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WSTĘP

Pomysł przeprowadzenia badania Tożsamość regionalna mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego zrodził się w Obserwatorium Integracji Społecznej na skutek splotu 
trojakiego rodzaju przyczyn. Pierwsza z nich wiąże się z funkcjonowaniem w dyskusjach 
publicznych pojęcia kapitału społecznego odnoszącego się do kształtu i jakości więzi mię-
dzyludzkich, w których tożsamość odgrywa jedną z podstawowych ról. Dyskusje nad rolą 
i znaczeniem kapitału społecznego prowadzone są w różnych środowiskach i dotyczą róż-
nych dziedzin życia społecznego – od ekonomii po kulturę. Jego rangę podkreśla także fakt 
powstania pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kompleksowej 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2014  -2020, będącej jedną z dziewięciu hory-
zontalnych strategii rozwoju kraju. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, czując potrzebę 
włączenia się w tę dyskusję, a także przygotowania fundamentów pod realizację horyzontal-
nej polityki na rzecz społecznego kapitału w regionie, podjął próbę diagnozy rzeczywistego 
stanu poczucia tożsamości mieszkańców naszego województwa. To dość karkołomne za-
danie, rodzące poczucie niepewności badaczy, gdyż już na etapie przygotowania procesu 
eksploracyjnego trzeba było pokonać wiele ograniczeń płynących ze stereotypów na temat 
„ziem odzyskanych” oraz zamieszkujących go ludzi.

Druga przyczyna podjęcia tematu wiąże się z projektem „Diagnoza Społeczna”, czyli 
badaniami panelowymi prowadzonymi cyklicznie od 2000 roku pod kierunkiem profesora 
Janusza Czapińskiego. Lektura raportów, poświęconych analizie warunków i jakości życia 
Polaków, była inspiracją do przeprowadzenia badania naszego regionu, koncentrującego się 
na istotnym aspekcie życia społecznego, który nie był do tej pory przedmiotem socjologicznej 
analizy, tym bardziej, że zamieszczane w „Diagnozie” statystyczne zestawienia w ograniczo-
nym zakresie przedstawiają dane odnoszące się do poszczególnych województw. Stosunkowo 
młody region, w porównaniu z innymi obszarami Polski, nie dochował się jeszcze szerokiego 
wachlarza badań, analiz i rekomendacji, szczególnie sfery społecznej, które mogłyby posłu-
żyć za punkt odniesienia lub punkt wyjścia do planowania rozwoju i programowania zmian. 
O ile sporo opracowań dotyczy bardzo wąskich, specjalistycznych obszarów i zjawisk (jak 
alkoholizm czy przemoc), a także ekspertyz z dziedziny ekonomii czy gospodarki, o tyle brak 
jest opracowań przekrojowych, charakteryzujących region nie tylko w sposób deskryptywny, 
ale poprzez analizę danych pierwotnych, uzyskanych w badaniach bezpośrednich. Rodzi 
to potrzebę wypełnienia swoistej luki badawczej, szczególnie teraz, gdy istnieje możliwość 
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wykorzystania środków z Unii Europejskiej do prowadzenia takiej działalności. Zdobycie jak 
najwięcej danych od samych mieszkańców daje szansę na ich poznanie i bardziej świadome 
eksplorowanie obszarów potrzeb i problemów społecznych w regionie – szczególnie pod 
kątem horyzontalnych polityk publicznych. 

Trzecia przyczyna wiąże się z wciąż odczuwalnym stygmatem tzw. „ziem odzyskanych”, 
których częścią jest Województwo Zachodniopomorskie. Specyfika ta związana jest głownie 
z procesami wymuszonej i naturalnej migracji, które miały miejsce po II Wojnie Światowej, 
a których konsekwencją jest ciągły brak poczucia zakorzenienia mieszkańców oraz ich róż-
norodność kulturowa. Stereotypowe podejście do społeczności regionu, jako „powojennej, 
przypadkowej zbiorowości”, nawet sześćdziesiąt lat po wojnie, rodzi pytanie o możliwość 
i skuteczność wdrażania spójnej polityki społecznej w regionie. Częste „usprawiedliwianie” 
niepowodzeń edukacyjnych, zdrowotnych czy wreszcie gospodarczych – charakterem owej 
„zbiorowości”, zaczyna irytować i prowokować do wywołania potrzeby zmian. Czy zmiany 
te powinny zajść w sferze wizerunkowej społeczności regionu – na poziomie makro, czy 
może – w sferze podwyższenia poczucia wartości osobistej, rodzinnej i lokalnej – na poziomie 
mikro lub mezo – tego nie da się stwierdzić bez zbadania, jak widzą problem i jak określają 
siebie sami mieszkańcy. To oni budują kapitał społeczny, to oni wiedzą i czują, dlaczego jest 
im dobrze w danym miejscu lub źle, ufają wybranej władzy lub nie, chcą współpracować 
z innymi – albo też izolują się od owych „innych”, traktując ich jako potencjalnych wrogów 
i konkurentów. Wiedzą, czy i dlaczego warto angażować się w działania na rzecz społeczności 
lokalnej, także – dlaczego warto, lub nie, tutaj żyć i planować przyszłość dla swojej rodziny. 
Chcąc przybliżyć się do próby odpowiedzi na te i podobne pytania, biorąc pod uwagę specy-
fikę regionu, a także fakt, iż we współcześnie także mamy do czynienia z dużym nasileniem 
ludzkich migracji, zdecydowano się na przeprowadzenie badania dotyczącego tożsamości 
jego mieszkańców, rozumianej jako fundament do planowania działań na rzecz budowania 
kapitału społecznego w regionie.

