponoszenia kosztów” ochrony i zachowania konkretnego obiektu lub elementu
dziedzictwa (np. miejsca czy fragmentu krajobrazu). Można też wziąć pod uwagę ewentualną
wartość strat poniesionych przez społeczeństwo w wyniku zniszczenia danego elementu
dziedzictwa kulturowego;



Funkcjonalnym – pod uwagę bierze się tu wartości użyteczne dziedzictwa kulturowego, jednak
nie tylko występujące w danym momencie (wartości konsumpcyjne), ale także i te, które mogą
zaistnieć w przyszłości. „Konsumpcja” dziedzictwa kulturowego przybierać może formy
zarówno badań naukowych, edukacji, turystyki i rekreacji, uzasadniania politycznych decyzji,
promowania integracji i podtrzymywania solidarności społecznej, wykorzystywania
elementów dziedzictwa jako symboli reklamowych, jak też i nielegalnego handlu dla
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osiągnięcia konkretnych korzyści materialnych. Wszystkie te formy działań łączy nastawienie
na zysk, choć nie musi być on finansowy, ale np. społeczny;


Symbolicznym – wycena opiera się tu na przekonaniu, że podstawowym celem dziedzictwa
jest po prostu bycie dziedzictwem, czyli kapitałem kulturowym, pozostającym poza zasięgiem
ekonomii. Dziedzictwo kulturowe jest w tym ujęciu czymś bezcennym, a rozpatrywać je można
tylko z perspektywy etyki. Właścicielem dziedzictwa w tym ujęciu jest cała ludzkość,
obejmująca nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia.
źródło: Kobyliński Z. (2011). Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo

kulturowe?, w: „Mazowsze. Studia Regionalne” 7, s. 21-45

d) Kto może być dysponentem dziedzictwa kulturowego? Jest to zagadnienie istotne, jeśli
weźmiemy pod uwagę obowiązek ochrony, a nade wszystko prawo do czerpania korzyści z
kapitalizacji zasobu, jakim jest dziedzictwo. Za Sherry Hutt wyróżnić można następujące
koncepcje dotyczące prawa własności dziedzictwa kulturowego (konkretnie jego form
materialnych):
•

moralistyczna – dziedzictwo kulturowe jest własnością jego twórców i ich spadkobierców;

•

internacjonalistyczna – dziedzictwo kulturowe jest własnością ludzkości i powinny należeć do
tego, kto zapewni im najlepszą opiekę, bez względu na to, skąd pierwotnie pochodzą;

•

nacjonalistyczna – dziedzictwo kulturowe powinno należeć do narodu, a więc wartość jego jest
największa wówczas, gdy znajduje się w miejscu swego pochodzenia;

•

prymat prawa – przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących zabytków najważniejsze jest
ustalenie stanu prawnego i kierowanie się zasadą respektowania legalnych praw własności;

•

prymat nauki – prawo do prowadzenia badań naukowych winno być ważniejsze niż wszelkie
inne względy przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących własności zabytków;

•

prymat rynku – zabytki powinny być przedmiotem swobodnej wymiany handlowej regulowanej
jedynie prawami rynku.
źródło: Hutt S. (2004). Cultural property law theory: a comparative assesment of contemporary
thought, w: J.R. Richman i M.P. Forsyth (red.), Legal perspectives on cultural heritage, Walnut Creek,
s. 17-36

Konwencja UNESCO z 2003 roku postuluje zapewnienie jak największego udziału wspólnot
lokalnych, grup społecznych oraz jednostek – tworzących, zachowujących i przekazujących
kolejnym pokoleniom dziedzictwo kulturowe – w aktywnym zarządzaniu nim. W myśl
konwencji, to wspólnota lokalna ma określić sposób ochrony i wykorzystania elementów
dziedzictwa. W polskich realiach ciężar ten powinien spoczywać na barkach samorządu, jako
politycznej reprezentacji wspólnoty lokalnej.
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Decydujące mogą okazać się tu jednak kompetencje depozytariuszy w zakresie wyboru
elementów cennych, wartych ochrony (świadomość władz lokalnych jest różna). Ponadto z
ochrona wiąże się fakt odpowiedniego kapitalizowania (komercjalizacji dziedzictwa) – tak, aby
uniknąć jego nadmiernej eksploatacji (pozbawienia autentyczności).
e) Podejmując wysiłek badania lokalnych instytucji społecznych (z obszaru tzw. trzeciego
sektora, a więc teoretycznie niezależnych względem władzy) pod kątem dziedzictwa
kulturowego, warto na wstępie wysądować formy dziedzictwa, którego mogą być te podmioty
depozytariuszami (na bazie funkcjonującej w świadomości mieszkańców wiedzy o
miejscach/przedmiotach/ osobach/zdarzeniach wyróżniających daną miejscowość spośród
innych, będących przy tym powodem do dumy lub też smutną pamiątką przeszłości).
Unikniemy tym sposobem opisu historii samej instytucji/organizacji, która – choć czasem
bogata i ważna dla odbiorców jej działań – nie zawsze odpowiada definicji dziedzictwa
kulturowego (np. miejscowe boisko nie musi uchodzić za pamiątkę przeszłości wartą ochrony
ze strony wszystkich mieszkańców i przekazania kolejnym pokoleniom). Następnym krokiem
powinno być przeprowadzenie rozmów z liderami instytucji/organizacji. Prawdopodobnym
przedmiotem zainteresowania młodych badaczy stać się mogą:


