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W sztuce napisanej na Salę Prób Teatru Polskiego w Szczecinie 
częściowo wykorzystano materiały nadsyłane na konkurs „Dzieje Szcze
cińskich Rodzin XX wieku" jednakże wszelkie podobieństwo do zdarzeń 
i osób występujących w sztuce może być tylko dziełem przypadku. 

Autorka i realizatorzy spektaklu dziękują wszystkim, którzy przy
czynili się do powstania tego przedstawienia a szczególnie dyrekcji i pra
cownikom Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica, 
oraz redakcji „Kuriera Szczecińskiego". 

W programie zamieszczono arr-chiwalrne druki prof. Piotra Zaremby. 
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... Społeczeństwo Pomorza Szczecińskiego i w ogóle 
naszych Ziem O<lzyskanych w pierwszych latach po
wojennych przypominało nieco biblijną Wieżę Babel. 
Niby wszyscy mówili po polsku, ale bywały często 

wypadki, szczególnie na wsiach, że nie rozumiano się 

nawzajem. Przybyli tu ludzie nie tylko z różnych 

krańców Polski, ale - bez przesady - z całego świata. 
Z badań socjologicznych i etnograficznych wynika, iż 

w niektórych wsiach na Ziemiach Zachodnich osadni
cy rekrutowali się z dziesięciu i więcej różnych grup 
regionalnych, które początkowo pozostawały w luź

nych i powierzchownych stosunkach wzajemnych, na
cechowanych nawet poczuciem obcości oraz niechęci 
i nieufności. U starszego pokolenia można jeszcze dziś 
znaleźć próbki najczystszej gwary z okolic Podhala 
(górale z powiatu żywieckiego zostali rybakami w 
Dziwnowie), Podlasia czy Sląska, można się zetknąć 
ze śpiewną wymową Polaków z Wileńszczyzny, zdarza 
się też odmiana języka nie odnotowanego w żadnym 
podręczniku dialektologii, którego daremnie by szukać 
w najbardziej szczegółowych leksykonach współczes
nej i dawnej polszczyzny (np. język, jakim posługiwali 
się Polacy wychowani w Mandżurii, którzy nigdy 
przedtem nie byli w kraju i dopiero po II wojnie 
zdecydowali się na stałe wyjechać do legendarnej, 
znanej im z opowieści dziadków, dalekiej ojczyzny) 
Ci ludzie musieli się właściwie na nowo uczyć mówić. 

z powodu różnic leksykalnych dość często docho
dziło do nieporozumień z sąsiadami. Charakterystycz
ny sposób mówienia stawał się również przedmiotem 
żartów i drwin współmieszkańców wioski. Języko

znawcy sądzili, że na zachodnich i północnych obsza
rach kraju powstaną „nowe dialekty mieszane". Tym
czasem nic podobnego się nie stało. 

Przemiany integracyjne na Pomorzu Szczecińskim 
przynajmniej o 50 lat wyprzedziły analogiczne procesy 
w innych regionach kraju. Tu po prostu wszyscy ko
rygowali swój sposób mówienia równając do języka 
ogólnopolskiego. Przy ogromnej różnorodności odmian 
regionalnych języka, istniejących w każdej wsi, za
chodziła potrzeba odwoływania się do jakiegoś wzor
ca, którym w takich układach mógł być tylko język 

ogólnopolski. żadna z gwar, które były reprezentowa
ne przez dość nawet znaczne grupy ludności, nie miała 
szans na upowszechnienie wśród mieszkańców przy
byłych z innych regionów. Np. od poznaniaków, cie
szących się dużym prestiżem z powodu lepszego gos
podarowania i wyższej kultury materialnej, przyjmo
wano sposoby uprawy ziemi lecz nie wzorowano się 

na ich sposobie mówienia. 
W mowie mieszkańców Szczecina nie spotyka się 

obecnie żadnych naleciałości regionalnych a najmłod
sze pokolenie posługuje się ju ż tylko językiem ogól
nopolskim. 