Badanie ma charakter eksploracyjno – diagnostyczny, skoncentrowany na czterech prze-
nikających się wzajemnie wymiarach tożsamości: 

 – indywidualnym,
 –   społecznym,
 –   terytorialnym 
 –   kulturowym. 

Wymiarom tym poświęcone zostały kolejno rozdziały – 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 głównej części 
pracy pt. „Analiza wyników badania”. W części tej poddano również analizie związek między 
identyfikacją mieszkańców województwa z miejscem swego zamieszkania a ich uczestnic-
twem w działaniach podejmowanych na jego rzecz. 

Pozostałe części raportu (1., 2. i 5.) zawierają:
 – definicje tożsamości stanowiące teoretyczne ramy przeprowadzonego badania,
 –   zastosowaną w badaniu metodologię, 
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 – rekomendacje będące efektem refleksji nad uzyskanymi w badaniu wynikami.
Badanie zrealizowano w lipcu i sierpniu 2011 roku, na próbie 1066 respondentów z ob-

szaru całego województwa zachodniopomorskiego. 
Przedsięwzięcie badawcze było możliwe dzięki realizacji przez Regionalny Ośrodek Po-

lityki Społecznej w Szczecinie – projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 1.2 Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja 
społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część metodologiczną i analityczną 
badania opracowało Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Szczecinie, natomiast 
badania terenowe zostały zlecone wykonawcy zewnętrznemu – firmie BD Center z siedzibą 
w Rzeszowie.
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1. Definicje tożsamości

1. DEFINICJE TOŻSAMOŚCI

Podejmując się przeprowadzenia jakiegokolwiek badania należy na wstępie zdefiniować 
jego przedmiot. Zabieg taki pozwala określić obszar badawczy, uniknąć wieloznacznych 
interpretacji wyników czy wręcz – zarzutów pod adresem autorów o badawczy relatywizm. 
Tożsamość należy do tych pojęć, które są bogate w znaczenia, i które doczekały się w lite-
raturze przedmiotu wielu definicji. W tym przypadku, należało określić, jak owa tożsamość 
będzie rozumiana oraz które aspekty badanego zjawiska zostaną wzięte pod uwagę. 

W literaturze przedmiotu najczęściej spotykany jest podział tożsamości na indywidual-
ną (osobistą) i społeczną. Według „Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska”, 
tożsamość indywidualna to postrzeganie siebie jako osoby ze względu na specyficzne, 
odrębne i niepowtarzalne u innych ludzi właściwości dotyczące własnego wyglądu, sposobu 
myślenia, psychiki, zachowania itp. Tożsamość jest więc przekonaniem o tym, kim jestem, co 
robię, myślę, czuję, do czego dążę, na którym budowana jest tożsamość osobista.1 Człowiek 
nie żyje jednak w społecznej próżni. Kiedy czuje on więzi łączące go z innymi ludźmi i ma 
poczucie przynależności do jakiejś grupy (np. rodziny, grupy zawodowej, wspólnoty lokalnej, 
narodu), a także dostrzega odrębność tej grupy od innych, wówczas możemy powiedzieć, 
że posiada tożsamość społeczną. Jest ona bowiem wynikiem przynależności człowieka do 
różnych grup lub kategorii społecznych oraz poczucia więzi z nimi.

Grupy ludzkie zamieszkują zawsze określone terytorium, wiążąc się z nim w większym lub 
mniejszym stopniu. Myślenie o tożsamości w kategoriach zamieszkiwania terytorium otwiera 
drogę do określenia tożsamości terytorialnej, którą w literaturze przedmiotu definiuje się 
z perspektywy indywidualnej (osobistej) i społecznej. Z perspektywy indywidualnej tożsamość 
terytorialną można zdefiniować jako umysłową reprezentację i emocjonalno  ‑afektywną ocenę 
danego wycinka środowiska, które jednostka włącza do koncepcji samej siebie i postrzega 
jako część.2 Definicję tę przyjęto na potrzeby poniższego badania. W praktyce, chodziło o to, 
by dotrzeć do deklaracji mieszkańców wskazujących na ich emocjonalne związki z otocze-
niem w którym żyją, zarówno w sensie organicznym jak i społecznym. Jeśli uzyskane wyniki 
wskazałyby na te same lub podobne elementy w otaczającej ludzi przestrzeni, można by 
próbować ustalać katalog wartości, który wdrażany poprzez system edukacji mógłby ułatwić 
młodym pokoleniom identyfikację ze środowiskiem lokalnym i dawałby szansę na wiązanie 

1 „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska”, Wydawnictwo Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta 
Helena Stadtmüller. 1999.

