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Spo³eczno�æ pochodzenia ukraiñskiego

na Warmii i Mazurach po 1947 roku.

Jej wp³yw na rozwój kulturalny regionu

pó³nocno-wschodniej Polski

Spo³eczno�æ pochodzenia ukraiñskiego, zamieszkuj¹ca obecnie tereny pó³-
nocno-wschodniej Polski, ma znacz¹cy udzia³ w rozwoju kulturalnym regionu.
Transfer kultury wschodniej na Warmiê i Mazury rozpocz¹³ siê od po³owy roku
1947, kiedy to przeprowadzono akcjê �Wis³a�, w wyniku której na pó³noc-
no-wschodnie tereny Polski przesiedlono ponad 50 tys. osób pochodzenia ukra-
iñskiego.

Zamys³ wysiedlenia na Ziemie Odzyskane Ukraiñców zrodzi³ siê w Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego jesieni¹ 1946 r., a na pocz¹tku 1947 r. trwa³y ju¿
intensywne przygotowania do przeprowadzenia tej akcji. Ostateczny plan opera-
cji zosta³ przedstawiony przez gen. Stefana Mossora Pañstwowemu Komitetowi
Bezpieczeñstwa 27 marca 1947 r. Dwa dni pó�niej projekt ten zaakceptowa³o
Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej. �mieræ gen. Karola �wierczew-
skiego dostarczy³a znakomitego pretekstu dla uzasadnienia zastosowania zbioro-
wej odpowiedzialno�ci wobec ludno�ci cywilnej1. Na posiedzeniu Biura Poli-
tycznego zadecydowano te¿ o powo³aniu Grupy Operacyjnej �Wis³a� oraz
o zasadach wysiedlenia i ewakuacji2. Liczbê przewidzianych do wysiedlenia
Ukraiñców w skali ca³ego kraju oszacowano na 80 tys. (pocz¹tkowo mówiono
o 20 tys., ostatecznie wysiedlono ok. 150 tys. osób)3.

Akcja wysiedleñcza rozpoczê³a siê 28 kwietnia 1947 r. o godz. 4.00. Lud-
no�æ czêsto zmuszano do opuszczenia wiosek w ci¹gu 2�3 godzin, pozwalaj¹c
zabraæ tylko 25 kg ³adunku4. Ukraiñcy, wed³ug instrukcji, byli rozmieszczani na

1 R. Torzecki, Sprawy polsko-ukraiñskie przed i po Ja³cie (1944-1945), Warszawa 1996, s. 88.
2 Ibidem.
3 Sprawozdanie z dzia³alno�ci GO �Wis³a�, [w:] E. Misi³o, Akcja �Wis³a�. Dokumenty, War-

szawa 1993, s. 365.
4 A. Chojnowska, Operacja �Wis³a�, �Zeszyty Historyczne� Pary¿ 1992, nr 102, s. 25�28.
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ziemiach zachodnich i pó³nocnych, z wy³¹czeniem l¹dowego pasa przygranicz-
nego o szeroko�ci 50 km i morskiego szeroko�ci 30 km. W stosunku do mieszka-
j¹cych tam Polaków ich liczba nie mog³a przekraczaæ 10%5.

W pierwszym etapie akcji �Wis³a�, trwaj¹cym do koñca maja, wysiedlenia
objê³y powiaty: Sanok, Lesko, Przemy�l, Brzozów i czê�ciowo Lubaczów. Roz-
poczêty na pocz¹tku czerwca drugi etap ogarn¹³ powiat Jaros³aw, Lubaczów
oraz województwo lubelskie. W trzecim etapie, trwaj¹cym w lipcu, jedynie �do-
czyszczano teren� z osób, które uniknê³y przesiedlenia. Równocze�nie z wysie-
dleniami prowadzono operacje przeciwko UPA6.

