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Kreowanie to¿samoœci regionalnej oraz lokalnej na
Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych (ze szczególnym
uwzglêdnieniem ¯u³aw i Powiœla) – relacja z badañ1

Z

iemie przy³¹czone do Polski po II wojnie œwiatowej stanowi¹ obecnie ok. 31%
powierzchni kraju. Zostali przesiedleni na nie osadnicy g³ównie z centralnej
i po³udniowo-wschodniej Polski, z Kresów Wschodnich, a tak¿e Ukraiñcy objêci
dzia³aniami w ramach Akcji „Wis³a” (Brzeziñska 2009: 47). Jak pisze Jolanta Justa
(2014: 177), „pocz¹tkowo akcja osiedleñcza mia³a charakter ¿ywio³owy”. Nowi
osadnicy zamieszkali w domach lub zajêli gospodarstwa, które przed 1945 r.
nale¿a³y do ludnoœci niemieckiej.
Do dziœ odczuwa siê skutki tych wielkich migracji. W okresie PRL-u g³ównym problemem by³a integracja spo³eczna nowych osadników. Osoby o czêsto
odmiennych doœwiadczeniach kulturowych dzieli³y tê sam¹ przestrzeñ ¿yciow¹.
Ponadto przestrzeñ ta by³a nadal wype³niona materialnymi œladami i pami¹tkami po dawnych mieszkañcach, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich
heimatów. Przez wiele lat mo¿na by³o obserwowaæ przejawy bardziej lub mniej
uœwiadomionych aktów wandalizmu wobec tego, co „niemieckie”. Dopiero po
1989 r. i transformacji ustrojowej zaczêto bardziej œwiadomie podchodziæ do
tematu wielokulturowoœci tych terenów.
Obecnie g³ównym problemem na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych jest
poszukiwanie w³asnej to¿samoœci przez ich wspó³czesnych mieszkañców. Jest to
etap, który naturalnie wystêpuje po fazie migracji i stabilizacji w spo³eczeñstwie
postmigracyjnym (Poniedzia³ek 2011). Jednoczeœnie g³ównymi propagatorami
idei budowania nowej to¿samoœci regionalnej s¹ przedstawiciele samorz¹dów
lokalnych, instytucji kultury, stowarzyszeñ i organizacji, a tak¿e liderzy lokalni,
którzy wyznaczaj¹ aktualnie preferowane kierunki promocji regionu oraz wizje
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przesz³oœci. Zagadnienia te by³y dla mnie na tyle interesuj¹ce, ¿e postanowi³am
zaj¹æ siê nimi w przygotowywanej pracy doktorskiej, która jest równie¿ bezpoœrednio zwi¹zana z grantem badawczym z Narodowego Centrum Nauki pt.
„Kreowanie to¿samoœci regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem ¯u³aw i Powiœla)”.
Obserwowane polityki regionalne i kulturalne analizujê w obrêbie czterech
hipotez badawczych: 1. Organizacja kultury regionalnej i funkcjonowanie instytucji kultury s¹ zale¿ne od odgórnie propagowanych elementów kultury w ramach strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. 2. Polityka kulturalna i to¿samoœciowa prowadzona jest w oparciu o kulturê oraz tradycjê dawnych i obecnych
mieszkañców tych ziem (m.in. Holendrów, Niemców, Polaków, Ukraiñców).
3. Instytucjonalne praktyki kulturalne maj¹ wp³yw na dzia³alnoœæ spo³ecznoœci
lokalnych, ale nie zawsze s¹ adekwatne do ich potrzeb. 4. Spo³ecznoœæ lokalna
podejmuje niezale¿ne dzia³ania na rzecz regionu i najbli¿szego otoczenia.
W ramach projektu zaplanowa³am przeprowadzenie badañ jakoœciowych
i iloœciowych. Pierwsze z nich realizujê w oparciu o wywiady kwestionariuszowe
wœród wczeœniej ju¿ wspomnianych samorz¹dów lokalnych, instytucji kultury,
stowarzyszeñ i organizacji oraz liderów lokalnych z ¯u³aw i Powiœla. Perspektywa elit lokalnych jest dla mnie niezwykle istotna, to bowiem one, wykorzystuj¹c swój autorytet, wdra¿aj¹ w³asne idee rozwoju regionalnego i lokalnego.