2 Jest to definicja Petera Weichharta, za: Łukowski W. (2002): Społeczne tworzenie ojczyzn, s. 82  -83, Wyd. Scholar.
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tkanki społecznej – poczucie wspólnotowości. Pytanie o stopień identyfikacji mieszkańców, 
w różnych grupach wiekowych, z zamieszkiwaną miejscowością i regionem (w przypadku 
starszych respondentów: „ponad sześćdziesiąt lat”, w przypadku młodszych: „od urodzenia”), 
wydawało się być kamieniem milowym dla dyskusji, czy zawiązała się już choćby namiastka 
tożsamości regionalnej na tych ziemiach, czy można ją w jakikolwiek sposób stymulować 
i czy może być ona istotna dla programowania rozwoju społeczno  -gospodarczego.

Człowiek, odczuwający siłę więzi łączących go z innymi ludźmi, ma poczucie przyna-
leżności do kogoś, na przykład do określonej grupy czy do rodziny, co staje się podstawą 
określenia jego tożsamości społecznej. 

Człowiek, odczuwający zaś więzi łączące go z konkretnym terytorium, postrzega je jako 
część siebie, jako własną przestrzeń, a to staje się fundamentem jego tożsamości teryto-
rialnej. Taki sposób rozumienia tożsamości terytorialnej przyjmują i rozwijają M. Malikowski 
i M. Pokrzywa, którzy w książce Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych 
(s. 118) zauważają, że „ważnym wyznacznikiem tożsamości terytorialnej jest istnienie więzi 
emocjonalnej z danym terytorium, krajobrazem jak również z ludźmi zamieszkującymi to tery-
torium (zbiorowością terytorialną, społecznością lokalną) oraz wytworami kultury materialnej 
i duchowej, symbolami przynależnymi danemu terytorium, a więc zarówno z materialnym, jak 
i duchowym dziedzictwem kulturowym danego obszaru.” Więź emocjonalna, o której mowa, 
nie jest czymś zarezerwowanym wyłącznie dla jednostki, cechuje ona również mniejsze lub 
większe grupy społeczne – od kręgu sąsiedzkiego zaczynając, na państwie narodowym lub 
jeszcze większej wspólnocie terytorialnej kończąc. W takim ujęciu tożsamość terytorialną 
można definiować jako tożsamość pewnej grupy, która postrzega określony fragment prze‑
strzeni jako część składową poczucia wspólnej przynależności, które jest funkcjonalne wobec 
spójności grupowej i stanowi przy tym element ideologicznej reprezentacji koncepcji My.3 

Zgodnie z powyższym, tytułowa tożsamość regionalna stanowić będzie jeden z aspektów 
tożsamości terytorialnej rozumianej w szerszy sposób. Dla ułatwienia zrozumienia tematu, 
można posłużyć się przykładem mieszkańców Śląska. Związki emocjonalne mieszkańców 
regionu nie dotyczą tylko przejawów tradycji, kultury (o czym będzie mowa dalej), nie tyl-
ko ludzi posługujących się określonym językiem, w tym przypadku gwarą śląską, których 
łączą wartości pracy, religii i rodziny (w dużym i schematycznym uproszczeniu), ale także, 
a może nawet przede wszystkim, związek emocjonalny z zamieszkiwanym terytorium. 
Ziemia, otoczenie geograficzno – przyrodnicze, miejsce na mapie mają fundamentalne zna-
czenie dla określenia samego siebie jako „Ślązaka”. Tak więc miejsce zamieszkania staje 
się archetypem zachowań, postaw, dumy zbiorowej określonej grupy ludzi. Jak silna może 
być identyfikacja z terytorium, również pokazuje przykład Śląska, w którym to mieszkańcy 
wyraźnie artykułują potrzebę autonomizacji – wobec pozostałej części kraju – ich obszaru 
przestrzenno  -kulturowego. 

3 Ibidem, s. 82  ‑83
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Istnieje jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt tożsamości terytorialnej. Pisząc o więzi emo-
cjonalnej z terytorium, M. Malikowski i M. Pokrzywa zauważają, że więź ta odnosi się nie tylko 
do elementów krajobrazu, ale także, a może nawet przede wszystkim, do zamieszkujących 
go ludzi i wytwarzanej przez nich kultury. Niektórzy autorzy, pisząc o związku tożsamości 
z kulturą, traktują tę ostatnią nawet jako element konstytutywny wspólnoty terytorialnej, której 
podstawą istnienia są wartości, normy i symbole podzielane przez członków tej wspólnoty.4 
Jak pisze Zbigniew Rykiel: Dla wspólnot terytorialnych ważnymi, a nawet podstawowymi sym‑
bolami są totemy, flagi, godła, korony, krzyże, zwierzęta „królewskie” (w kulturze europejskiej 
zwłaszcza orły i lwy), ale także przestrzeń (…), zwłaszcza zaś terytorium, któremu nadaje się 
znaczenia symboliczne dla danej kultury, a nawet mityczne. 5

