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TOŻ SAMOŚĆ MIESZKAŃCÓW

GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO U PROGU WEJŚCIA

POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Celem artyku³u jest opisanie to¿samoœci mieszkañców Gorzowa Wielkopolskiego; mia-
sta, którego w³adze nie tylko snuj¹ plany rozwojowe towarzysz¹ce wejœciu Polski do UE,
lecz przede wszystkim podejmuj¹ wiele inicjatyw integruj¹cych Gorzów Wielkopolski z
naszym zachodnim s¹siadem – Niemcami; jednak¿e równie¿ miasta, którego mieszkañcy to
mozaika przybyszów z Kresów, Polski centralnej, niekiedy obszarów obecnie po³o¿onych
poza zachodnimi granicami kraju. W artykule podjêto próbê identyfikacji obecnej to¿samo-
œci gorzowian, stopnia zakorzenienia oraz gotowoœci do porzucenia rodzinnego miasta – w
kontekœcie przesz³ych i przysz³ych losów mieszkañców Gorzowa.

Nakreœlony cel osi¹gniêto dziêki przeprowadzeniu badañ ankietowych. W pierwszej fazie
w badaniu udzia³ wziê³o 514 losowo wybranych gorzowian, których pytano o kwestie poczu-
cia to¿samoœci. W drugiej fazie przeprowadzono wœród m³odzie¿y gorzowskich szkó³ œred-
nich ankiety dotycz¹ce jej postaw wobec przysz³ych losów ¿yciowych i ³¹cznoœci z Gorzo-
wem. Technik¹ ankiety audytoryjnej zebrano 120 kwestionariuszy. Po³¹czenie rezultatów obu
surveyów pozwoli³o na skonstruowanie profilu gorzowianina, bazuj¹cego na jego przesz³ych
losach, wspó³czesnej to¿samoœci i oczekiwaniach wobec przysz³oœci.

Wstêp

„Aby mieæ jakieœ wyobra¿enie, kim jesteœmy, musimy mieæ wyobra¿enie tego, jak stawaliœmy
siê i dok¹d zmierzamy.”

(Charles Taylor, ťród³a podmiotowoœci. Narodziny to¿samoœci nowoczesnej)

„…Na zachód wiod³y wszystkie drogi, z dalekich ziem, z dalekich stron.
Kto by pomyœla³, Bo¿e drogi, ¿e tutaj bêdzie jego dom…”

(J. Kasprowy, Szli na zachód osadnicy)

Ile miast w Polsce, tyle ró¿nych historii miejskich. S¹ w naszym kraju miasta
symbole, miasta fabryki, miasta do niedawna jeszcze ca³kowicie zamkniête,
miasta wielu kultur i ma³e, ciche osady. W ka¿dym z nich mo¿na znaleŸæ specy-
ficzny urok i atmosferê miejsca tworzon¹ przez zamieszkuj¹ce je spo³ecznoœci.
W tej liczbie znajduj¹ siê polskie miasta zachodniego pogranicza, siedliska m.in.
nie tak dawnych tu³aczy, którzy w po³owie XX w. przywêdrowali tam z terenów
obecnej Polski oraz z Kresów Wschodnich. Nie minê³o pó³ wieku, a ich potom-
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kowie na pocz¹tku nowego stulecia przecieraj¹ szlaki integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹. Jedn¹ z rubie¿y polskiej integracji z krajami UE jest zapewne Gorzów
Wielkopolski i jego spo³ecznoœæ. Do niedawna jeszcze miasto wojewódzkie, ogni-
skuj¹ce od lat wspó³pracê polsko-niemieck¹ na œrodkowym pograniczu.

Perspektywy rozwojowe Gorzowa Wielkopolskiego streszcza misja zapisana
w strategii tego miasta. Wed³ug tej formu³y g³ównym zadaniem gorzowskich w³adz
samorz¹dowych i spo³ecznoœci jest „umacnianie roli Gorzowa Wielkopolskiego
jako silnego oœrodka o charakterze regionalnym – najwiêkszego miasta œrodko-
wego pogranicza polsko-niemieckiego oraz euroregionu Pro Europa Viadrina”.
Wynika st¹d, i¿ Gorzów ma siê staæ, przynajmniej w opinii w³adz samorz¹do-
wych, jedn¹ z „bram”, któr¹ Polska wkroczy do Unii Europejskiej. Kim s¹ zatem
mieszkañcy Gorzowa A.D. 2002? W któr¹ stronê spogl¹daj¹? Czy zapatrzeni s¹
w przesz³oœæ, czêsto kresow¹, czy wrêcz przeciwnie, o przesz³oœci chc¹ zapo-
mnieæ i ¿yj¹ dniem dzisiejszym, tworz¹c „now¹” historiê? A mo¿e s¹ ju¿ „Eu-
ropejczykami” zapatrzonymi w Uniê Europejsk¹? Z jakim miejscem zwi¹zane
jest ¿ycie gorzowian? Czy s¹ to Kresy, Europa Zachodnia, Polska, Wielkopolska
czy po prostu, zwyczajnie, Gorzów Wielkopolski? Jeœli zaœ jest to Gorzów, co
przecie¿ bardzo prawdopodobne, to czy zamieszkuj¹c ten obszar, mieszkañcy
dawnego Landsberga staj¹ siê:

zbiorowoœci¹ „osadników”, którzy w przysz³oœci bêd¹ stanowiæ o tradycji i hi-
storii tego miasta i regionu,
zbiorowoœci¹ „turystów” gotowych zmieniæ miejsce zamieszkania i kontynu-
owaæ, choæ byæ mo¿e nieœwiadomie, wêdrówkê pokoleñ poprzez obszary Eu-
ropy,
zbiorowoœci¹ wielu tradycji i kultur, odtwarzaj¹cych (czêsto równie¿ nieinten-
cjonalnie) ¿ycie swoich przodków w odmiennych warunkach, innym miejscu
i ró¿nym czasie.
Shils (1981) zwraca uwagê, ¿e w spo³eczeñstwach przednowoczesnych przod-