Operacja �Wis³a� zakoñczy³a siê 31 lipca 1947 r. W jej trakcie wysiedlono
ponad 140 tys. osób, z tego oko³o 40,2% ogó³u ludno�ci ukraiñskiej osiedlono
na terenach by³ego województwa olsztyñskiego7. Na Warmiê i Mazury przywie-
ziono ponad 56 tys. Ukraiñców przewa¿nie z Lubelszczyzny � z rejonów Toma-
szowa Lubelskiego (10 928), Hrubieszowa (2 776), Che³ma (1 608), W³odawy
(3 910), Bia³ej Podlaskiej (6 786), a tak¿e z Rzeszowskiego, z okolic Le¿ajska
(5 694), Przeworska (10 176) oraz z okolic Sanoka (8 978), Leska (5 684),
z okolic Jas³a (295)8. Na dawnych ziemiach zamieszkiwali oni etnograficzny
obszar Bojkowszczyzny (od Leska w kierunku po³udniowo-wschodnim), okolice
Sanoka � Nadsanie (czê�æ zachodnia historyczno-kulturowej grupy wo³yñsko-
halickiej) oraz Che³mszczyznê i po³udniow¹ czê�æ Podlasia. �wiadomo�æ bycia
okre�lon¹ grup¹ etnograficzn¹ by³a w�ród tej ludno�ci niewielka, raczej by³a to
�wiadomo�æ etnografów lub ludzi prowadz¹cych badania. Oni sami � je�li posia-
dali jak¹kolwiek �wiadomo�æ przynale¿no�ci grupowej � to chêtniej nazywali
siebie Rusinami czy Ha³yczanami9. Nazwy te i terytoria nie pokrywa³y siê z na-
zwami i terytoriami grup etnograficznych, mia³y szerszy zakres i sens raczej
kulturowo-historyczno-polityczny.

Zarówno Bojkowie, jak i £emkowie zgodnie zaliczani s¹ przez badaczy do
etnograficznych grup pochodzenia ukraiñskiego. Dolinianie natomiast charakte-
ryzowani s¹ jako grupa etnograficzna polsko-ukraiñska10. Podobne przemiesza-
nie ludno�ci i kultury, jak w�ród Dolinian, wystêpowa³o równie¿ na Che³msz-
czy�nie i Podlasiu z coraz wiêkszym udzia³em (wraz z oddalaniem siê od �ród³a)
ludno�ci i kultury polskiej. W�ród samych przedstawicieli wymienionych grup

5 E. Misi³o, op. cit., s. 87.
6 Ibidem, s. 32.
7 M. Winnicki, Osadnictwo ludno�ci ukraiñskiej w woj. olsztyñskim, Olsztyn 1965, s. 3.
8 E. Misi³o, op. cit., za³¹cznik nr 5, s. 447.
9 A. Sakson, To¿samo�æ kulturowa spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 98.

10 R. Reinfuss, £emkowie jako grupa etnograficzna, Lublin 1948, t. VII, s. 100.
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�wiadomo�æ ukraiñskiej przynale¿no�ci narodowej najwcze�niej i najwyra�niej
objawi³a siê w�ród Bojków i generalnie w�ród Ukraiñców zamieszkuj¹cych ob-
szary Wschodniej Galicji. Przyczyn¹ tego by³y znaczne ich skupiska, jednorod-
no�æ wyznania greckokatolickiego oraz oddzia³ywanie bliskich ukraiñskich
o�rodków kultury we Lwowie i Kijowie. Pewna czê�æ Ukraiñców przesiedlona
na Warmiê i Mazury (Bojkowie, Ha³yczanie) mia³a ju¿ dostatecznie wykszta³co-
n¹ �wiadomo�æ narodow¹ ukraiñsk¹, jednak¿e wiêkszo�æ tej spo³eczno�ci znaj-
dowa³a siê na poziomie �wiadomo�ci przednarodowo�ciowej, któr¹ mo¿na by
zamkn¹æ w pojêciu � �ja tutejszy�11.

Prze¿ycia wojenne wraz z przesiedleniem dokona³y wielu zniszczeñ w ka¿-
dej sferze ¿ycia Ukraiñców. Mia³y jednak i pozytywne znaczenie, a mianowicie
dla u�wiadomienia przynale¿no�ci narodowej. Ludno�æ ukraiñska, stawiana
w sytuacji ci¹g³ej konfrontacji, zosta³a niejako przymuszona do samookre�lenia.
Po przesiedleniu w nieznane sobie strony12 i zamieszkaniu w�ród obcych i dy-
stansuj¹cych siê ludzi Ukraiñcy znale�li siê w sytuacji, gdy aporia �swój- obcy�
sta³a siê szczególnie konstruktywna dla tworzenia to¿samo�ci kulturowej. Wiê-
cej ni¿ sami mogli wiedzieæ o sobie, dowiadywali siê od otaczaj¹cych ludzi,
którzy nazywali ich w³a�nie Ukraiñcami, nadaj¹c temu pejoratywne znaczenie.
W tym okre�leniu kry³y siê pos¹dzenia o szczególnie agresywny charakter
i zwi¹zane z tym przekonanie, wystêpuj¹ce z dawien dawna u ró¿nych ludów,
o czarnym podniebieniu13.