Jest czymś oczywistym, że terytorium zamieszkałe przez daną zbiorowość jest w mniej-
szym lub większym stopniu nasycone treściami kultury. Sytuacja taka sprawia, że tożsamość 
terytorialna zaczyna pokrywać się zakresowo z tożsamością społeczną. Z tego powodu należy 
mieć na uwadze, aby badania tożsamości terytorialnej rozgraniczały aspekty geograficzno-
 -krajobrazowe terytorium od jego aspektów społeczno  -kulturowych. Szczególnego znaczenia 
nabiera ta uwaga w przypadku badań tożsamości w województwie zachodniopomorskim, 
gdyż dla mieszkańców regionu – terytorium jest jedno, ale kultura – głównie ze względu na 
pochodzenie mieszkańców – różna. O ile więc można spodziewać się „sporu” o wartości 
i symbole kultury w regionie, o tyle wartości przestrzenno  -krajobrazowe tak charakterystycz-
nego terytorium (nadmorskiego, przygranicznego), powinny być dostrzegane w sposób 
zbliżony. Być może w tym obszarze można poszukiwać czynników stymulujących kapitał 
społeczny regionu. 

Przytoczone powyżej ustalenia definicyjne posłużyły za ramy teoretyczne do wypraco-
wania koncepcji badania tożsamości terytorialnej. Ze względu na wielość potencjalnych za-
gadnień, których badania takie mogłyby dotyczyć, niezbędne okazało się zawężenie zakresu 
badań do kilku podstawowych wymiarów. Ostatecznie, zdecydowano się na przeprowadzenie 
badania o charakterze eksploracyjno – diagnostycznym, skoncentrowanego na czterech pod-
stawowych wymiarach tożsamości: 

 – indywidualnym,
 – społecznym,
 – terytorialnym,
 – kulturowym.

4 Zbigniew Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, s.29. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów 2010.

5 Ibidem, s.26.
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2. METODOLOGIA BADANIA

2.1 Cel ogólny i cele szczegółowe badania

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie tożsamości terytorialnej 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Tak sformułowany cel ogólny rozszcze-
piono na cztery cele szczegółowe: 

1. określenie tożsamości indywidualnej i społecznej mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego;

2. wskazanie obszarów terytorialnych, z którymi mieszkańcy województwa utożsamiają się;
3. zbadanie związku między identyfikacją mieszkańców z wybranymi przez siebie ob-

szarami a podejmowaniem (lub niepodejmowaniem) działań na ich rzecz;
4. określenie wartości społeczno – kulturowych6, wokół których ogniskuje się tożsamość 

kulturowa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

2.2 Pytania badawcze

Poszczególnym celom badawczym przyporządkowano pytania ukierunkowujące myśle-
nie i dookreślające zakres tematyczny przeprowadzonego badania. 

Cel I – Określenie tożsamości indywidualnej i społecznej mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego.

Pytania:
1. W jaki sposób mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego określają swoją 

tożsamość indywidualną i społeczną?
2. Z jakimi organizacjami (instytucjami, zrzeszeniami, ruchami) badani czują się emo-

cjonalnie związani?
3. Do jakich organizacji należą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego?

Cel II – Wskazanie obszarów terytorialnych, z którymi utożsamiają się mieszkańcy 
województwa.

6 Chodzi głównie o ustalenie najważniejszych dla mieszkańców wartości społeczno  - kulturowych, cenionych przez nich tradycji 
regionalnych oraz różnych okresów i wydarzeń historycznych.
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Pytania:
• Czy i z jakimi obszarami terytorialnymi identyfikują się mieszkańcy województwa 

zachodniopomorskiego?7
• Jaki jest stopień identyfikacji mieszkańców województwa ze wskazanymi przez siebie 

obszarami?
• Czy mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego czują się związani ze swoim 

regionem?

Cel III – Zbadanie związku między identyfikacją mieszkańców z wybranymi przez siebie 
obszarami, a podejmowaniem przez nich działań na rzecz środowiska lokalnego.

Pytania:
1. Czy istnieje związek między utożsamianiem się mieszkańców z danym terytorium, 

a uczestniczeniem w działaniach podejmowanych na jego rzecz?
2. Jakie są motywy podejmowania przez mieszkańców działań na rzecz swojej społecz-

ności lokalnej? 

Cel IV – Określenie wartości społeczno – kulturowych, wokół których ogniskuje się tożsa‑
mość kulturowa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Pytania: 
1. Jakie wartości społeczno  -kulturowe są dla mieszkańców województwa zachodniopo-

morskiego najważniejsze?
2. Jakie tradycje oraz wydarzenia historyczne mające miejsce na terenie województwa 

zachodniopomorskiego jego mieszkańcy uważają za najważniejsze?
3. Z powodu jakich osób i miejsc związanych bezpośrednio z województwem zachod-

niopomorskim badani mogą czuć się dumni?