kowie ¿yj¹cych wspó³czeœnie byli z nimi z³¹czeni poprzez tradycjê. Byæ mo¿e
nie zawsze przesz³e pokolenia mo¿na by³o zidentyfikowaæ i uœwiadomiæ sobie
doœwiadczenie przekazywane przez nie. Jednak dziêki ogniwu ³¹cz¹cemu nie-
znan¹ przesz³oœæ z teraŸniejszoœci¹, dziêki miejscu, mo¿na by³o zachowaæ ci¹-
g³oœæ tradycji, zwyczajów, codziennych zdarzeñ. Miejsce jako przestrzeñ znana
i swojska, obszar zamieszkiwany od pokoleñ, by³o swoistym katalizatorem ³¹cz-
noœci psychicznej ¿yj¹cych wspó³czeœnie z ich nieobecnymi ju¿ przodkami.
W przestrzeni takiej, czy raczej miejscu, nagromadzone by³y materialne symbole
przesz³oœci, ale te¿ idee przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ci¹g³oœæ za-
mieszkiwania zapewnia³a trwanie obyczajów i norm (Shils 1981). Dziêki temu
pokoleniowe kontinuum stanowi³o jednoœæ, która przejawia³a siê w czasie (wspól-
nota kulturowa) i przestrzeni (wspólnota miejsca). Jak pisze A. Giddens, w spo³e-
czeñstwach póŸnej nowoczesnoœci idea „cyklu pokoleñ” traci na znaczeniu, a sa-
mo „pokolenie tworzy odrêbn¹ grupê plemienn¹ lub gromadê”. Zbiorowoœæ taka
nie czerpie z doœwiadczenia przesz³ych przodków, lecz próbuje budowaæ swoj¹
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„refleksjê nad ¿yciem, zgodn¹ z ide¹ wykorzenienia” (Giddens 2001). Zdawa³oby
siê zatem, i¿ ¿ycie cz³owieka oderwanego od przesz³oœci traci poczucie sensu,
poniewa¿ oderwane jest od tradycji. Lecz owo wykorzenienie, z pozoru drama-
tyczna operacja oderwania od przesz³ych pokoleñ, nabiera niekiedy ³agodnego,
mniej bolesnego znaczenia, a jednostka kreuje swoj¹ to¿samoœæ i zaczyna pisaæ
historiê swego ¿ycia niejako od nowa. Jak dalece jednak jest to „nowa historia
¿ycia”, a do jakiego stopnia drzemi¹ w nieuœwiadamianym doœwiadczeniu jed-
nostki praktyki minionych pokoleñ? Czy zmiana miejsca ¿ycia w ci¹gu dwóch
lub trzech pokoleñ mo¿e doprowadziæ do zerwania tradycyjnego cyklu przekazu
miêdzypokoleniowego? Paradoksem jest równie¿, i¿ cz³owiek wykorzeniony
podejmuje próby ponownego zakorzenienia, pozwalaj¹cego potwierdzaæ s³usz-
noœæ jego ¿yciowych wyborów. Jak¹ formu³ê owo „zakorzenienie” przyjmuje
wœród gorzowian? Byæ mo¿e tê w¹tpliwoœæ rozstrzygn¹ zaprezentowane
w opracowaniu rezultaty badañ.

Celem artyku³u jest identyfikacja to¿samoœci gorzowian. Cel ten starano siê osi¹-
gn¹æ poprzez przeprowadzenie badañ ankietowych. Prezentowane w artykule wy-
niki badañ zebrano w dwóch niezale¿nych od siebie etapach. W pierwszym etapie
przeprowadzone zosta³y standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wœród lo-
sowo wybranych mieszkañców Gorzowa Wielkopolskiego. Na prze³omie maja i
czerwca 2001 r. zrealizowano 514 takich wywiadów. Wziê³o w nich udzia³:
– 254 mê¿czyzn i 260 kobiet,
– 59 osób z wykszta³ceniem podstawowym, 111 z wykszta³ceniem zawodowym,

258 z œrednim oraz 86 osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze,
– 79 osób pomiêdzy 18 a 20 rokiem ¿ycia, 133 osoby maj¹ce 21–30 lat, 176

badanych w wieku 31–50 lat oraz 126 osób powy¿ej 50 roku ¿ycia.
W kwestionariuszu wywiadu zawarto ponad dwadzieœcia z³o¿onych pytañ,

w wiêkszoœci zamkniêtych, ale tak¿e o charakterze otwartym. Pytania dotyczy³y
poczucia to¿samoœci lokalnej mieszkañców Gorzowa Wielkopolskiego. W dru-
gim etapie zbierania materia³ów do badañ pos³u¿ono siê ankiet¹ audytoryjn¹.
W trakcie badania przeprowadzono 127 ankiet wœród m³odzie¿y (68 kobiet oraz
59 mê¿czyzn) gorzowskich szkó³ œrednich. Materia³y badawcze zbierano w listo-
padzie 2001 r. Kwestionariusz ankiety zawiera³ pytania zamkniête dotycz¹ce po-
staw m³odzie¿y wobec jej przysz³ych losów zawodowych i ³¹cznoœci psychicz-
nej z Gorzowem Wielkopolskim. Survey by³ fragmentem rozleglejszych prac
badawczych dotycz¹cych potencjalnego odp³ywu m³odzie¿y województwa lubu-
skiego do krajów UE w celu podjêcia pracy i osiedlenia siê za granicami kraju.
rezultaty prezentowane w artykule to efekt spotkania z uczniami ostatnich klas
liceum ogólnokszta³c¹cego (2 klasy), technikum (1 klasa) oraz szko³y zawodo-
wej (2 klasy). Do badañ dopuszczono uczniów na sta³e mieszkaj¹cych w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Po³¹czenie rezultatów obu surveyów pozwoli³o na skonstru-
owanie profilu gorzowianina, bazuj¹cego na jego przesz³ych losach, wspó³czes-
nej to¿samoœci i oczekiwaniach wobec przysz³oœci.
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„Sk¹d przychodzimy”