Pozostające pod zarządem instytucji zabytki nieruchome (kościół, cmentarz) lub powstałe w
przeszłości obiekty użyteczności publicznej (świetlica, remiza, boisko);



Pozostające w dyspozycji instytucji zabytki ruchome (dzieła sztuki) i artefakty o znaczeniu
symbolicznym (sztandary, nagrody, kroniki);



Związane z daną instytucją osoby/postaci (np. dawny proboszcz, znana osoba pochowana na
miejscowym cmentarzu, lokalny społecznik, nauczyciel itp.), które zapisały się w pamięci
społeczności lokalnej;



Wydarzenia/uroczystości przygotowywane okazjonalnie bądź cyklicznie przez daną instytucję,
w których udział biorą członkowie społeczności lokalnej (np. uroczystości religijne, festyny,
zawody sportowe).

Liczba i rodzaj instytucji społecznych może być oczywiście bardzo zróżnicowany i oddawać
specyfikę danej miejscowości (np. pod względem społeczno-gospodarczym). Biorąc jednak
pod uwagę statystykę publiczną, należy spodziewać się obecności trzech typów
instytucji/organizacji stosunkowo trwale zakorzenionych (zachowujących ciągłość działania)
na terenie całej Polski: parafii rzymskokatolickiej, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
klubu sportowego (na obszarach wiejskich zwłaszcza Ludowego Zespołu Sportowego).
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Warto przeczytać:


J. Adamowski, K. Smyk (2013). Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości –
ochrona, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej



Bukraba-Rylska I, Wieruszewska M., Burdyka K. (2017.), Lokalne dziedzictwo kulturowe w
doświadczeniu mieszkańców wsi, Warszawa: Scholar



Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
źródło:
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

2. Parafia rzymskokatolicka i tradycje religijne
a) Działalność parafii rzymskokatolickiej w Polsce nie ogranicza się tylko do sfery
duszpasterskiej – pełni ona również funkcję kulturotwórczą:


Parafia w założeniu Kościoła katolickiego ma być środowiskiem osadzonym w kulturze narodowej i w
kulturze środowiska lokalnego, ma być miejscem starannie przygotowanej liturgii sprawowanej w
zadbanej świątyni parafialnej;



Dokumenty kościelne przewidują dla parafii również funkcje: wspiera rodziny w wysiłkach
wychowawczych, rozwijania kultury fizycznej i duchowej młodzieży, ukazywania miejscowej tradycji
chrześcijańskiej, ożywiania działalności drużyn harcerskich, kultywowania lokalnego folkloru,
popierania miejscowej twórczości artystycznej, współpracy z powiatowymi i gminnymi placówkami
kulturalnymi;



Ponadto każda parafia powinna prowadzić bibliotekę i czytelnię parafialną;



Dopuszczalne jest, aby parafia organizowała imprezy kulturalne przy okazji świąt patronalnych, np.
festyny, przedstawienia teatralne, koncerty lokalnych zespołów, orkiestr, chórów, konkursy i wystawy;



Istotnym polem kulturotwórczej funkcji parafii może być pogłębianie znajomości historii i środowiska
regionu;



Na proboszczów nałożone są specjalne obowiązki w zakresie ochrony i konserwacji zabytków
sakralnych, archiwów i księgozbiorów parafialnych, cmentarzy przykościelnych, dzwonnic, figur
przydrożnych, ruin dawnych świątyń. Wszystkie te elementy stanowią dziedzictwo kulturowe narodu i
dlatego zasługują na szczególną pieczę.