W istocie chodziło o uzyskanie następującego profilu informacji:
a) Jak kształtują się identyfikacje mieszkańców regionu? Czy bardziej czują się związani 

z najbliższym kręgiem – osób, obiektów przestrzenno  -krajobrazowych, czy może 
przeciwnie – z dalszym kręgiem kulturowym – w obrębie regionu, kraju, a może 
nawet (co brano pod uwagę w przypadku młodych pokoleń) – Europy? Czy większe 
znaczenie ma dla nas bycie Polakiem, czy bycie „Zachodniopomorzaninem” (o ile 
można takiego określenia użyć)?

b) Czy są miejsca w regionie, z którymi mieszkańcy w widoczny sposób czują większą 
więź i związek emocjonalny niż w innych subregionach? Czy mogłoby to oznaczać, 

7 Dla celów badawczych wyróżniono następujące „obszary terytorialne”: osiedle, dzielnica, wieś/miasto, powiat, województwo 
zachodniopomorskie, Polska i Europa. Ponadto, pozostawiono badanym możliwość wskazania innych przestrzeni dzięki 
pytaniom zamkniętym o kafeterii półotwartej, w której respondent mógł wybrać odpowiedź przygotowaną przez badacza lub 
udzielić innej, sformułowanej przez siebie odpowiedzi.
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że w określonych warunkach – procesy tożsamościowe zachodzą szybciej? Jakie to 
mogą być warunki? Czy da się je transferować do innych części regionu?

c) Jeśli więź z miejscem zamieszkania okaże się silniejsza niż z innymi kręgami 
terytorialnymi, to – czy wywołuje ona także zaangażowanie w działalności na rzecz 
własnego środowiska, czy też pozostaje bez wpływu na ten ważny aspekt kapitału 
społecznego? 

d) Czy – ewentualnie – jakie wartości (z obszaru społeczno  -kulturowego) są wspólne 
dla większości mieszkańców regionu? Czy stanowią one jakiś szczególny katalog 
symboli, archetypów, norm, które można by wykorzystać jako tworzywo lub spoiwo 
kapitału społecznego a zarazem jako fundament regionalnej edukacji? 

Oczekiwane informacje – w zamierzeniu – miały stać się podstawą i pretekstem do rozpo-
częcia regionalnej, wielosektorowej debaty nad zagrożeniami płynącymi ze słabego kapitału 
społecznego, ale też – nad mechanizmami uruchamiania zmian w tym zakresie. Czy otrzyma-
ny materiał badawczy pozwala na odpowiednie wnioski i rekomendacje w tej dziedzinie, czy 
może też wymaga dalszych analiz i pogłębiania ujawnionych zjawisk i stanów – odpowiedzi 
na te pytania dostarcza ostatnia część raportu. 

2.3 Metoda badawcza

W związku z eksploracyjno – diagnostycznym charakterem badania, zdecydowano się 
na zastosowanie metod ilościowych. W przeciwieństwie do metod jakościowych, umożliwiają 
one uzyskanie wyników reprezentatywnych dla populacji generalnej, w tym przypadku – 
zbiorowości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Ze względów praktycznych, 
badanie zrealizowane zostało techniką CATI, czyli wspomaganym komputerowo wywiadem 
telefonicznym (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) przy zachowaniu świadomo-
ści, iż reprezentatywność próby badawczej rozciąga się tylko na mieszkańców województwa 
posiadających telefon stacjonarny. Za operat w badaniu posłużyła losowa baza numerów 
stacjonarnych generowana dla województwa zachodniopomorskiego, utworzona za pomocą 
numeru kierunkowego (prefiks) i części losowej numeru, złożonej z siedmiu cyfr. 

W celu realizacji badania, skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza 
ankiety, zawierającego zmienne odpowiadające poszczególnym celom i pytaniom badaw-
czym. Strukturę przyporządkowania zmiennych do celów i pytań badawczych przedstawia 
zamieszczona poniżej tabela.
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Tabela 1. Pytania badawcze i odpowiadające im pytania w kwestionariuszu

Cel Pytanie badawcze

Numery pytań 
kwestionariuszowych 
zawierających badane 

zmienne *

1

1. W jaki sposób mieszkańcy województwa zachodniopomor-
skiego określają swoją tożsamość indywidualną i społecz-
ną?

2. Z jakimi organizacjami (instytucjami, zrzeszeniami, ruchami) 
badani czują się emocjonalnie związani?

3. Do jakich organizacji należą badani mieszkańcy wojewódz-
twa zachodniopomorskiego?

9, 22, 25

2

4. Czy i z jakimi obszarami terytorialnymi mieszkańcy woje-
wództwa zachodniopomorskiego identyfikują się? 10 

5. Jaki jest stopień identyfikacji mieszkańców województwa ze 
wskazanymi przez siebie obszarami? 11, 12

6. Czy mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego czują 
się związani ze swoim województwem (regionem)? 29, 30, 31, 20, 21

3

7. Czy istnieje związek między utożsamianiem się mieszkań-
ców z danym terytorium, a uczestniczeniem w działaniach 
podejmowanych na jego rzecz? 

Korelacja: 
[11.7, 19.17, 10.7] z 13.6

oraz
[11.3, 10.4] z 13.8

8. Jakie są motywy podejmowania przez mieszkańców działań 
na rzecz swojej społeczności lokalnej? 15 – 17

4

9. Jakie wartości społeczno  -kulturowe są dla mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego najważniejsze? 19, 13.1, 13.2, 13.3

10. Jakie tradycje oraz wydarzenia historyczne mające miejsce 
na terenie województwa zachodniopomorskiego jego miesz-
kańcy uważają za najważniejsze?