Kresy to miejsce, z którego pochodzi najwiêksza grupa przodków (dziadkowie)
badanych gorzowian. Ponad 40% ankietowanych deklarowa³o, i¿ co najmniej ich
dziadek pochodzi³ z terenów, które obecnie po³o¿one s¹ na wschód od granicy
Polski, b¹dŸ tam zamieszkiwa³. Porównywalnie du¿a grupa badanych twierdzi³a,
i¿ ich dziadkowie pochodz¹ z terenów obecnej Polski (35,6%). Wœród badanych
14,2% respondentów nie zna pochodzenia swoich dziadków. Rozpoznaj¹c pocho-
dzenie rodziców, wszyscy badani potrafili zidentyfikowaæ korzenie swoich najbli¿-
szych. Najwiêksza liczba bezpoœrednich przodków ankietowanych przywêdro-
wa³a na ziemie odzyskane z obszaru obecnej Polski, w tym w szczególnoœci z
Wielkopolski, ziemi kujawskiej, ³ódzkiej, krakowskiej i wroc³awskiej. W tym przy-
padku liczba przyby³ych z Kresów jest mniejsza, a zwiêksza siê liczba osób posia-
daj¹cych swych najbli¿szych krewnych (rodziców) urodzonych w Gorzowie. Po-
równuj¹c deklarowane przez badanych pochodzenie rodziców oraz dziadków,
mo¿na odtworzyæ trzy g³ówne trasy wêdrówek przesz³ych pokoleñ obecnych miesz-
kañców Gorzowa (por. tab. 1):

dziadkowie pochodz¹cy z Kresów, a rodzice z terenów obecnej Polski,
dziadkowie i rodzice wywodz¹cy siê z Kresów,
dziadkowie i rodzice pochodz¹cy z obszaru obecnej Polski.

Dla wiêkszoœci badanych rodzinne strony to bez w¹tpienia Gorzów Wielkopol-
ski. Blisko 60% ankietowanych tak w³aœnie patrzy na kluczowe miasto regionu
lubuskiego. Jednak nieco poni¿ej 40% gorzowian pytanych o rodzinne strony od-
powiada³o, i¿ jest to miejsce poza Gorzowem (por. rys. 1). Wœród najczêœciej
wymienianych obszarów znalaz³y siê Kresy, Wielkopolska, Kujawy, okolice Kra-

Tab. 1. Drogi wêdrówek przesz³ych pokoleñ (w %)

Z Gorzowa Z obecnej Z Europy Z Kresów Suma
i okolic Polski Zachodniej

Z Gorzowa
i okolic 5,8 0,4 0 0 6,2
Z obecnej
Polski 4,9 30,2 0,2 0,4 35,6
Z Europy
Zachodniej 0,8 1,0 1,0 0,2 2,9
Z Kresów 8,8 14,0 0 18,3 41,1
Nie wiem 6,8 6,6 0,2 0,6 14,2
Suma 27,1 52,2 1,4 19,5 100

ťród³o: badania w³asne.

Dziadkowie

Rodzice
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kowa, Opola, £odzi. Przy czym dla przewa¿aj¹cej grupy badanych urodzonych w
Gorzowie miasto to jest miejscem rodzinnym. Z kolei osoby pochodz¹ce spoza
Gorzowa na ogó³ wskazuj¹ inne miejsce jako swoj¹ przestrzeñ sentymentaln¹.
W wiêkszoœci przypadków pochodzenie dziadków lub rodziców z Kresów, z in-
nych (poza lubuskim) obszarów Polski czy z Europy Zachodniej nie wp³ywa ró¿-
nicuj¹co na postrzeganie Gorzowa jako w³asnych rodzinnych stron. Uznaæ zatem
mo¿na, i¿ o postawach gorzowian wobec miasta jako miejsca, o którym powie-
dzieæ mo¿na „rodzinne strony”, decyduje bardziej ich bezpoœrednie doœwiadcze-
nie, w tym miejsce urodzenia oraz zamieszkiwania badanych, w dalszej kolejno-
œci zaœ losy i trasy wêdrówek ¿yciowych przesz³ych pokoleñ.

Rys. 2. Deklaracje patriotyzmu lokalnego (w %)
ťród³o: badania w³asne.

12,6

22

65,4

nie ma
nie wiem
jest

Rys. 1. Rodzinne strony w opinii badanych (w %)
ťród³o: badania w³asne.
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Ankietowani, którzy zostali zapytani wprost o poczucie patriotyzmu lokalnego,
w zdecydowanej wiêkszoœci przyznaj¹ siê do poczucia takiego „gorzowskiego”
patriotyzmu. Ponad 65% badanych mieszkañców Gorzowa zdeklarowa³o siê jako
lokalni patrioci, przy 22% odpowiedzi negatywnych (por. rys. 2).

Dziêki uzyskanym w trakcie badañ informacjom na temat:
postaw ankietowanych wobec swojej przysz³oœci w Gorzowie lub poza nim,
postaw ankietowanych wobec zwi¹zania losów ich dzieci lub wnuków z Go-
rzowem,

skonstruowano modelow¹ typologiê postaw na skali zasiedzenia-ucieczki na p³asz-
czyŸnie osobistej i pokoleniowej (por. tab. 2).