Nie wszêdzie i nie zawsze wzajemne stosunki uk³ada³y siê nieprzyja�nie
i nieufnie. Po latach obserwacji stawa³y siê poprawne i nawet przychylne,
zw³aszcza z dawn¹ miejscow¹ ludno�ci¹, któr¹ do Ukraiñców zbli¿a³ podobny
los. Wbrew za³o¿eniom, zmierzaj¹cym do zasymilowania ludno�ci ukraiñskiej,
polityka dyskryminacyjna przyczyni³a siê do podtrzymania to¿samo�ci kulturo-
wej. Stworzy³a bowiem warunki izolacji, rodzaj getta, w którym ludno�æ zmu-
szona by³a ¿yæ na poziomie kultury rodzimej. By³a ona jednak zubo¿ona o ten
jej nurt, który tworzy³y istniej¹ce na rodzimych ziemiach instytucje i organiza-
cje, poniewa¿ ich dzia³alno�æ w nowym �rodowisku zosta³a zabroniona. Doty-
czy³o to równie¿ Cerkwi greckokatolickiej, w zwi¹zku z czym ludno�æ ukraiñska
wyznania greckokatolickiego prze¿ywa³a prawdziwy dramat, nie maj¹c mo¿li-
wo�ci uczestniczenia w nabo¿eñstwach odprawianych w tym obrz¹dku czy cele-
browania w sposób u�wiêcony tradycj¹ obrzêdu narodzin, za�lubin i �mierci.

11 I. Hrywna, O Ukraiñcach, Rusinach, perekiñczykach i innych, �Borussia� 1992, nr 3�4, s. 124.
12 W powiecie Górowo I³aweckie � 42,5% ogó³u ludno�ci powiatu. Patrz: M. Winnicki,

op. cit., s. 15.
13 S. Bystroñ, Megalomania narodowa, Warszawa 1935, s. 89.
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Pewne próby wznowienia nielegalnej dzia³alno�ci innych instytucji i organi-
zacji by³y utrudniane w zwi¹zku z oderwaniem ich od rodzimego pod³o¿a i bra-
kiem bazy, na której ich dzia³alno�æ mog³aby siê rozwijaæ (ksiêgozbiory, prasa
itp.). Dzia³alno�æ tê utrudnia³o równie¿ znaczne rozproszenie ludno�ci. W tej sytu-
acji jedyn¹ w zasadzie ostoj¹ ukraiñsko�ci i sposobem na przetrwanie sta³a siê
codzienna kultura oraz zwyczaje i obrzêdy, doroczne i rodzinne, przekazywane
drog¹ ustn¹ w ramach tzw. ma³ej tradycji. Zwyczaje i obrzêdy mia³y dla ludno�ci
ukraiñskiej szczególne znaczenie, poniewa¿ jako element �wiatopogl¹du ludowe-
go �ci�le zwi¹zane by³y z religi¹ i funkcjonowa³y w postaci greckokatolickiego
roku obrzêdowego, zgodnie z kalendarzem juliañskim. Stanowi³o to jedn¹ z naj-
istotniejszych cech dystynktywnych tej kultury, zw³aszcza w nowym �rodowisku.

Realizowanie siê nawet w tak okrojonej p³aszczy�nie to¿samo�ci kulturowej
nie by³o ³atwe i proste. Nie mia³o cech otwarto�ci, nie mówi¹c ju¿ o ostentacji.
Jak wspominaj¹ starsi, nawet �Chrystowo Rizdwo� (Bo¿e Narodzenie) obcho-
dzono przy zas³oniêtych oknach, �piewaj¹c kolêdy �ciszonymi g³osami. Obawia-
no siê rozmawiaæ po ukraiñsku, by nie zostaæ pos³yszanym przez �obcych�.
Wielu obawia³o siê przyznawaæ do w³asnej kultury i jêzyka. Niektórzy te¿, ci
mniej odporni, starali siê zapomnieæ o swoim pochodzeniu w zamian za normal-
ne i bezpieczne ¿ycie. Dla wiêkszo�ci jednak ta w³a�nie sytuacja stworzy³a
mo¿liwo�æ okre�lenia to¿samo�ci (kszta³towa³a nawet postawy przekory). Kultu-
ra ludowa, która ju¿ teraz nie pozostawa³a kultur¹ bez nazwy, poczê³a pretendo-
waæ do miana kultury ukraiñskiej14.