18, 27

11. Z powodu jakich osób i miejsc związanych bezpośrednio 
z województwem zachodniopomorskim badani mogą czuć 
się dumni?

26, 28

* Kwestionariusz ankiety znajduje się w aneksie dołączonym do raportu.

Ze względu na eksploracyjno – diagnostyczny charakter badania nie sformułowano 
szczegółowych hipotez badawczych. Postawiono natomiast pytania badawcze i przyjęto ogól-
ne założenia o istnieniu związków między analizowanymi wymiarami tożsamości a cechami 
społeczno – demograficznymi badanych, opisanymi w metryczce kwestionariusza ankiety. 
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2.4 Dobór i charakterystyka próby badawczej

Badanie zrealizowano na próbie 1 066 respondentów, mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. Próba tej wielkości pozwala na ekstrapolację wyników badania na 
populację mieszkańców całego regionu, na poziomie ufności równym 0,95. Maksymalny błąd 
oszacowania wyników dla takiej liczby osób ankietowanych nie przekracza +/  - 3%.8 

Na potrzeby badania wylosowano 11 127 numerów telefonów i umieszczono je w bazie 
respondentów w systemie CATI  -SUPPORT9. Spośród tej bazy respondentów system losował 
numery telefonów zakwalifikowane do badania. W sumie przeprowadzono 8 463 rozmowy, 
z których – zgodnie z przyjętymi założeniami – 1 066 zakończyło się prawidłowo przeprowa-
dzonym wywiadem. Różnica między liczbą przeprowadzonych rozmów i prawidłowo przepro-
wadzonych wywiadów powstała z następujących przyczyn: 

• 3 757 osób odmówiło udziału w badaniu,
• 2 664 próby przeprowadzenia wywiadu zakończyły się niepowodzeniem z powodu 

wyczerpania się zadanych kwot10,
• w 786 przypadkach ankieterzy nie mogli zastać osoby spełniającej kryteria udziału 

w badaniu (telefon odebrały osoby spoza województwa zachodniopomorskiego, 
osoby niekomunikujące się w języku polskim, jak również osoby w wieku niekwalifi-
kującym do udziału w badaniu – po wyczerpaniu kwot w ich grupie wiekowej),

• 111 osób zostało umówionych na inny termin, ale nie udało się później z nimi skontaktować,
• w 79 przypadkach nie udało się doprowadzić do zakończenia wywiadu, co było spo-

wodowane w głównej mierze niecierpliwością respondentów.
Średni czas trwania efektywnego wywiadu wyniósł niespełna 15 minut. Najszybciej przepro-

wadzono wywiady z grupą kobiet w wieku powyżej 55 roku życia. Mężczyźni w tym przedziale 
wiekowym także stosunkowo chętnie uczestniczyli w badaniu. Najtrudniej było skłonić do rozmo-
wy osoby młode, zarówno mężczyzn jak i kobiety, w wieku pomiędzy 15 a 34 rokiem życia.11

Próbę badawczą dobrano metodą losowo  -warstwową, dokonując losowania odpowied-
niej liczby respondentów w obrębie każdej z warstw, wyróżnionej ze względu na:

a) wiek, 
b) płeć, 

8 Liczebność populacji województwa zachodniopomorskiego, wynoszącą 1 693 072, obliczono na podstawie danych GUS (stan 
w dniu 31.12.2010) http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=681039&p_token=0.17667418215998143 

9 CATI  -SUPPORT jest programem służącym do przeprowadzania badań techniką CATI (Computer Assisted Telephone Intervie‑
wing). Więcej: http://www.ist.net.pl/product.jsp?cati=true 

10 W badaniu określono dokładnie jaka liczba osób o określonej charakterystyce społeczno – demograficznej ma zostać 
przebadana. Jeśli przyjęto np., że przebadanych zostanie 100 osób w wieku 20  -24 lata, to wyczerpanie się kwoty oznacza, 
że przebadano już wszystkie 100 osób z tego przedziału wiekowego. Jeśli ankieter trafi na kolejną osobę z tego przedziału 
wiekowego, nie przeprowadza z nią badania.

11 O ile podejście do badań u osób starszych można wytłumaczyć dysponowaniem większą ilością czasu wolnego oraz większą 
potrzebą kontaktu z ankieterem, o tyle w przypadku osób reprezentujących młodsze kategorie wiekowe dało się zauważyć 
nie tyle brak czasu, co mniejsze zainteresowane samym tematem badania, przejawiające się w częstych odmowach udziału 
w badaniu oraz w zauważalnym braku zaangażowania podczas odpowiadania na pytania ankieterów.
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c) wielkość zamieszkiwanej miejscowości (wieś, małe miasto, duże miasto)12

d) powiat, jako jednostka administracyjna obejmująca miejsce zamieszkania 
respondenta. 