Na tej podstawie wy³oniono cztery zasadnicze (teoretyczne) postawy, które
opisaæ mo¿na nastêpuj¹co:

Chcê, aby Chcê, aby
dzieci/wnuki

Nie wiem
dzieci/wnuki

¿y³y ¿y³y poza
w Gorzowie Gorzowem

Postawy
wobec swojej
przysz³oœci

Postawy wobec
przysz³ych

pokoleñ

ťród³o: badania w³asne.

Chcê ¿yæ w Gorzowie

silne poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz silne
postawy

zasiedzenia

silne poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz obojêtnoœæ
zasiedzenia

silne poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz s³abe
postawy

zasiedzenia

Nie wiem

obojêtnoœæ
³¹cznoœci oraz
silne postawy
zasiedzenia

obojêtnoœæ
postaw

obojêtnoœæ
³¹cznoœci oraz
s³abe postawy

zasiedzenia

Chcê ¿yæ poza Gorzowem

s³abe poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz silne
postawy

zasiedzenia

s³abe poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz obojêtnoœæ
zasiedzenia

s³abe poczucie
³¹cznoœci

z miejscem
zamieszkania

oraz s³abe
postawy

zasiedzenia

Tab. 2. Typologia postaw zasiedzenia-ucieczki na p³aszczyŸnie osobistej i pokole-
niowej
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a) gorzowian, którzy posiadaj¹ silne poczucie w³asnej ³¹cznoœci z miejscem za-
mieszkania oraz silne postawy zasiedzenia (g³ówni aktorzy sceny lokalnej),

b) gorzowian, którzy posiadaj¹ silne poczucie ³¹cznoœci z miejscem zamieszka-
nia oraz s³abe postawy zasiedzenia (aktorzy drugoplanowi),

c) gorzowian, którzy posiadaj¹ s³abe poczucie ³¹cznoœci z miejscem zamieszka-
nia oraz silne postawy zasiedzenia (statyœci sceny lokalnej),

d) gorzowian posiadaj¹cych s³abe poczucie ³¹cznoœci z miejscem zamieszkania
oraz s³abe postawy zasiedzenia (outsiderzy sceny lokalnej).
Poza wy¿ej wymienionymi czterema kluczowymi teoretycznie zak³adanymi

postawami wobec ¿ycia swego i nastêpców, w modelowej typologii wyró¿niæ
mo¿na piêæ typów postaw, które cechuje mniejsza lub wiêksza obojêtnoœæ.

Przeprowadzone badania ukazuj¹ dwie grupy postaw wystêpuj¹ce czêœciej od
innych, tj. kluczowych aktorów sceny lokalnej oraz outsiderów tej sceny (por.
tab. 3). Znaczna czêœæ badanych gorzowian albo z aprobat¹ myœli o ¿yciu w tym
mieœcie i chcia³aby, aby ich dzieci te¿ tu mieszka³y, albo nie chce mieszkaæ w Go-
rzowie i nie widzi tu miejsca dla swoich nastêpców.

Tab. 4. Tendencje do wyprowadzenia a pochodzenie rodziców (w %)

Nie chcê Nie wiem Chcê

Gorzów 52,5 5,0 42,5
Polska 39,2 5,2 55,6
Zachód 42,9 0 57,1
Kresy 50,0 4,0 46,0

ťród³o: badania w³asne.

Pochodzenie rodziców

Chêæ wyprowadzenia

Chcê, aby Chcê, aby
dzieci/wnuki

Nie wiem
dzieci/wnuki

Suma¿y³y ¿y³y poza
w Gorzowie Gorzowem

Chcê ¿yæ w Gorzowie 34,6 5,5 4,9 44,9
Nie wiem 1,2 2,9 0,8 4,9
Chcê ¿yæ poza Gorzowem 10,7 9,3 30,2 50,2

Suma 46,5 17,7 35,9 100

ťród³o: badania w³asne.

Postawy wobec
przysz³ych

pokoleñ

Tab. 3. Postawy zasiedzenia-ucieczki badanych gorzowian na p³aszczyŸnie osobistej
i pokoleniowej (w %)

Postawy
wobec swojej
przysz³oœci
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Wiêkszoœæ osób, które myœl¹ o pozostaniu w Gorzowie, ma rodziców pocho-
dz¹cych z tego miasta. Wiêkszoœæ osób, których rodzice pochodz¹ z ró¿nych re-
gionów Polski i zachodniej Europy, z kolei chce u³o¿yæ sobie ¿ycie poza Gorzo-
wem. Jedynie badani o kresowych korzeniach nie opowiadaj¹ siê szczególnie za
jedn¹ z mo¿liwych postaw (por. tab. 4).

„Kim jesteœmy”

Silne lokalne zakorzenienie i uœwiadamianie w³asnego pochodzenia to zapew-
ne wa¿ne, lecz nie jedyne sk³adowe poczucia to¿samoœci lokalnej. Spo³ecznoœci
nieustannie wytwarzaj¹ b¹dŸ podtrzymuj¹ swego rodzaju stygmaty odrêbnoœci
terytorialnej czy etnicznej. Wœród takich znaczników odrêbnoœci na pewno klu-
czow¹ rolê odgrywa symbolika miejsca sk³adaj¹ca siê z:

ducha miejsca, wyra¿anego przede wszystkim ci¹g³oœci¹ przesz³oœci w relacji
do teraŸniejszoœci,
stygmatów teraŸniejszych nadawanych przez wspó³czeœnie ¿yj¹cych.
Znaczniki te ³¹cz¹ wspó³czesnoœæ z najbli¿sz¹ i odleglejsz¹ przesz³oœci¹ oraz

daj¹ obecnie ¿yj¹cym poczucie wspó³tworzenia przysz³oœci i wspó³gospodaro-
wania terytorium ¿ycia. W procesach stygmatyzacji miejsca wa¿n¹ rolê odgry-
waj¹ równie¿ mechanizmy psychospo³eczne, takie jak choæby: stereotypizacja
i etykietowanie, subiektywne poczucie dumy i etnocentryzm, oraz znaczniki, które
okreœlaj¹ tradycyjn¹ odrêbnoœæ etniczn¹ bazuj¹c¹ na specyfice strojów, potraw
czy posiadaniu s³awnych i uznanych przedstawicieli zbiorowoœci.