Pierwszy etap po przesiedleniu charakteryzowa³ siê zubo¿onym poczuciem
to¿samo�ci. Jednak dystans stworzony miêdzy p³aszczyzn¹ kulturow¹ a to¿sa-
mo�ci¹ pozwoli³ postrzegaæ j¹ jako kulturê ca³ej ukraiñskiej spo³eczno�ci. To
przyda³o jej rangi kultury narodowej i zapocz¹tkowa³o na szersz¹ skalê procesy
�wiadomo�ciowe. W latach sze�ædziesi¹tych ubieg³ego stulecia w sposób istotny
dokona³a siê zmiana warunków dla rozwoju to¿samo�ci kulturowej. Zmieni³a siê
polityka wobec ludno�ci ukraiñskiej. Nowa sytuacja � co by³o istotne � stworzy-
³a szansê na ujawnienie siê kultury ukraiñskiej. Oficjalne sankcje zosta³y znie-
sione. Nie oznacza³o to jednak, ¿e w stosunkach s¹siedzkich i miêdzygrupowych
zapanowa³a wzajemna tolerancja i przyja�ñ. Powstaj¹ca w tym czasie infrastruk-
tura spo³eczno-kulturalna nie by³a na tyle bogata, aby zapewniæ wszystkim
uczestnictwo. Zaczêto siêgaæ po elitarny nurt kultury, m.in. po poezjê Tarasa
Szewczenki � wieszcza narodu ukraiñskiego � i organizowaæ spektakle teatralne.
Poza tym pojawi³a siê prasa, wzros³o czytelnictwo i kolporta¿ ksi¹¿ek, Polskie
Radio Olsztyn rozpoczê³o emisjê programu w jêzyku ukraiñskim.

14 Ibidem, s. 101.
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Wszystko to razem stworzy³o mo¿liwo�æ wzbogacenia tre�ci oraz form jed-
nostkowej i spo³eczno�ciowej kulturowej identyfikacji. W tym samym czasie
zaistnia³y równie¿ pewne obiektywne uwarunkowania i procesy, które nie tak
jednoznacznie okre�la³y perspektywê dla rozwoju to¿samo�ci. W zwi¹zku bo-
wiem z bardziej tolerancyjn¹ wobec ludno�ci ukraiñskiej polityk¹ zosta³y zapo-
cz¹tkowane w tym �rodowisku procesy mobilno�ci poziomej (migracje) i piono-
wej (awans spo³eczny). Zamieszkuj¹ca pocz¹tkowo przewa¿nie wsie ludno�æ
ukraiñska zaczê³a przenosiæ siê najpierw do ma³ych miast, wreszcie do Olsztyna
i podobnych o�rodków miejskich. Awans spo³eczny uzyskuje siê za� g³ównie
przez wykszta³cenie (du¿e znaczenie w tym mia³a równie¿ pracowito�æ ludno�ci
ukraiñskiej). By³o to jednak wykszta³cenie uzyskiwane przede wszystkim w pol-
skim systemie edukacji, co czêstokroæ prowadzi³o do dekulturyzacji.

Lata siedemdziesi¹te przynios³y dalsze zamiany. Wzmog³a siê mobilno�æ
spo³eczna, co sprzyja³o procesom asymilacyjnym, oraz upowszechni³a siê tele-
wizja, która stworzy³a konkurencjê nie tylko dla instytucjonalnych form kultury,
lecz równie¿ dla tych �domowych�, stanowi¹cych tre�æ ma³ej tradycji.

Lata osiemdziesi¹te przynios³y wiele zmian w europejskich uk³adach poli-
tycznych, spo³ecznych i narodowych. Towarzyszy³y temu ró¿ne zjawiska, m.in.
migracja, zw³aszcza m³odych ludzi � równie¿ Ukraiñców, do pañstw bardziej
ustabilizowanych ekonomicznie, z nadziej¹ na lepsze ¿ycie. Obecnie silnym
o�rodkiem emigracji ukraiñskiej jest Kanada. Wraz ze normalizowaniem siê
sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w Polsce migracje te stopniowo zaczê³y siê
zmniejszaæ, a w �rodowisku ludno�ci ukraiñskiej dodatkowo wp³ynê³o na to
powstanie niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego. Jednak wed³ug badañ z roku
2004 wci¹¿ wysoki jest odsetek m³odych ludzi pochodzenia ukraiñskiego dekla-
ruj¹cych chêæ wyjazdu za granicê na sta³e b¹d� czasowo (68%)15.