W badaniu przyjęto założenie, że zmienne te mogą w sposób istotny różnicować poczucie 
tożsamości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Liczbowe i procentowe charakterystyki poszczególnych warstw przedstawiają tabele 2., 
3. i 4. – zamieszczone poniżej.13

Tabela 2. Warstwa: wielkość miejscowości zamieszkania

Wielkość miejscowości zamieszkania Liczba respondentów % 

Wieś 329 30,9

Miasto poniżej 50 tys. mieszkańców 366 34,3

Miasto powyżej 50 tys. mieszkańców 371 34,8

Razem 1066 100,0

Tabela 3. Warstwy: wiek i płeć

Przedziały wiekowe

Liczba respondentów

%Kobiety Mężczyźni
Razem

51,5% 48,5%

15  -19 lat 38 36 74 6,9

20  -24 lata 50 48 96 9,0

25  -34 lata 110 102 214 20,1

35  -44 lata 82 78 160 15,0

45  -54 lata 88 88 176 16,5

55  -59 lat 60 51 111 10,4

60  -64 lata 44 41 85 8,0

powyżej 64 lat 77 73 150 14,1

Razem 549 517 1066 100,0

12 W raporcie, pod pojęciem „małe miasta” rozumie się miasta poniżej 50 tys. mieszkańców. Pod pojęciem „duże miasta” 
rozumie się miasta, które zamieszkuje powyżej 50 tys. mieszkańców.

13 Wszystkie dane, które posłużyły określeniu liczebności poszczególnych warstw zostały obliczone na podstawie danych GUS, 
wg stanu na 31 grudnia 2010r.
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Warstwa: powiaty

W badaniu przyjęto założenie, że na stopień identyfikacji z województwem zachodniopo-
morskim może mieć wpływ uprzednia przynależność administracyjna, czyli zamieszkiwanie 
respondentów na terenach byłych województw: szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskie-
go, pilskiego i słupskiego, które po reformie administracyjnej w 1999 roku, weszły w skład no-
wej jednostki administracyjnej – województwa zachodniopomorskiego. W celu umożliwienia 
porównań w tym zakresie, jako warstwę do losowania próby przyjęto powiat, jako zamiesz-
kiwany obszar. Wszystkie powiaty obecnego województwa zachodniopomorskiego można 
bowiem przyporządkować województwom sprzed reformy. Nie dotyczy to jedynie powiatu 
sławieńskiego, składającego się z czterech gmin, z których przed reformą – dwie wchodziły 
w skład województwa koszalińskiego, a dwie – słupskiego. Ilustruje to poniższa mapa, na 
której różnymi kolorami oznaczono terytoria byłych województw. Zielone linie wyznaczają 
granice obecnych powiatów.

Mapa nr 1. Powiaty województwa zachodniopomorskiego na tle byłych województw

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 4. Respondenci wg obszaru zamieszkania: powiaty oraz województwa sprzed reformy

Byłe województwa Obecne powiaty Liczba respondentów %

szczecińskie

Goleniowski 53 5,0

Gryficki 43 4,0

Gryfiński 53 5,0

Kamieński 32 3,0

Łobeski 21 2,0

Policki 43 4,0

Pyrzycki 21 2,0

Stargardzki 75 7,0

Miasto Szczecin 256 24,0

Miasto Świnoujście 21 2,0

 Razem 618 58,0

koszalińskie

Białogardzki 32 3,0

Drawski 32 3,0

Kołobrzeski 53 5,0

Koszaliński 44 4,1

Szczecinecki 52 4,9

Świdwiński 32 3,0

Miasto Koszalin 64 6,0

 Razem 309 29,0

gorzowskie
Choszczeński 32 3,0

Myśliborski 43 4,0

 Razem 75 7,0

pilskie Wałecki 32 3,0

słupskie/koszalińskie Sławieński 32 3,0

 
Razem 1066 100,0

Źródło: Opracowanie własne.
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3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Rozdział poświęcony analizie wyników badania składa się z pięciu zasadniczych części: 
Pierwsza (3.1) – uzupełnia opis populacji badanej, przedstawiony w części metodologicz-

nej, o dodatkowe informacje dotyczące badanych, uzyskane z pytań metryczki kwestionariu-
sza ankiety. 

Druga (3.2) – analizuje tożsamość indywidualną i społeczną respondentów. 
Trzecia (3.3) – omawia wyniki dotyczące identyfikacji i stopnia identyfikacji respondentów 

z różnymi obszarami terytorialnymi.
Czwarta (3.4) – próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między identy-

fikacją respondentów z miejscem zamieszkania a uczestniczeniem przez nich w różnych 
działaniach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego. 

Piąta (3.5) – ukazuje wartości społeczno – kulturowe, wokół których ogniskuje się tożsa-
mość mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

3.1 Charakterystyka respondentów

Liczbę respondentów, ich charakterystykę w podziale na wiek, płeć, wielkość miejsco-
wości zamieszkania oraz powiaty – przedstawiono w części metodologicznej pracy. Dane 
te jednak można i należy uzupełnić, dla wzbogacenia obrazu próby badawczej, o informacje 
pozyskane z metryczki kwestionariusza ankiety, która wnosi takie cechy populacji badanej, 
jak: 

 – stopień zakorzenienia w regionie,
 – poziom wykształcenia, 
 – wyznanie,
 – narodowość, 
 – sytuację bytową.