W przeprowadzonych badaniach uwzglêdniono w³aœnie te trzy kategorie znacz-
ników odrêbnoœci, tj.:

znaczniki symboliki miejsca – znajomoœæ genezy nazwy regionu, znajomoœæ
dawnej nazwy miasta i najwiêkszej przedwojennej ulicy, odczuwanie potrze-
by lokalizacji stolicy regionu w Gorzowie, ocena „wizytówek” miasta, wska-
zanie swojego przysz³ego miejsca pochówku,
znaczniki odrêbnoœci psychospo³ecznej – poczucie dumy z bycia gorzowiani-
nem, postrzeganie antagonizmu Gorzów–Zielona Góra, postrzeganie „obce-
go”, posiadanie specyficznych cech przez gorzowian,
tradycyjne znaczniki odrêbnoœci etnicznej – uœwiadamianie posiadania lokal-
nych potraw i stroju regionalnego oraz œwiadomoœæ s³ynnych przedstawicieli
badanej zbiorowoœci.
Wœród mieszkañców Gorzowa, którzy uczestniczyli w badaniu, powszechna

jest znajomoœæ dawnej nazwy miasta. Natomiast znacznie mniej osób kojarzy
dawn¹ nazwê najwiêkszej ulicy miasta („znam” – 18,4%) oraz pochodzenie
nazwy regionu lubuskiego („znam” – 38,5%) (por. tab. 5). Zdecydowana wiêk-
szoœæ respondentów uwa¿a, ¿e s¹ w Gorzowie Wielkopolskim miejsca, które
mo¿na pokazaæ przyjezdnym i pochwaliæ siê nimi przed turystami. Najczêœciej
wœród takich miejsc wymienia siê: katedrê, gorzowskie parki, mury obronne,
spichlerz. Rzadziej s¹ to obiekty nowe: osiedle mieszkaniowe Manhattan, most
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na Warcie. Wiêkszoœæ badanych ¿yczy sobie, ¿eby Gorzów Wielkopolski by³
stolic¹ regionu.

Aby sprawdziæ w sposób poœredni wiêzy respondentów z ich miejscem za-
mieszkania, zapytano badanych o miejsce swojego przysz³ego pochówku, oczy-
wiœcie stosuj¹c regu³y obowi¹zuj¹ce przy zadawaniu tzw. pytania dra¿liwego.
Pewna grupa odpowiadaj¹cych na to pytanie nie mia³a sprecyzowanego pogl¹du
lub nie chcia³a tych opinii ujawniaæ i odpowiada³a „nie wiem”. Jednak¿e nieco
ponad 63,8% bior¹cych udzia³ w badaniach ankietowych wskaza³o jako miejsce
swego pochówku Gorzów Wielkopolski. Jest to zapewne dobry wskaŸnik emo-
cjonalnie pozytywnego stosunku ankietowanych gorzowian do obszaru zamiesz-
kania. Niewielu badanych chce byæ pochowanych poza Gorzowem, wskazuj¹c
przy tej okazji na swe rodzinne strony.

Znaczniki odrêbnoœci Kategorie ocen
Znajomoœæ nazwy regionu pochodzenie inne

nazwy pochodzenie
województwa nie wiem  nazwy
od plemienia województwa

Lubuszan
38,5% 56,6% 4,9%

Przysz³e miejsce pochówku Gorzów nie wiem poza Gorzowem
63,8% 23,7% 12,5%

Potrzeba województwa tak nie wiem nie
ze stolic¹ w Gorzowie 81,9% 10,9% 7,2%
Ocena wizytówki miasta jest co pokazaæ nie ma

w  Gorzowie czym siê chwaliæ
90,1% 9,9%

Znajomoœæ dawnej znam nie znam
nazwy miasta 86,6% 13,4%
Znajomoœæ dawnej znam nie znam
nazwy najwiêkszej ulicy miasta 18,4% 81,3%

ťród³o: badania w³asne.

Tab. 5. Znaczniki odrêbnoœci regionalnej bazuj¹ce na symbolice miejsca

Spoœród uwzglêdnionych w badaniach cech psychospo³ecznych poczucie od-
rêbnoœci i to¿samoœci gorzowian najwyraŸniej uwidacznia siê w ocenie posiada-
nej przez ankietowanych dumy. ¯ywi j¹ ponad 50% badanych (por. rys. 3). Poja-
wia siê pytanie, z czego dumni s¹ mieszkañcy Gorzowa Wielkopolskiego. G³ów-
nymi wyznacznikami wspomnianej postawy s¹ cechy miejsca zamieszkania, tj.
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posiadane zabytki, ³adne po³o¿enie miasta, liczba i jakoœæ terenów zielonych. W tym
przypadku znacznik odrêbnoœci psychospo³ecznej jest de facto rezultatem styg-
matyzacji miejsc w mieœcie. Tylko 30,2% badanych gorzowian uwa¿a, ¿e s¹ takie
cechy charakteru, które ró¿nicuj¹ mieszkañców nadwarciañskiego grodu w rela-
cji do przedstawicieli innych regionów Polski, i mo¿na byæ z tego dumnym. Naj-
czêœciej wskazuje siê na posiadanie przez gorzowian „specyficznego patriotyzmu
lokalnego”. Nie uwidacznia siê natomiast w badaniach wrêcz stereotypowy (byæ
mo¿e tylko) antagonizm gorzowian i mieszkañców Zielonej Góry. Nieliczna grupa
badanych sygnalizuje cechy ró¿ni¹ce obie grupy wspó³czesnych mieszkañców
województwa lubuskiego. Faktycznie osoby, które takie cechy wymienia³y, spro-
wadza³y te ró¿nice do negatywów zielonogórzan („nie¿yczliwi, ni¿sza kultura oso-
bista”) oraz pozytywów gorzowian („gospodarni, lepiej zachowuj¹cy siê”). Jed-
nak nale¿y raz jeszcze podkreœliæ, i¿ g³osy takie to przypadki jednostkowe. Zdecy-
dowana wiêkszoœæ badanych nie dostrzega wspomnianego antagonizmu i nie ujaw-
nia siê on w przeprowadzonych badaniach. Z pozoru wystêpuj¹cy czêsto w wy-
powiedziach respondentów „syndrom obcego” móg³by œwiadczyæ o silnym po-
czuciu odrêbnoœci na poziomie cech psychospo³ecznych. Jednak¿e po g³êbszej
analizie zauwa¿yæ mo¿na, ¿e za obcego uwa¿a siê najczêœciej „obcokrajowca”
lub „ogólnie kogoœ nieznanego”. Okazuje siê zatem, i¿ postawy wobec „obcych”
nie kszta³tuj¹ w istotnym stopniu poczucia to¿samoœci mieszkañców Gorzowa
Wielkopolskiego.