Z kolei na wsi, wzorem dla starszego pokolenia 
była młodzież, która do dziś nadaje tam tempo pro-

cesom integracji języka. O ile bowiem we wsiach 
centralnej Polski można wcale nie.rzadko zaobserwo
wać fakty, że nawet wykształcona młodzież pochodze
nia wiejskiego w kontaktach ze starszym pokoleniem 
rodzinnej wsi nadal używa gwary, we wsiach pomor
skich rzecz wygląda inaczej, starsze pokolenie stara 
się dostosować do sposobu mówienia młodzieży, co 
oczywiście przyspiesza procesy integracyjne. Osobiście 
uważam, że społeczeństwo Pomorza Zacho-dniego mó
wi obecnie najbardziej poprawną polszczyzną w kraju. 
I nie jest to snobizm regionalny, czy zarozumialstwo, 
Nie ma w tym też naszej zasługi. Wynikło to po pro
stu z określonych warunków historycznych, społecz

nych, socjologicznych, z potrzeby komunikacji języko
wej. Jednakże wraz z tymi procesami ujednolicenia 
jezykowego zanikają też regionalne obyczaje i obrzę

dy np. obrzęd zaślubin . Wesela są teraz bogatsze, wy
stawniejsze a jednocześnie uboższe i tego mi szkoda. 
W moich badaniach obyczaje występują tylko na mar
ginesie, nas interesuje przede wszystkim język. Myślę, 
że ktoś powinien zająć się spisaniem folkloru, stare 
kobiety jeszcze dużo pamiętają i w swoich wypowie
dziach często wracają d o dawnych zwyczajów i obrzę
dów. Często też porównują swoje życie dawniej i teraz, 
na tych ziemiach. Jeśli szkoda im tych malw prze-cl 
drewnianym domem, to jednak zdają sobie sprawę, 
że w większości przyjechały tu do znacznie lepszych 
warunków materialnych, że zamieszkały tu w domu 
murowanym i znacznie obszerniejszym i że dostały 

tyle ziemi, ile były w stanie zagospodarować. Zdają 
sobie sprawę, że w ciągu jednego pokolenia zrobiły 

ogromny skok w hierarchii społecznej, że pracują na 
swoim, mogą kształcić dzieci i jeśli przypominają 

dawne warunki, to po to aby się pochwalić tym, en 
mają teraz. 

Myślę, że wykształcił się też regionalizm szcze
ciński i to u bardzo wielu. Oczywiście, zawsze będą 
ludzie, którzy pójdą tam, gdzie im więcej będą obie
cywać. Ale chyba w naszym regionie takich ludzi jest 
bardzo mało. 

Ja pochodzę z północnej Małopolski z okolic Miel
ca, wychowywałam się w Krzemieńcu, mieszkałam 

dość długo na Dolnym Śląsku a w roku 1950 przy jc
chachałam do Szczecina i tu zostałam . Wyjeżdżam 

z mego miasta tylko służbowo. Pamiętam, jak z dzie
ćmi odgruzowywałam Plac Grunwaldzki czy ulicę 

Mariana Buczka ... I to przyzwyczajenie, patrzenie jak 
Szczecin podnosi się z gruzów wywołuje u mnie jakąś 

wewnętrzną dumę i rado-ść z naszych dokonań . Przy
puszczam, że nie jestem wyjątkiem, mamy już wiele 
dowodów na patriotyzm szczeciniaków i ich miłość do 
miasta, do tych ziem„. 

Fragment rozmow y z panią doc. dr hab. Janiną 

Węgier, prorektorem Wyższej Szkoły Pedago

gicznej w Szczecinie. 



Stanisław Ostrowski 

REPATRIANT 

Drzewa - obłok kwitnący -
Płyną ku burcie statku; 
Ostatnią z dróg dziś kończy 
O ląd oparta kładka. 

Patrząc - nieufnie jeszcze 
Serca o radę pyta; 
W ulicy zmytej deszczem 
Ranek majowy świta. 

Czyta polskie napisy, 
Drzewom dziwnym się_ dziwi; 
Oczy jak lufy wisów 
W końcu uśmiech roztkliwi. 

Cena 2 zł 

A kiedy księżyc srebrny 
Wzejdzie nad punktem PURu 
Będzie myślał o jednym:: 
.... Że już kocha te mury 
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ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 

W Alei vVojska dwie magnolie 
Już przekwitają deszczem płatków 
Jakby rozsypał· kto cynfolię 
W trawnika zieleń młodą, gładką. 

W Alei Wojska - gdy o zmroku 
Słowiki zbudzi noc majowa -
Popatrzcie w oczy swe głęboko, 
A nie potrzebne będą słowa. 

\i\T Alei Wojska dużo wojska, 
Zieleni, słońca i zapachu ... 
Aleją Wojska idzie Polska 
Wiosną szczecińską wprost na zachód. 

Przedruk z „Pioniera Szczecińskiego" 
or 2, 1946 r 
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