Zwykle posiadaj¹ tak¿e osobowoœæ prawn¹, która pozwala im korzystaæ z ró¿nego typu funduszy i programów projektowych. Czêsto s¹ one realizowane ze
œrodków Unii Europejskiej, która promuje ideê „Europy Regionów” oraz wspiera
finansowo dzia³ania maj¹ce na celu budowanie zwi¹zku z „ma³ymi ojczyznami”
oraz pielêgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Dope³nieniem wywiadów kwestionariuszowych s¹ obserwacje, które spisujê
na podstawie uczestnictwa w reprezentacyjnych wydarzeniach organizowanych
przez wzmiankowane instytucje i organizacje na ¯u³awach i Powiœlu. By³y to
m.in.: promocje wydawnicze „Prowincji. Kwartalnika Spo³eczno-Kulturalnego
Dolnego Powiœla i ¯u³aw”; 95. rocznica plebiscytu na Powiœlu, Warmii i Mazurach (odbywaj¹ca siê w Janowie); wydarzenia popularyzuj¹ce ¿u³awskie
kulinaria – warsztaty serowarskie czy stó³ wielkanocny Kó³ Gospodyñ Wiejskich
organizowany w Starym Polu.
Badania na ¯u³awach i Powiœlu wynika³y z mojej wczeœniejszej aktywnoœci
naukowej. Dotychczas zajmowa³am siê mennonickim dziedzictwem kulturowym oraz wspomnieniami najstarszych powojennych osadników na ¯u³awach.
Kolejnym etapem badañ, który naturalnie wynikn¹³ z poprzednich zainteresowañ, by³a obserwacja wspó³czesnego ruchu regionalnego. Projekt ten zosta³ rozpoczêty w lipcu 2014 r. i zosta³ zaplanowany na dwa lata. W ramach grantu przeprowadzi³am ju¿ 108 wywiadów kwestionariuszowych (z planowanych 122
wywiadów). Rozmówcami s¹ przedstawiciele instytucji w³adzy samorz¹dowej,
lokalnych i regionalnych oœrodków kulturotwórczych, wybranych organizacji
pozarz¹dowych, a tak¿e spo³ecznoœci lokalnych z ¯u³aw i Powiœla (powiat
malborski, nowodworski, sztumski, kwidzyñski, czêœciowo gdañski, elbl¹ski
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i i³awski). Analogiczne badania zostan¹ przeprowadzone tak¿e w wytypowanych powiatach na Warmii (powiat braniewski) i na Mazurach (powiat olecki),
które w ramach projektu okreœlam jako „punkty kontrolne”. Maj¹ one pos³u¿yæ
weryfikacji danych pozyskanych na ¯u³awach i Powiœlu oraz sprawdzeniu, czy
mechanizmy kreowania to¿samoœci s¹ zbli¿one w innych czêœciach Ziem Zachodnich i Pó³nocnych.
Ostatnim etapem pozyskiwania materia³u badawczego bêdzie przeprowadzenie badañ iloœciowych wœród mieszkañców miejscowoœci, które w trakcie badañ zosta³y sklasyfikowane jako szczególnie aktywne w obszarze dzia³añ na
rzecz kultury regionalnej. Wyniki pos³u¿¹ jako uzupe³nienie badañ jakoœciowych
i ich uprawomocnienie. Stosowanie metodologii badañ mieszanych pozwala mi
na analizê kultury organizacyjnej na ¯u³awach i Powiœlu oraz opracowanie katalogu polityk to¿samoœciowych i kulturalnych – opisanie aktywnoœci na rzecz
dziedzictwa kulturowego (Özbilgin, Vassilpolou 2012).
Badania terenowe poprzedzi³am kwerendami bibliotecznymi na ¯u³awach
i Powiœlu. Interesowa³o mnie równie¿ to, jakie publikacje i materia³y o regionach
znajduj¹ siê w gminnych i powiatowych bibliotekach. Okazuje siê, ¿e niewiele
bibliotek posiada w³asne rozbudowane zbiory wydawnictw regionalnych. Ponadto publikacje te przekazywane s¹ do bibliotek w ramach okazjonalnych
darowizn samorz¹dów lub lokalnych organizacji i nie stanowi¹ zbioru tematycznie jednolitego.