Wiêkszoœæ ankietowanych mieszkañców twierdzi, i¿ na obszarze, na którym le¿y
Gorzów Wielkopolski, nie ma tradycyjnego stroju ludowego ani te¿ tradycyjnych
potraw (por. rys. 4). Ci z badanych, którzy wymieniaj¹ jakieœ dania jako tradycyjne
potrawy lubuskie, albo wskazuj¹ na jedzenie typowo polskie: bigos, go³¹bki, kotlet
schabowy, albo na ró¿nego rodzaju kluski. Wyszczególnianie tych ostatnich mo¿e
byæ spowodowane kresowym pochodzeniem wielu respondentów. Inaczej jest
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Rys. 3. Znaczniki odrêbnoœci oparte na wybranych cechach psychospo³ecznych
gorzowian
ťród³o: badania w³asne.
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w przypadku stroju regionalnego. Osoby przekonane o istnieniu takiego ubioru nie
potrafi¹ podaæ jego ¿adnego szczegó³u lub nawet ogólnych cech. Powszechny na-
tomiast jest pogl¹d, i¿ gorzowianie maj¹ swoich s³ynnych przedstawicieli. Konse-
kwentnie wymieniani s¹ przez ankietowanych: Jancarz, Œwist, Piasecki, Papusza,
Proñko. Jak ³atwo zauwa¿yæ, s¹ to „s³ynni wspó³czeœni”. W kontekœcie tego mate-
ria³u mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, i¿ jeœli mówimy o poczuciu to¿samoœci go-
rzowian opartej na tradycyjnych symbolach regionalizmu, to jest to to¿samoœæ „te-
raŸniejsza”, tworzona w ostatnich dziesiêcioleciach.

„Dok¹d zmierzamy”

Wœród wspó³czesnych koncepcji i opisów spo³eczeñstwa globalnego mo¿na
odnaleŸæ tezê, i¿ dzisiejszy cz³owiek uwik³any jest w mechanizmy globalne, któ-
re wymuszaj¹ po czêœci jego wêdrówkê w obrêbie regionu, kontynentu, a nie-
rzadko i œwiata. Z. Bauman pos³uguje siê do opisu tego zjawiska metafor¹ „tury-
stów i w³óczêgów”. „Turyœci” to osoby, które zmieniaj¹ swoje miejsca zamiesz-
kania i pracy, poniewa¿ to lubi¹. Poci¹gaj¹ ich nieustannie nowe wyzwania i wy-
zwaniom tym wychodz¹ naprzeciw. „W³óczêdzy” wêdruj¹ zmuszeni czynnikami
zewnêtrznymi: brakiem zatrudnienia lub posiadaniem pracy nie odpowiadaj¹cej
ich potrzebom czy koniecznoœci¹ zmiany swojej sytuacji materialnej. Osoby ta-
kie nie dostrzegaj¹, w którym momencie staj¹ siê „w³óczêgami” ¿ycia, nie potra-
fi¹cymi przestaæ egzystowaæ „na walizkach”. W okreœlonym miejscu zatrzymuj¹
siê na chwilê. Choæ marz¹ o znalezieniu w³asnego siedliska, trwaj¹ w wêdrówce,
wiedzeni marzeniami o lepszej pracy, wy¿szych zarobkach, ciekawszym ¿yciu
(Bauman 2001).

Jakie postawy wobec swojej przysz³oœci przyjmuje zatem gorzowska m³odzie¿?
Najwiêksza liczba badanych sk³ania siê ku pogl¹dom, i¿ w celu poszukiwania

Rys. 4. Znaczniki odrêbnoœci oparte na tradycyjnych symbolach
ťród³o: badania w³asne.
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pracy mo¿na wyjechaæ poza swoje miejsce zamieszkania (por. tab. 6). Podobnie
powszechne s¹ postawy aprobaty wobec poszukiwania pracy poza wojewódz-
twem i poza krajem. Z kolei wrêcz dezaprobat¹ obdarza siê pogl¹d sugeruj¹cy
poszukiwanie pracy przez m³odych gorzowian tylko w ich mieœcie (nieco ponad
30% g³osów pozytywnych).