Fakt ten i jego rozliczne konsekwencje stworzy³y now¹ sytuacjê dla roz-
woju to¿samo�ci kulturowej mniejszo�ci ukraiñskiej. Jej wspó³czesny kszta³t
wyznaczaj¹ takie zjawiska, jak: znajomo�æ jêzyka ukraiñskiego, odrêbno�æ wy-
znania greckokatolickiego i prawos³awnego, kultywowanie zarówno tradycji
ludowych, przejawiaj¹cych siê w codziennym ¿yciu, jak i obrzêdów dorocznych
i rodzinnych splecionych z cerkiewnym rokiem obrzêdowym, kultywowa-
nie folkloru, tradycji narodowych, zainteresowanie elitarnym nurtem kultury
narodowej (literatur¹, muzyk¹), histori¹ narodu, wspó³czesn¹ sytuacj¹ poli-
tyczn¹ i wspó³czesn¹ kultur¹ ukraiñsk¹16. W porównaniu wiêc z pierwszymi

15 Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim
jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.

16 B. Beba, Kierunek przemian to¿samo�ci kulturowej Ukraiñców na Warmii i Mazurach,
Olsztyn 1998, s. 105.
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latami po przesiedleniu nast¹pi³o znaczne poszerzenie p³aszczyzny kulturowej
identyfikacji.

Ta zró¿nicowana kultura zawiera elementy zarówno kultury ludowej, jak
i elitarnej, narodowej � tradycyjnej i wspó³czesnej, wobec której wystêpuj¹ pod-
stawy dystansu i refleksji. Tym podstawom towarzyszy znaczny wzrost �wiado-
mo�ci narodowej i �wiadomo�ci odrêbno�ci ukraiñskiej kultury w jej znacznie
poszerzonym zakresie, daleko wykraczaj¹cym poza p³aszczyznê kultury ludo-
wej. Z tej kultury dokonuje siê teraz wyboru cenionych przez siebie warto�ci.
Jest to wiêc to¿samo�æ kulturowa z wyboru, �wiadoma i teraz ju¿ oficjalnie
upolityczniona, bardziej zró¿nicowana czy zindywidualizowana poprzez pocho-
dzenie spo³eczne, wykszta³cenie i �rodowisko zamieszkania. Je�li w latach
sze�ædziesi¹tych i jeszcze siedemdziesi¹tych opiera³a siê ona bardziej na trady-
cjach ludowych, maj¹cych ju¿ wówczas rangê narodowych, i kszta³towa³a siê
przede wszystkim na poziomie emocji, to wspó³cze�nie zawiera w sobie w¹tki
ró¿nych nurtów kultury i kszta³tuje siê bardziej na poziomie umys³u. Nie stano-
wi jednak istoty stylu ¿ycia, zw³aszcza m³odzie¿y17.

Tendencje te potwierdzaj¹ badania jako�ciowe przeprowadzone w�ród m³o-
dzie¿y górowskiego liceum w maju 2004 r. Otó¿ ponad 70% uczniów tej szko³y
uczestniczy we wszelkiego rodzaju szkolnych kó³kach zainteresowañ, takich jak
chór szkolny, kó³ko teatralne, zespo³y muzyczne czy te¿ ko³a przedmiotowe.
W trakcie badañ 83% m³odzie¿y tego¿ liceum zadeklarowa³o chêæ podjêcia stu-
diów wy¿szych18, co �wiadczy o silnej determinacji i chêci zmiany statusu spo-
³ecznego. M³odzi Ukraiñcy bez emocji oceniaj¹ wspó³czesn¹ rzeczywisto�æ,
gdzie odmienno�æ kulturowa mo¿e byæ atutem lub ciê¿arem.