Podczas kwerend bibliotecznych gromadzi³am równie¿ kontakty do liderów
i osób reprezentuj¹cych œrodowiska elit lokalnych. Pozwoli³o mi to na sprawne
przeprowadzenie badañ pilota¿owych w wybranych instytucjach pod koniec
2014 r. Pilota¿ zweryfikowa³ czêœciowo wstêpne za³o¿enia badawcze o liderach
lokalnych, których wczeœniej postrzega³am jako osoby zwykle niezrzeszone,
dzia³aj¹ce na zasadzie reprezentacji spo³ecznego interesu danej miejscowoœci.
Badania prowadzone kilka lat wczeœniej wykaza³y, ¿e powstaje wiele nieformalnych inicjatyw, którym przewodnicz¹ tego typu liderzy. Wysz³am z za³o¿enia, ¿e
takie osoby mo¿na definiowaæ jako przywódców grupy, poniewa¿ potrafi¹ pracowaæ z ludŸmi i organizowaæ ich wokó³ siebie w celu dzia³ania na rzecz otoczenia lokalnego i regionu. Jednoczeœnie w tamtym okresie podobna aktywnoœæ
nie wymaga³a przynale¿noœci do organizacji lub instytucji.
Po kilku latach sytuacja uleg³a zmianie – wiêkszoœæ z poznanych liderów
wst¹pi³a do ró¿nych stowarzyszeñ, natomiast pozostali rozwa¿aj¹ za³o¿enie
w³asnych organizacji, np. w Fiszewie czy Nebrowie Wielkim. Co ciekawe, g³ównym powodem sformalizowania dzia³alnoœci na rzecz regionu s¹ regulaminy
instytucji, które rozdaj¹ fundusze na dzia³ania projektowe – zgodnie z nimi
o œrodki mog¹ ubiegaæ siê jedynie podmioty posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹.
Warunek ten zmobilizowa³ wielu liderów, którzy realizuj¹ obecnie projekty maj¹ce na celu kultywowanie tradycji kulinarnych (np. Stowarzyszenie Mieszkañców i Sympatyków Wsi Rakowiec), promocjê regionalnego dziedzictwa kulturowego (np. Stowarzyszenie „Kochamy ¯u³awy”), dzia³ania na rzecz otoczenia
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lokalnego i organizacjê imprez regionalnych (np. Stowarzyszenie So³tysów Gminy Pruszcz Gdañski).
Mieszkañcy Ziem Zachodnich i Pó³nocnych wci¹¿ jednak maj¹ problem
z kreowaniem i legitymizacj¹ w³asnej to¿samoœci (regionalnej i lokalnej). Wiele
instytucji próbuje tworzyæ nowe tradycje, które odwo³uj¹ siê do dziedzictwa
i krajobrazu kulturowego na tych terenach sprzed i po 1945 r. Jak pokazuj¹
wstêpne analizy map tego rodzaju aktywnoœci na ¯u³awach i Powiœlu, skupia siê
ona wokó³ oœrodków miejskich o statusie miasta powiatowego. Liderzy z miast
projektuj¹ swoj¹ politykê na mniejsze miejscowoœci, z którymi ³¹czy ich sieæ wiêzi
spo³ecznych. W ten sposób budowany jest kapita³ spo³eczny w œrodowisku
postmigracyjnym.
Na wiêzi te wp³ywaj¹ granice tworz¹ce siê wewn¹trz ¯u³aw i Powiœla: sztuczne (np. administracyjne) i naturalne (np. rzeki, lasy). Granice administracyjne
znacznie os³abiaj¹ dzia³ania na rzecz czêœci ¯u³aw i Powiœla w województwie
warmiñsko-mazurskim. Nie ma spójnej polityki regionalnej, poniewa¿ województwo pomorskie wdra¿a w³asne, czêsto inaczej ukierunkowane wizje regionu. Dlatego dodatkowym narzêdziem, wprowadzonym po przeprowadzeniu badañ pilota¿owych, jest mapa, na której moi rozmówcy zaznaczaj¹ wyobra¿one
granice regionu. O ile obszar ¯u³aw jest dla nich doœæ oczywisty, o tyle granice
Powiœla s¹ niejednorodne i rozmyte – wed³ug niektórych respondentów wykraczaj¹ nawet poza prawobrze¿e Wis³y i obejmuj¹ lewobrze¿ne tereny, które pod
wzglêdem etnograficznym nale¿¹ do Kociewia. W wielu wywiadach, szczególnie
wœród przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, podkreœlano, ¿e regiony znajduj¹ce siê na wschód od Wis³y traktowane s¹ „po macoszemu” przez w³adze wojewódzkie.