źródło: Dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego
synodkatowice.pl/wpliki/ii-polski-synod-plenarny_193_99.pdf

b) Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje, aby każda parafia posiadała własne archiwum, w
którym należy przechowywać księgi metrykalne, listy biskupów oraz inne dokumenty, których
zachowanie jest konieczne lub pożyteczne. Proboszczowie zobowiązani są przechowywać stare
księgi parafialne zgodnie z wymogami prawa. Ponadto obowiązkiem parafii (poza
prowadzeniem ksiąg metrykalnych – chrztów, ślubów, zgonów) jest prowadzenie kroniki, w
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której należy wpisywać regularnie wszystkie wiadomości o znaczeniu historycznym (krótką
historię miejscowości i parafii, ważniejsze uroczystości na jej terenie, zmiany personalne
duchowieństwa, ogólne uwagi o zjawiskach kulturalnych, moralnych i społecznych w parafii,
opisy klęsk żywiołowych i wojen). Wybór zamieszczanych informacji należy do kronikarza,
którym jest na ogół proboszcz (może zlecić tę pracę). Kroniki powinny być uzupełniane
zdjęciami.
c) W podstawowych księgach metrykalnych o wartości historycznej spotyka się rubryki i
adnotacje w języku łacińskim:


Liber Mortuorum – księga zgonów. Numerus – numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy
były numerowane). Dies Mortis/mensis – dzień śmierci/miesiąc (w tej rubryce data zgonu)
Numerus domus – jw. Nomen Mortui – imię zmarłego (imię i nazwisko zmarłej osoby, jej
zatrudnienie, stan cywilny). Religio/Catholica/Aut Alia – jw. Sexus/Masculinus/Feminina –
płeć/męska/żeńska. Dies Vitae – dni życia (wiek zmarłego). Morbus et Qualitas Morbus –
choroba (przyczyna zgonu). Zazwyczaj pod aktem znajduje się informacja o dacie pogrzebu
(Sepulivit die 27 Juni… – pochowany dnia 27 czerwca…) i nazwisku księdza, który prowadził
pogrzeb;



Liber Copulatorum – księga zaślubionych. Numerus – numer pozycji w księdze (nie zawsze
wpisy były numerowane). Mensis – miesiąc (data zawarcia ślubu) Sponsus – Narzeczony.
Numerus domus – numer domu (narzeczonego, niekiedy i narzeczonej). Nomen – imię (imię i
nazwisko narzeczonego, jego zatrudnienie, rodzice).

Religio/Catholica/Aut

Alia

–

religia/katolicka/albo inna Aetas – wiek (podawany w latach lub data urodzenia). Caelebs –
nieżonaty/kawaler/ (we właściwej rubryce stawiano kreseczkę). Viduus – wdowiec (we
właściwej

rubryce

stawiano

kreseczkę).

Sponsa

–

Narzeczona

Nomen

–

jw.

Religio/Catholica/Aut Alia – jw. Aetas – jw. Caelebs – niezamężna /panna/ Vidua – wdowa.
Testes/Nomen/Conditio – świadkowie/imię/położenie (imiona i nazwiska świadków ślubu i ich
zatrudnienie). Pod aktem adnotacja kto udzielił ślubu (zapisywano tam również terminy
zapowiedzi, a w przypadku niepełnoletnich informacje o zgodzie rodziców na zawarcie związku
małżeńskiego);


Liber natorum – księga urodzonych. W lewym górnym rogu strony wpisany jest rok, z którego
księga pochodzi. Numerus – numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy były numerowane).
Mensis/Natus/Baptisatus – Miesiąc/urodzony/ochrzczony (w tej rubryce podane są daty
urodzenia i chrztu). Numerus domus – numer domu (w miastach podawano nazwę ulicy i nr
domu). Nomen – imię (jeśli są dwa imiona, to często z dopiskiem binomini /dwojga imion/).
Religio/Catholica/Aut Alia – religia/katolicka/albo inna (na ogół we właściwej rubryce stawiano
ukośną kreseczkę). Sexus/Puer/Puella – płeć/chłopiec/dziewczynka (we właściwej rubryce
stawiano ukośną kreseczkę). Thori/Legitimi/Illegitimi – pochodzenie/legalne/nielegalne (we
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właściwej rubryce stawiano kreseczkę lub określano słownie). Parentes/ Nomen/Conditio –
rodzice/imię/położenie

(imiona

i

nazwiska

rodziców

i

ich

zatrudnienie).