W regionie warmiñsko-mazurskim da³o siê zaobserwowaæ zdecydowane
odej�cie od postawy roszczeniowej, któr¹ tak czêsto zarzuca siê organizacjom
mniejszo�ci narodowych. Obecnie ukraiñskie organizacje pozarz¹dowe poprzez
swoich przedstawicieli w samorz¹dach lokalnych na Warmii i Mazurach zajmuj¹
siê nie tylko problemami spo³eczno�ci ukraiñskiej, ale dzia³aj¹ na rzecz swojej
wsi, gminy, regionu, co równie¿ znalaz³o odzwierciedlenie w wynikach badañ �
42% m³odych ludzi pozytywnie ocenia dzia³alno�æ samorz¹dow¹ przedstawicieli
spo³eczno�ci ukraiñskiej19.

Bardzo czêsto w miejscowo�ciach przygranicznych województwa warmiñ-
sko-mazurskiego ukraiñskie organizacje (ZuwP) s¹ jedynymi funkcjonuj¹cymi

17 Ibidem, s. 107.
18 Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim

jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.
19 Ibidem.
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organizacjami pozarz¹dowymi na tym terenie. Realizuj¹ nie tylko przedsiêwziê-
cia kulturalne, takie jak: Przegl¹d Ukraiñskich Zespo³ów Rockowych oraz Miê-
dzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszo�ci
Narodowych realizowane w Wêgorzewie, �Watra� spotkania pogranicza organi-
zowane w G³êbocku czy te¿ Dni Kultury Ukraiñskiej w Gi¿ycku, ale koncentru-
j¹ siê równie¿ na tym, jak poprawiæ np. drogi, elementy infrastruktury. Taka
aktywno�æ wzbudza podziw i zainteresowanie wszystkich mieszkañców. Koron-
nym jej przyk³adem jest górowskie liceum, które obecnie stanowi bazê szkole-
niow¹ dla przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, ma³ego i �redniego biznesu
oraz sektora pozarz¹dowego. W Górowie uda³o siê stworzyæ centrum edukacji
spo³ecznej i ekonomicznej dla ca³ego regionu pó³nocnego województwa war-
miñsko-mazurskiego. Prowadzone s¹ cykliczne seminaria i szkolenia20.

Przesiedlona w 1947 r. na tereny pó³nocno-wschodnie Polski ludno�æ ukra-
iñska, uznaj¹c z biegiem lat sytuacjê za nieodwracaln¹, w wiêkszo�ci zagospo-
darowa³a siê na dobre w nowym miejscu zamieszkania. Zachodz¹ce zmiany
sprzyja³y skuteczniejszemu wprowadzeniu w ¿ycie gwarancji konstytucyjnych,
a wykazywane zainteresowanie ludno�ci¹ ukraiñsk¹ pozwoli³o na systematyczn¹
poprawê jej sytuacji. Rozwój organizacji, realizacja celów i zadañ statutowych
przyczyni³y siê w powa¿nej mierze do stabilizacji ¿ycia ludno�ci ukraiñskiej, do
coraz lepszej wspó³pracy z ludno�ci¹ polsk¹.

Integracja polityczna i spo³eczna na nowych ziemiach postêpowa³a razem
z przeobra¿eniami i przemianami spo³ecznymi. Zbiorowo�æ, jaka zasiedli³a tutej-
szy teren, charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem poziomu kultury, obycza-
jów i �wiadomo�ci, co pocz¹tkowo wp³ywa³o hamuj¹co na procesy integracyjne.
Wspó³mieszkañcy obserwowali siê nawzajem pod wzglêdem gospodarowania
i u¿ytkowania powierzonego im mienia. Na gruncie tej obserwacji powstawaæ
zaczê³y pozytywne oceny, a zanikaæ uprzedzenia narodowo�ciowe i religijne.

Fakt wyodrêbnienia siê wielu koncepcji funkcjonowania mniejszo�ci powo-
duje, ¿e Ukraiñcy wybieraj¹ dla siebie tê najbardziej odpowiedni¹. Wiêkszo�æ
twierdzi, ¿e nie jest ani Ukraiñcami, ani Polakami, lecz obywatelami Europy
(52%)21. To stwierdzenie mo¿e potwierdzaæ, jak bardzo zmieni³y siê pogl¹dy
ludno�ci pochodzenia ukraiñskiego od 1947 r. Obecnie spo³eczno�æ ta pe³ni
swoistego rodzaju misjê kulturow¹ na Warmii i Mazurach, wyznaczaj¹c kierunki
wzajemnej wspó³pracy i tolerancji .