¯u³awy i Powiœle by³y czêsto porównywane do Kaszub, które maj¹ liderów
o znacz¹cych pozycjach w województwie. Ponadto Kaszuby stawa³y siê dla moich rozmówców z województwa pomorskiego regionem wzorcowym, który ma
bogat¹ historiê i tradycjê, co wp³ywa na konkurencyjnoœæ, np. w kontekœcie turystyki. Natomiast zaobserwowa³am, ¿e na ¯u³awach znajduj¹cych siê w województwie warmiñsko-mazurskim (¯u³awy Elbl¹skie) dopiero teraz podejmowane s¹ tematy i dzia³ania zwi¹zane z mennonickim dziedzictwem kulturowym.
Z kolei podzia³ tego obszaru miêdzy dwa województwa sprawia, ¿e to¿samoœæ
kreowana jest w wymiarze lokalnym – w odniesieniu do miejsca zamieszkania.
Tak jest w wielu miejscach na Powiœlu, np. w Gardei, Prabutach, Suszu.
Dla wielu instytucji i stowarzyszeñ wyznacznikiem kultury i to¿samoœci jest
tworzenie folkloru regionalnego. Na ¯u³awach i Powiœlu przejawia siê to g³ównie poprzez tworzenie stroju ludowego (np. Stowarzyszenie IWA – Integracja
–Wspó³praca – Aktywnoœæ z W³adys³awowa k. Elbl¹ga; Stowarzyszenie Mieszkañców Wsi „Oleœno – wieœ z pomys³em”; Lokalna Grupa Dzia³ania Trzy Krajobrazy z Lêdowa; Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Czernina i Tychnów). Wa¿ne w tym
kontekœcie jest tak¿e tworzenie i odtwarzanie tradycji kulinarnych (np. Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w Czerninie; Stowarzyszenie Przyjació³ Marzêcina; ¯u³awski Dom Sera w Cyganku), czy te¿ zbieranie legend i podañ zwi¹zanych z regio-
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nem – Legendy i podania ziemi sztumsko-dzierzgoñskiej (Michalik 2006), Legendy
z ¯u³aw i Dolnego Powiœla (Koprowska-G³owacka 2014).
Na podstawie dotychczasowych badañ mogê stwierdziæ, ¿e to w³aœnie stowarzyszenia i samorz¹dy lokalne odgrywaj¹ obecnie g³ówn¹ rolê w budowaniu
to¿samoœci na ¯u³awach i Powiœlu. Stowarzyszenia coraz czêœciej realizuj¹
zadania statutowe domów i oœrodków kultury, a tak¿e staraj¹ siê kreowaæ wizjê
przesz³oœci regionu oraz wyznaczniki kultury regionalnej, które by³yby adekwatne do potrzeb mieszkañców. Z kolei samorz¹dy chêtnie dysponuj¹ œrodkami finansowymi na dzia³ania promocyjne. Coraz wiêcej jest tak¿e inicjatyw o zasiêgu
lokalnym, co wp³ywa na budowanie to¿samoœci wokó³ miejsca. Ponadto ró¿nego
typu instytucje upowszechniaj¹ w ostatnim czasie okreœlone narracje o przesz³oœci regionów. Na Powiœlu obchodzone s¹ m.in. rocznice plebiscytu z 11 lipca
1920 r.; w formie pomników upamiêtania siê tak¿e obecnoœæ ¿o³nierzy wyklêtych
na tym terenie. Z kolei na ¯u³awach przywraca siê pamiêæ o powstañcach
listopadowych poleg³ych w Fiszewie oraz powojennych osadnikach. Pokazuje to
zarazem, ¿e dobór wyznaczników to¿samoœci jest podyktowany aktualnymi
trendami oraz g³ównymi nurtami w skali regionu czy nawet kraju.
W ostatnim roku prac badawczych (2016) wyniki badañ empirycznych i prac
analitycznych zostan¹ upowszechnione w formie publikacji drukowanej oraz
on-line, opisuj¹cej wybrane zagadnienie badawcze.
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