Patrini/Nomen/Conditio – rodzice chrzestni/imię/położenie (imiona i nazwiska chrzestnych i
ich zatrudnienie). Baptizavit – ochrzcił (imię i nazwisko księdza, jego urząd). Obstetrix –
akuszerka (imię i nazwisko kobiety przyjmującej poród).
źródło: Kośka M. (2016). I Ty zostaniesz genealogiem! Porady praktyczne dla osób planujących
poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych (i nie tylko), Warszawa: AGAD:
http://www.agad.gov.pl/PN/ITyzostaniesz.pdf

d) Inne potencjalne elementy dziedzictwa kulturowego w dyspozycji parafii:


kościół/kaplica – może stanowić zabytek wpisany do rejestru, wówczas parafia dysponuje
jego szczegółowym opisem oraz rysem historycznym (także obejmującym historię przed 1945
rokiem);



ruchome dzieła sztuki – wyposażenie świątyń, ornaty, naczynia liturgiczne, obrazy itp.;



cmentarze – często posiadające część historyczną i współczesną; cmentarze poniemieckie,
luterańskie i katolickie mogą być zlokalizowane w zupełnie innym miejscu –zapewne na ogół
będą zaniedbane (warto poszukać wyróżniających się nagrobków i przeanalizować napisy na
nich, póki są czytelne);



przydrożne kapliczki i krzyże – interesujące są okoliczności ich powstania (kto i z jakiej
przyczyny je postawił) oraz kto obecnie się nimi opiekuje.

e) Aktywność parafii obejmować może również zespół niematerialnych elementów dziedzictwa
kulturowego. Na pierwszy plan wysuwa się tu sposób obchodzenia świąt kościelnych i
związane z nimi zwyczajowe działania wspólnot lokalnych (np. sposób strojenie ołtarzy w
uroczystość Bożego Ciała). Przykłady tego typu zjawisk odnajdujemy w innych, bardziej
zasiedziałych regionach Polski, jednak biorąc pod uwagę fakt migracji i transmisji wzorów
kulturowych, być może parafie w woj. zachodniopomorskim również wykształciły swoje
własne, unikalne formy.

3. Ochotnicza Straż Pożarna i tradycje społecznikowskiej aktywności
a) Wśród organizacji pozarządowych działających na polskiej wsi niezmiennie dominującą
pozycję zajmują Ochotnicze Straże Pożarne – stanowią one kategorię najliczniejszą i
najbardziej rozpowszechnioną (ok. 16 000 jednostek), posiadają największe zaplecze osobowe
(ok. 690 000 członków), absorbują też lwią część środków publicznych przeznaczonych na
wsparcie podmiotów tzw. trzeciego sektora (dla wielu samorządów na polskiej prowincji są
głównym społecznym partnerem działań np. na polu kultury). Wypada uznać je za „rezyduum
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wiejskiego społeczeństwa obywatelskiego”, czyli historycznie stabilną, naturalną przestrzeń
aktywności społecznej mieszkańców wsi oraz budowy tożsamości wspólnotowej i ochrony
dobra wspólnego.
W historii jednostek OSP – ze względu na ich długie trwanie i zakorzenienie – odbija się
historia lokalnej społeczności. Śladów tych relacji szukać możemy w pamiątkach
gromadzonych przez strażaków ochotników. Na pierwszy plan wysuwa się tu kronika jednostki
– popularna forma spisywania dziejów OSP. Znaleźć możemy tam informacje o szczególnych
wydarzeniach z życia jednostki (np. jubileuszach), uczestnictwie w obchodach świąt
państwowych i kościelnych, o druhach, którzy zapisali się w dziejach społeczności lokalnej, o
poczynionych inwestycjach i remontach, o akcjach ratunkowych, o sukcesach na zawodach
sportowych i pożarniczych. Wpisy mają często charakter ozdobny i towarzyszą im fotografie.
Strażacy ochotnicy gromadzą pamiątki w gablotach ulokowanych w remizie (są to puchary,
odznaczenia, wycinki prasowe, zdjęcia). Analizując kronikę OSP można spróbować np.
określić przeobrażeniach w przestrzeni miejscowości, zidentyfikować osoby aktywne na niwie
obywatelskiej, wskazać wydarzenia, które zaważyły na życiu mieszkańców i które się do dziś
celebruje. Można też określić stosunek miejscowej ludności do strażaków – to, jaki silnie OSP
wrosła w krajobraz kulturowy danej wsi/miasteczka.
b) Inne potencjalne elementy dziedzictwa kulturowego w dyspozycji jednostki OSP:


remiza strażacka – mogła zostać wybudowana od podstaw lub zaadaptowana na bazie innego
budynku; warto poznać datę jej powstania oraz zidentyfikować inicjatorów budowy (czy
wybudowano ją nakładem pracy społecznej czy z dotacji);



sztandar OSP – interesujący może być jego wygląd (w przeszłości nie wszystkie proporce były
zunifikowane pod względem wzoru), informacja przez kogo został wykonany i kto go
ufundował (zwrócić uwagę warto na tzw. gwoździe fundacyjne), gdzie jest przechowywany i
kiedy wystawiany na widok publiczny (czy jest pamiątką dostępną wyłącznie strażakom, czy
też służy jako symbol całej społeczności);



elementy umundurowania i wyposażenia (np. stare, poniemieckie hełmy) – z czasem nabierają
wartości sentymentalnej, stanowiąc pamiątkę dawnych działań pożarniczych oraz przeszłych
pokoleń strażaków. Interesujące może być wskazanie gdzie są przechowywane na co dzień i
przy jakich okazjach są pokazywane publicznie (np. czy są wypożyczane szkole na potrzeby
akademii/przedstawień?); z przedmiotami służącymi w czasie akcji pożarniczych mogą wiązać
się opowieści/narracje o strażakach-bohaterach;



odrestaurowane lub nieczynne urządzenie (wóz strażacki, pompa) – często dzięki środkom
strażaków udaje się przywrócić pierwotny wygląd starzejącym się artefaktom, które tym
sposobem stają się wizytówką i chlubą jednostki OSP (są umieszczone w widocznym miejscu),
a także rozpoznawalnym symbolem całej miejscowości.

c) Aktywność OSP nie ogranicza się wyłącznie do działań ratowniczych. Bardzo istotny jest
aspekt kulturotwórczy i integracyjny podejmowanych przez strażaków ochotników działań.
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Warto więc poruszyć kwestie inicjatyw OSP, które utrzymały swą ciągłość i są adresowane do
osób spoza środowiska strażackiego. Za takowe inicjatywy uznać można chociażby
zabawy/festyny/pikniki strażackie oraz zawody pożarnicze odbywające się co roku na
przestrzeni kilku dekad – choć wpisują się w uniwersalny (ogólnopolski) wzorzec, mogą
cechować się pewnym lokalnym kolorytem (de facto rywalizują ze sobą całe społeczności
lokalne, których OSP jest reprezentantem). Warto też podkreślić, że straż przyciąga osoby
aktywne i gotowe animować pożyteczne przedsięwzięcia kulturalne – np. działalność orkiestr
dętych. Przedsięwzięcia te stają się z biegiem lat coraz silnie kojarzone z daną miejscowością i
stanowią jej ponadlokalną wizytówkę.

4. Ludowe Zespoły Sportowe – nieoczywisty depozytariusz pamięci zbiorowej
a) Ludowe Zespoły Sportowe powstały w 1946 roku i dynamicznie rozprzestrzeniły się na
terenie całego kraju. Na Ziemiach Odzyskanych były nierzadko pierwszą zakładaną przez
młodzież po wojnie instytucją społeczną. Ich roli w integracji społecznej nie da się przecenić
tam, gdzie społeczeństwo tworzyło tzw. ,,tygiel kulturowy”, pozbawiony jakichkolwiek
lokalnych tradycji i punktów odniesienia. Sport – jako aktywność uniwersalna, sprawiająca
przyjemność, względnie wolna od ideologii – odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu nowych
mieszkańców i budowie tożsamości nowo tworzonych wspólnot. Wokół kół i klubów LZS
skupiały się całe rodziny, zawiązywały się przyjaźnie, socjalizowała się młodzież; mieszkańcy
odpoczywali po pracy. Okres PRL to czas mozolnego budowania ruchu sportowego na polskiej
wsi, niemalże od podstaw (szkolono organizatorów i instruktorów sportu, budowano obiekty i
urządzenia sportowe) – widoczny był wielki wysiłek oddolny (np. jeśli chodzi o pozyskiwanie
środków na działalność). LZS na Ziemiach Odzyskanych nie miał silnej konkurencji w postaci
OSP (inaczej było np. w centralnej Polsce). Przyciągał więc młodzież z większą łatwością. Nie
dziwi fakt, że ruch sportowy wyrosły na bazie Ludowych Zespołów Sportowych jest dziś w
północnej i zachodniej Polsce bardzo silny i szczyci się bogatym dorobkiem.