Kategorie ocen

praca przez ca³e ¿ycie
w jednym miejscu,
poza du¿ym miastem 21,3 53,5 18,9 6,3 –50
praca w jednym mieœcie,
u jednego pracodawcy 10,2 40,2 39,4 10,2 –1
praca w jednym mieœcie,
ale z mo¿liwoœci¹ zmiany
pracodawców 11,0 44,1 40,2 4,7 –10
praca w ró¿nych miastach
Polski w du¿ym koncernie,
który wysy³a³by Ciê
w ró¿ne miejsca, np.
Poznañ–Gdañsk–Rzeszów-
–Opole–Lublin–Warszawa-
–Szczecin 7,1 29,1 54,3 9,4 28

Tab. 7. Ocena preferowanego modelu pracy w przysz³oœci (w %)

Przysz³e miejsce pracy WskaŸnik
nettozdecydo-

wanie tak
raczej

tak
raczej

nie
zdecydo-
wanie nie

Kategorie ocen

tylko w miejscu
zamieszkania 31,5 37,0 19,7 11,8 –37
poza swoim rodzinnym
miastem 2,4 16,5 42,5 38,6 62
poza województwem 3,1 17,3 48,8 30,7 59
poza krajem (praca
na terenie UE) 7,1 13,4 43,3 36,2 59

ťród³o: badania w³asne.

Tab. 6. Pogl¹dy uczniów szkó³ œrednich na temat przysz³ego miejsca pracy (w %)

Przysz³e miejsce pracy WskaŸnik
nettozdecydo-

wanie tak
raczej

tak
raczej

nie
zdecydo-
wanie nie
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praca w ró¿nych miastach
Europy w du¿ym
koncernie, który wysy³a³by
Ciê w ró¿ne miejsca, np.
Rzym–Moskwa–Pary¿-
–Madryt–Sarajewo–Bari 11,8 25,2 45,7 17,3 26
praca w ró¿nych miastach
œwiata w du¿ym koncernie,
który wysy³a³by Ciê
w ró¿ne miejsca, np.
Poznañ–Warszawa-
–Londyn–Rzym–Bombaj-
–Tokio–Moskwa–Gdañsk 11,8 18,9 48,8 20,5 39

ťród³o: badania w³asne.

cd. tab. 7.

Gdyby m³odzi gorzowianie mogli zaprojektowaæ swoje przysz³e losy ¿yciowe,
najchêtniej ¿yliby i pracowali, zmieniaj¹c miejsce zatrudnienia w ramach jednego
koncernu, ale w ró¿nych miastach œwiata (wskaŸnik ocen pozytywnych 39 pkt,
blisko 70% wskazañ pozytywnych). Tylko nieco mniejszym uznaniem uczniów
gorzowskich szkó³ œrednich cieszy siê ¿ycie bazuj¹ce na wêdrówce za prac¹ po
ró¿nych miastach Polski i Europy (por. tab. 7).

Wielu z badanych uczniów wyrazi³o natomiast dezaprobatê wobec pracy w jed-
nym miejscu poza du¿ym miastem oraz w mieœcie, ale z uwzglêdnieniem zmian
zatrudnienia. Prawie po równo roz³o¿y³y siê pozytywne i negatywne opinie ba-
danych wobec zatrudnienia u jednego pracodawcy, w du¿ym mieœcie.

Dodaæ nale¿y, ¿e rezultaty odpowiedzi na pierwsze pytanie mog¹ byæ obci¹¿o-
ne bezrobociem, które w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim
jest wysokie, jednak w pytaniu drugim nie sugerowano konkretnego miasta, na
przyk³ad Gorzowa Wielkopolskiego. Mimo to tendencje, które preferuj¹ pracê
zak³adaj¹c¹ zmianê miejsca, przewa¿aj¹.

Zakoñczenie

Ponad pó³ wieku temu, ju¿ po epilogu jednego z najtragiczniejszych sztormów
historii Europy, przez ziemie polskie przetoczy³a siê fala wêdrówek ze wschodu na
zachód. Nowi osadnicy przybyli z ziem utraconych na ziemie odzyskane i zaczyna-
li kolonizowaæ nieznane sobie obszary oraz uk³adaæ swoje przysz³e losy. Rozdar-
tym z têsknoty sercom repatriantów towarzyszy³a nadzieja na odnalezienie w³asne-
go, nowego miejsca. Nadziej¹, która by³a dana zapewne i tym, którzy opuszczali
swoje ziemie z w³asnej woli, i tym, którzy ziemie te opuœciæ musieli. Pewna grupa
powojennych wêdrowców znalaz³a swoje siedlisko w Gorzowie, obecnie jednym
z kluczowych miast tej czêœci kraju. Jak wyobra¿ali sobie swoje ¿ycie?
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Po przesz³o piêædziesiêciu latach od tych wydarzeñ, na pocz¹tku nowego wie-
ku Gorzów Wielkopolski jest jednym z symboli przygranicznej wspó³pracy pol-
sko-niemieckiej. To tu mieœci siê siedziba euroregionu Pro Europa Viadrina i tu
dzia³a Towarzystwo Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. I nie zmieni tego obrazu
pogl¹d samych gorzowian, którzy indagowani o kwestie wejœcia Polski do UE
nie s¹ jednoznacznie zdecydowani co do korzyœci p³yn¹cych z tego faktu (31%
respondentów jest „za”, 26% ocenia korzyœci i straty zjednoczenia „pó³ na pó³”,
17% jest przeciwnych integracji, 26% nie ma zdania). Jak w tej sytuacji odnosz¹
siê do swojego miasta mieszkañcy Gorzowa Wielkopolskiego? Czy identyfikuj¹
siê z tym miejscem, a jeœli tak, to do jakiego stopnia?