20 M. Sycz, Co mniejszo�ci mog¹ zrobiæ dla spo³eczno�ci lokalnej, �LOS� 1999, nr 7�8, s. 24.
21 Dane na podstawie badania ankietowego uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ukraiñskim

jêzykiem nauczania w Górowie I³aweckim przeprowadzone w czerwcu 2004 r. przez P. Wrzoska.
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Ðåçþìå

Îáùåñòâåííîñòü óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæåíèÿ íà Âàðìèè è Ìàçóðàõ ïîñëå 1947 ãîäà.

Åå âëèÿíèå íà êóëüòóðíîå ðàçâèòèå ðåãèîíà ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ïîëüøè

Ôóíêöèîíèðîâàíèå îáùåñòâà óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íà Âàðìèè è Ìàçóðàõ íå

÷àñòî ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ñèëüíûå ñâÿçè ýòîãî ÿâëåíèÿ

ñ èäåîëîãèåé è ïîëèòèêîé, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îñëîæíÿåò óêàçàíèå ïðåäåëà ìåæäó

ïðîïàãàíäîé à äåéñòâèòåëüíûì ïîäõîäîì ê ïðîáëåìå. Òðàíñôîðìàöèÿ óêðàèíñêîé êóëüòóðû

íà òåððèòîðèþ ñåâåðî-âîñòî÷íîé Ïîëüøè áûëà ðåàëèçîâàíà ÷åðåç äåÿòåëüíîñòü

óêðàèíñêîãî îáùåñòâà, ïåðåñåëåííîãî â ýòîò ðàéîí â ïðåäåëàõ àêöèè �Âèñëà� â 1947 ã.

Äîïðîñû ìîëîä¸æè óêðàèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðîâåäåíû àâòîðîì äîêëàäà â 2004 ã.,

èçîáðàæàþò â íîâîì ñâåòå ýòî îáùåñòâî, à òàêæå äåëàþò âîçìîæíîé õàðàêòåðèñòèêó âñ¸

âðåìÿ ýâîëþöèîíèðóþùèõ ïðîáëåì ñâÿçàííûõ ñ å¸ ñóùåñòâîâàíèåì. Ñïîñîáû ñïðàâëÿíèÿñÿ

óêðàèíñêîãî ìåíüøèíñòâà ñ ïðåâðàòíîñòÿìè ñóäüáû, ïîñòåïåííàÿ èíòåãðàöèÿ ýòîé

íàöèîíàëüíîé ãðóïïû, à òàêæå ðàçíèöà â àíàëèçå àñïåêòîâ âçàèìîîòíîøåíèé ñòàëè îñíîâîé

ïîêàçàíèÿ ýòîé òåìû. Èçìåíåíèÿ â ñîçíàíèè ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîãî îáùåñòâà

ñ ïîçèöèè ïðåäúÿâëÿþùåé ïðèòÿçàíèÿ â ïîçèöèþ ïîëíóþ èçîáðåòàòåëüíîñòè è ýíåðãèè,

â ïîçèöèþ äîñòîéíóþ õîçÿéíà íîâîé ðîäèíû ýòî çíàê âðåìåíè. Íåîáûêíîâåííî

óáåäèòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ôàêò, ÷òî ïîëÿêè ÷àñòî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êóëüòóðíîé æèçíè

îðãàíèçîâàííîé óêðàèíöàìè.

Summary

Community of Ukrainian origin in Warmia and Mazury region after 1947.

Its influence on the cultural development of north-eastern region of Poland

The community of Ukrainian origin in Warmia and Mazury is not often the object of research
due to the fact that it is strongly involved in ideology and politics, which makes it difficult to draw
a boundary between propaganda and its actual problems. What contributed to the transformation
of the Ukrainian culture into the North-East Poland were activities of those Ukrainian communi-
ties that migrated into this region in the course of �Wis³a� action in 1947. The research that the
author conducted in a group of Ukrainian teenagers in 2004 casts a new light onto the community,
making it possible to characterize the continuously evolving problems of its existence. The appro-
ach to this topic highlights the way in which the Ukrainian minority, tom apart from its original
environment, deals with its problems and is gradually integrating into the new reality. It also
focuses on the analysis of differences concerning mutual relations. In time. the awareness of the
Ukrainian community members has lost its demanding nature, and has become filled with inven-
tion and initiative, thus resembling the awareness that the hosts of their new motherland should
display. It is very interesting to notice that the Poles are often participants in the cultural events
organized by the Ukrainians.