b) Potencjalne elementy dziedzictwa kulturowego w dyspozycji LZS (klubu sportowego):


boisko i szatnia – niemal na pewno zostały wybudowane od podstaw, przy zaangażowaniu
społeczności lokalnej (przez to stanowiły u swego początku chlubę miejscowości). Warto
odtworzyć historię tych obiektów, zidentyfikować inicjatorów budowy – społeczników
zaangażowanych w integrowanie społeczności wokół tego celi (czy gdy społecznicy wyjechali,
LZS działał tak samo/miejscowość odczuła ich brak?);
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puchary/dyplomy – stanowią pamiątki sukcesów odnoszonych na szczeblu ponadlokalnym –
stąd mogą posiadać istotną wartość dla ogółu mieszkańców; u początków LZS rzadko pojawiał
się zwyczaj gromadzenia trofeów w jednym miejscu (na ogół „przechowywali” je działacze).
Czy dziś sportowcy posiadają gablotę i kolekcjonują puchary?



dokumenty zawodników – każdy zarejestrowany w LZS sportowiec musiał posiadać
legitymację lub kartę zawodnika (jeśli np. brał udział w rozgrywkach piłkarskich); dokumenty
ty posiadały fotografię. Biorąc pod uwagę, że w działalność kół sportowych angażowała się
głównie młodzież, z upływem lat karty i zdjęcia zyskują wartość sentymentalną. Jeśli
przetrwały, mogą stać się cenną pamiątką – przywoływać pamięć osób (kolegów, kuzynów,
sąsiadów) oraz wydarzeń z przeszłości;



stroje sportowe – u zarania LZS były bardzo cennym ekwipunkiem; do dziś zachowane
koszulki, stanowią dowód prężnej działalności sportowców i wzmacniają tożsamość grupy
(niczym strój ludowy).



zeszyt meczów i wycinki prasowe – w LZS nie funkcjonuje powszechnie zwyczaj pisania kronik
organizacji, niemniej dla utrwalenia historii stosowało się często zapis wyników zawodów w
zeszytach/brulionach. Zważywszy, że archiwa dot. rywalizacji sportowej na najniższym
szczeblu są bardzo ubogie, możliwość odtworzenia wydarzeń z przeszłości dzięki wpisom w
zeszycie – przywołania składów drużyn, strzelców bramek – stanowi intrygujący powrót do
przeszłości. Czy młodzież odnajdzie w nich nazwiska swych dziadków, rodziców i przypomni
im czas sportowej rywalizacji?

c) Cechą charakterystyczną Ludowych Zespołów Sportowych była – i pozostaje nadal –
aktywność młodzieży. Dla młodych osób LZS był swoistą szkołą życia, kuźnią pomysłowości,
warsztatem, gdzie uczyli się pokonywać trudności i ograniczenia środowiskowe. Cechy te są
szczególnie istotne tam, gdzie młodzież nie ma innych miejsc realizacji swych pasji i
zainteresowań, gdzie nie może „się wykazać”. Z wiejskiego ruchu sportowego wyrosło pokaźne
grono sportowych bohaterów (którzy często wypłynęli w wielki świat) oraz społeczników z
czasem podejmujących inicjatywy na innej niż sportowa niwie. Odtworzenie losu tych osób,
zrekonstruowanie ich życiorysów, przywrócenie (lub wzmocnienie) pamięci o nich, może być
zabiegiem również opisującym dziedzictwo kulturowe – konkretnie: etos, wzorce zachowań i
umiejętności warte przekazania kolejnym pokoleniom.
Na przykładzie działalności instytucji sportowych daje się stosunkowo łatwo zauważyć proces
tworzenia nowych tożsamości i nowych tradycji w oparciu o symbole kreowane przez
młodzież. Być może z czasem i one zyskają w społecznym odbiorze rangę elementu
dziedzictwa. Przykładem nowych form upowszechnianych w społecznościach lokalnych
(zwłaszcza wiejskich, gdzie brak wizualnych wyznaczników tożsamości) za pomocą
sportowych aktywistów (np. kibiców) są herby drużyn piłkarskich.
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5. Tradycyjne zabawy i gry ruchowe – zapomniany element niematerialnego dziedzictwa
kulturowego w Polsce
a) Tradycyjne zabawy i gry uznaje się współcześnie za pełnoprawny element kulturowego
dziedzictwa ludzkości – na światowej Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa
kulturowego odnajdujemy zwyczaje i święta, których nieodzownym elementem stała się
rywalizacja w lokalnych dyscyplinach sportowych.
b) W tzw. deklaracji ateńskiej, wypracowanej pod auspicjami Narodów Zjednoczonych w 2004
r., zachęca się do zachowania tych dyscyplin, ich promocji oraz rozwoju, gdyż stanowią wyraz
bogactwa i różnorodności kulturowej. Na kanwie tej troski ukuto termin ludodiversity
(analogicznie do lansowanej w naukach przyrodniczych koncepcji bioróżnorodności),
przestrzegający przed groźbą redukcji „zagrożonych gatunków” (gier, spektakli, ćwiczeń
fizycznych, tańców, akrobacji).
Warto odwiedzić:


Strona internetowa projektu “Recall: Games of the Past – Sports for Today”
źródło: http://www.recallgames.com

c) W wyniku ogromnego przedsięwzięcia badawczego (ankiety wysyłane do szkół
powszechnych z pytaniem w co się bawicie?), zainicjowanego przez Eugeniusza Piaseckiego,
w latach 30. XX wieku wykazano istnienie na polskiej wsi 3 009 odmian zabaw i gier
ruchowych. Pozyskano również rysunki (np. z ustawieniem zawodników) oraz przybory
używane w zabawach i grach.
d) Eugeniusz Piasecki wyróżnił kilka kategorii zabaw i gier ruchowych:


zabawy chodne (korowody, np. „Stoi różyczka”, „Ojciec Wirgiliusz”;



zabawy taneczne (np. gąska, róża);



gry bieżne (np. ciuciubabka);



gry skoczne (np. zajączek);



gry kopne (np. nożna polska – rodzima adaptacja futbolu angielskiego; nie udało się jej
spopularyzować);



gry z mocowaniem (np. anioły i diabły);



gry rzutne (np. bierki, kręgle polskie);



gry z podbijaniem (np. palant prosty, kiczka).
źródło: Głasek B. (2008). Inspiracje Eugeniusza Piaseckiego w zakresie upowszechniania rodzimego
folkloru do międzywojennych programów nauczania wychowania fizycznego, w: J. Chełmecki (red.),
Społeczno-edukacyjne oblicza współczes nego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci
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wiejskich i w małych miastach, t. 2 (s. 13–23). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego, Polska Akademia Olimpijska.

e) Proces zaniku tradycyjnych zabaw i gier ruchowych w Polsce rozpoczął się już przed II
wojną światową (wraz z otwieraniem się warstwy chłopskiej na kulturę narodową), a przybrał
na siłę w pierwszych latach PRL. Zabawy i gry ruchowe zostały zaledwie w ciągu jednego
pokolenia wyparte ze świadomości polskiego społeczeństwa – główne przyczyny to
upowszechnienie uniwersalnych dyscyplin sportowych poprzez Ludowe Zespoły Sportowe
oraz szkołę, a także moda na „wielki sport” lansowana przez rozwijające się i docierające na
wieś media masowe. Mimo to istnieje szansa i potrzeba przywrócenia tego elementu
niematerialnego dziedzictwa kulturowego (co następuje masowo na Zachodzie, ale też na
Wschodzie Europy), gdyż tradycyjne zabawy i gry:


integrują pokolenia (rekreacyjny charakter ułatwia udział osób w różnym wieku);



wzmacniają więzi w grupach rówieśniczych (bezpośredni kontakt, uczestnictwo ważniejsze od
rezultatu);



można osnuć wokół nich inne, lokalne elementy dziedzictwa kulturowego (taniec, muzyka,
fabuła legend itp.);



są nisko kosztowne i nie wymagają złożonej infrastruktury;



pobudzają kreatywność uczestników (poprzez podatność na modyfikację zasad);



sprzyjają bezpiecznemu wzmacnianiu kondycji i zdrowemu stylowi życia (rekreacyjny
charakter);



upowszechnione wśród mieszkańców (np. za pomocą szkoły) współtworzą tożsamość
społeczności lokalnej.
źródło: Burdyka K. (2017). Gry i zabawy ruchowe jako element dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, w:
Bukraba-Rylska I, Wieruszewska M., Burdyka K., Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu
mieszkańców wsi, Warszawa: Scholar

f) Formy spędzania czasu wolnego, w tym rodzaje zabaw i gier również powinny być

przedmiotem inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Warto skupić się przede wszystkim na
cyklicznych rozrywkach, które adresowane są do ogółu mieszkańców danej społeczności. Być
może cech dziedzictwa kulturowego nabiera konkurs sportowo-rekreacyjny lub zabawa
taneczna organizowana przy konkretnej okazji w ciągu roku. Przykładem takiej formy
rozrywki, która stała się „nową tradycją” (propagowaną już przez drugie pokolenie) jest
konkurs „rzut dzidą do dzika” organizowany przy okazji odpustu i festynu w miejscowości
Kiernozia (pow. łowicki).
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Warto przeczytać:


Bronikowska M. (2013). Słowiańskie tradycje ludowych form kultury fizycznej na przykładzie
wybranych narodów, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego



Bronikowska M. (2008). Od sobótki do piłki nożnej polskiej... Polskie tradycyjne zabawy i gry
w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego, Poznań: Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego



Lipoński W. (2004). Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier
ruchowych na tle tradycji europejskiej, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego

Rady dla nauczycieli:
Bazując na kilkuletniej pracy z młodzieżą w miejscowości Lwówek (pow. gostyniński)
i doświadczeniach w animacji młodzieżowego wolontariatu, chciałbym zasugerować kilka
rozwiązań, być może przydatnych w animowaniu działań „młodych badaczy” dziedzictwa
kulturowego:
a) Pierwszym etapem pracy w terenie powinny być rozmowy młodych ludzi z członkami ich
rodziny (przykładowe pytanie wyjściowe: co wyróżnia naszą miejscowość spośród innych?) –
odwiedziny instytucji, wywiady (np. z artystami, liderami organizacji i instytucji), prace
dokumentacyjne, fotograficzne powinny stanowić dalszy etap;
b) Podstawą efektywnej pracy dokumentacyjnej w terenie są możliwie częste spotkania
wszystkich grup – w ich trakcie powinno dochodzić do „chwalenia się znaleziskami”
(wzajemne motywowanie młodzieży) lub opowieści z wyprawy badawczej (nie oczekujmy
wypracowania, rozprawki, kompletnych materiałów). Animator grupy (nauczyciel) może
wówczas również proponować/modyfikować kolejne zadania;
c) Przydatny w animowaniu prac (zwłaszcza prowadzonych na terenie kilku miejscowości)
może okazać harmonogram zadań – każda grupa młodzieży ma wyznaczony czas na kontakt z
daną osobą bądź instytucją („nie chodzi od drzwi do drzwi”), tym samym nie powiela zadań
innych grup (nie prowadzi rozmów z tymi samymi osobami, nie wykonuje zdjęć tych samych
budynków). Harmonogram powinien być dostosowany do możliwości uczniów (np.
uwzględniać miejsce zamieszkania, pracę rodziców itp.), dlatego warto opracowywać go
wspólnie;
d) Ważne dla efektywności poszukiwań i opisu lokalnego dziedzictwa kulturowego jest
wykorzystanie zainteresowań/hobby młodzieży – odpowiednio rozdzielone według tego
kryterium zadania mogą zostać zrealizowane szybciej/sprawniej, zaś wywiady/opisy zawierać
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więcej szczegółów (przykładowo: niech jednostkę OSP odwiedzi grupa z młodym strażakiem
w składzie; historią miejscowego kościoła niech zajmie się ministrant; o lokalnej potrawie
wiadomości zbierze jej smakosz; historię LZS przybliży piłkarz);
e) Wszelkie prace powinny być na bieżąco archiwizowane (nie czekać na uzupełniające
materiały, przepisane z poprawkami notatki, na końcowy termin projektu itp.) – każda grupa
młodzieży powinna mieć swoje własne repozytorium, choćby w formie pendrive-y;
f) Warto podkreślać w czasie spotkań z grupą, że nie ma materiałów z badań terenowych, które
są bez wartości (tym samym: doceniamy każdy wysiłek młodzieży) – nigdy nie
usuwamy/pomijamy czegoś, co wydaje nam się nieprzydane, bowiem każda zarejestrowana
rozmowa, opowieść, wykonane zdjęcie, pozyskany przedmiot może stać się doskonałym
punktem wyjścia do kolejnej badawczej wyprawy lub sam nabierze nowego/większego
znaczenia w miarę pozyskiwania innych materiałów;
g) Praca badawcza w terenie nosi wszelkie znamiona przygody i jako taka powinna być
przedstawiana młodym ludziom – motywujące i inspirujące do działania mogą być historie
życia znanych naukowców/odkrywców lub postaci wypromowanych przez popkulturę (w
latach 90. modne były wśród młodzieży filmy przygodowe i gry komputerowe traktujące o
archeologach, np. Indiana Jones czy Lara Croft, oraz o młodzieżowych odkrywcach np. The
Goonies; wcześniej popularnością cieszyły się książki np. Zbigniewa Nienackiego, Adama
Bahdaja, Alfreda Szklarskiego).

***
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