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e czêœæ respondentów, szczególnie tych
m³odszych, to ju¿ na pewno gorzowianie. Symptomatyczna jest wypowiedŸ jed-
nego z ankietowanych, komentuj¹cego zagadnienia zawarte w kwestionariuszu:
„Co za dziwne pytanie, czy czujê siê gorzowianinem. Jestem nim i jestem z tego
dumny. Mamy silny region i najlepsze perspektywy po integracji z Uni¹ Europej-
sk¹. Nie obchodzi mnie to, czy pierogi i kutia, które jem, œwiadcz¹ byæ mo¿e
o moich kresowych korzeniach. Jem to, co lubiê”. To na pewno s¹ s³owa gorzo-
wianina, a byæ mo¿e ju¿ mieszkañca terytorium Unii Europejskiej. Czy s¹ to
s³owa osoby tworz¹cej przysz³oœæ opart¹ na przesz³oœci?

W œwietle prezentowanych rezultatów badañ pokolenie wspó³czesnych z jed-
nej strony nie jest zbiorowoœci¹ œwiadomie kontynuuj¹c¹ tradycje przesz³ych
generacji, lecz raczej staraj¹c¹ siê rozbudowaæ swój w³asny œwiat przekonañ i zwy-
czajów, œwiat, którym siê szczyc¹. Byæ mo¿e czêsto czyni¹ to, odwo³uj¹c siê do
doœwiadczeñ i norm kulturowych przodków. W gruncie rzeczy jednak, jeœli na-
wet tak postêpuj¹, to najczêœciej nie intencjonalnie. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e uwidacznia siê pewien znamienny mechanizm „wykorzenienia”
opisywanego przez Giddensa (2001). Mechanizm ten polega na tym, i¿ ka¿de
pokolenie hipotetycznie mo¿e czyniæ w swym ¿yciu nieznacz¹c¹ zmianê w prze-
kazywanej tradycji. Zmiana ta nie oznacza w ¿aden sposób woli zerwania z prze-
sz³oœci¹, a jest raczej odpowiedzi¹ na realia teraŸniejszoœci. W ten sposób zmia-
na niezauwa¿alna w jednym pokoleniu, po kilkudziesiêciu latach i wielu innowa-
cjach kolejnych pokoleñ urasta do rangi odmiennoœci bardzo odleg³ej od pierwo-
cin. Gdy zmian takich jest wiêcej, a przy tym brak ci¹g³oœci zamieszkania wspól-
nego obszaru dla wszystkich pokoleñ, wspó³czeœnie ¿yj¹cy mog¹ mieæ zupe³ne
prawo do twierdzenia, i¿ tylko i wy³¹cznie oni kreuj¹ swoje obecne ¿ycie. Czy
jest tak w przypadku gorzowian? W takim razie œwiat budowany przez m³odych
gorzowian by³by œwiatem, z którego s¹ dumni, którym mog¹ siê chwaliæ, który
ma swoich znanych przedstawicieli lokalnej zbiorowoœci, ale tak¿e œwiatem, któ-
ry mo¿na ³atwo i bezboleœnie opuœciæ w celu poszukiwania pracy i nowego miej-
sca zamieszkania. Œwiatem, który zmierza do nieuœwiadamianej wielokulturo-
woœci lub raczej eklektycznoœci kulturowej.

Z drugiej strony ¿yje tak¿e w Gorzowie pokolenie ówczesnych kolonistów
tego miasta, choæ osób takich jest coraz mniej, oraz pokolenie ich dzieci, obecnie
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ludzi w sile wieku. Oni równie¿ brali udzia³ w prowadzonych badaniach. Te osoby
uœwiadamiaj¹ sobie swoj¹ przesz³oœæ bardzo dobrze, choæ równoczeœnie s¹ dum-
ne z tego, ¿e Gorzów, który oni kolonizowali, sta³ siê ich domem. Mieszkañcy ci
maj¹ poczucie to¿samoœci z aktualnym miejscem ¿ycia, jednak deklaruj¹, ¿e chcieliby
byæ pochowani w miejscu, w którym dorastali.

Z badañ wynika³oby, i¿ to¿samoœæ gorzowian to to¿samoœæ dwoista, w obu
przypadkach autentyczna i silna:
– jedno jej oblicze bazuje na przesz³ych losach i w gruncie rzeczy na ¿yciu m³o-

dych ci¹¿¹ obrazy przesz³oœci,
– drugie oblicze tej to¿samoœci tworzy profil gorzowianina modernistycznego,

nie odwo³uj¹cego siê do swojej historii, a raczej spogl¹daj¹cego w przysz³oœæ.
Podsumowuj¹c, warto na koniec postawiæ jeszcze jedno pytanie: czy mimo

braku uœwiadamiania sobie tego pokolenie m³odych gorzowian odtwarza w ja-
kimœ stopniu losy swoich dziadków, którzy przywêdrowali na ziemie odzyskane
z ró¿nych czêœci kraju? Na pewno zmieni³y siê na przestrzeni lat warunki spo-
³eczne, polityczne i gospodarcze. Na pewno te¿ obecnie m³odzi ludzie s¹ bogatsi
o doœwiadczenie swych rodziców, niezale¿nie od tego, czy zdaj¹ sobie z tego
sprawê, czy nie. Jednak mo¿na chyba siê doszukaæ choæ ma³ej analogii dawnej
wêdrówki dziadków ze wschodu na zachód do dzisiejszych pragnieñ m³odych
gorzowian zwi¹zanych z wêdrówk¹ „za prac¹” po Europie lub nawet po œwiecie.
Zapewne motyw tych migracji jest ró¿ny, dawniej polityczny, dziœ ekonomiczny.
O jednych mówiæ nale¿y w czasie dokonanym, inne s¹ zaledwie deklaracj¹. Ob-
serwacja ta nasuwa myœl o cyklach rozwoju spo³ecznego: w tym przypadku po
pokoleniu osadników pojawia siê pokolenie wêdrowców, nastêpnie znów prym
w spo³eczeñstwie wiod¹ osadnicy, by wychowaæ dzieci podejmuj¹ce wêdrówkê.
OdpowiedŸ na tê kwestiê wymaga jednak odrêbnych studiów i wychodzi poza
ramy niniejszego opracowania.
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