Dopiero łączny zestaw cech respondentów tworzy profil niezbędny do szacowania róż-
nych aspektów tożsamości mieszkańców regionu.

3.1.1 Stopień zakorzenienia respondentów 

Przez stopień zakorzenienia rozumiemy w raporcie długość zamieszkiwania responden-
ta i/lub jego rodziny na terenie województwa zachodniopomorskiego, mierzoną w latach i/
lub pokoleniach. W celu zbadania tej cechy, podzielono wszystkich respondentów na trzy 
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kategorie odpowiadające różnym stopniom zakorzenienia, aby następnie poddać je analizie 
porównawczej pod kątem identyfikacji z terytorium, które zamieszkują. Są to następujące 
kategorie:

• rdzenni mieszkańcy (przodkowie respondenta mieszkają na\ terenie obecnego 
województwa zachodniopomorskiego od co najmniej trzech pokoleń),

• rodowici mieszkańcy (respondenci, którzy urodzili się na terenie obecnego 
województwa),

• przyjezdni mieszkańcy (respondenci, którzy przyjechali na teren obecnego woje-
wództwa, ale się tu nie urodzili).

Wśród 1 066 respondentów można wyróżnić 754 (70,7%) mieszkańców rodowitych, 
z czego 219 osób (20,5% ogółu badanych) to mieszkańcy rdzenni. Pozostałe 312 osoby 
(29,3% ogółu badanych) są mieszkańcami przyjezdnymi.14 Strukturę tę ilustruje wykres nr 1.

Wykres 1. Respondenci według stopnia zakorzenienia (N=1066)

Źródło: Opracowanie własne.

Warto dodać, że pośród 219 rdzennych mieszkańców, 62,1% zadeklarowało, że na terenie 
obecnego województwa zachodniopomorskiego mieszkali już ich pradziadkowie, a pozostałe 
37,9% z nich stwierdziło, że ich przodkowie mieszkali tu jeszcze wcześniej. 

Celem dopełnienia obrazu respondentów ze względu na stopień zakorzenienia, poniżej 
zamieszczono charakterystykę mieszkańców przyjezdnych pod kątem liczby lat, jaką za-
mieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Przedstawia to tabela nr 5.

14 Wszyscy mieszkańcy rdzenni są jednocześnie mieszkańcami rodowitymi. Łącząc te dwie grupy otrzymujemy podział na 
mieszkańców rodowitych w liczbie 754 osób (70,7%) oraz mieszkańców przyjezdnych w liczbie 312 osób (29,3%).



20

Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Tabela 5. Okres zamieszkiwania na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego 
przez osoby przyjezdne (n=312)15

Długość okresu zamieszkiwania przez respondenta na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego Liczba respondentów %

1  -5 lat 14 4,5

6   -15 lat 44 14,1

16   -25 lat 41 13,1

ponad 25 lat 213 68,3

Ogółem 312 100,0

Źródło: Opracowanie własne.

Z zamieszczonej tabeli wynika, że większość osób badanych zamieszkuje teren woje-
wództwa dłużej niż 25 lat, co może zwiększać ich subiektywne poczucie stopnia zakorzenie-
nia w województwie. 

3.1.2 Respondenci według wykształcenia

Informacji na temat swojego wykształcenia udzieliło 1051 respondentów. Struktura ta jest 
zróżnicowana i przedstawia się następująco: najwięcej, bo 43,4% respondentów posiada wy-
kształcenie średnie, 27,8% z nich zadeklarowało wykształcenie wyższe, 15,4% – wykształce-
nie zawodowe, zaś 13,4% badanych to osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym 
bądź niższym. Pełny rozkład procentowy wykształcenia respondentów przedstawia wykres 
nr 2.

15 W raporcie, duże „N” oznacza liczebność całej próby badawczej (1066 respondentów), natomiast małe „n” odnosi się do 
każdej innej liczby respondentów, różnej od 1066. 
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Wykres 2. Poziom wykształcenia respondentów

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując poziom wykształcenia mieszkańców regionu – w ujęciu dynamicznym, od roku 
1988 – wyraźnie zauważalny jest wzrost osób z wykształceniem wyższym oraz, co wydaje się 
prostą konsekwencją obowiązku edukacji i nauki w Polsce, spadek mieszkańców z wykształ-
ceniem nieustalonym oraz podstawowym. Jednak mniejszy odsetek osób z wykształceniem 
zawodowym można uznać za zjawisko niepokojące i godne pogłębionej analizy. W regionie, 
w którym intensywnie rozwija się sieć parków przemysłowych, poszukujących pracowników 
właśnie z wykształceniem zawodowym, ich brak może oznaczać spadek atrakcyjności prze-
mysłowej lub też konieczność zatrudniania na niższych stanowiskach osób po studiach licen-
cjackich a nawet magisterskich. Takie zjawisko z kolei wskazywałoby na przeinwestowanie 
edukacyjne, stratę potencjału tych osób i ich wiedzy. W przyszłości – może też powodować 
deprecjację wykształcenia wśród kolejnych roczników bądź jeszcze większy odpływ osób 
ambitnych, które mając wykształcenie wyższe będą poszukiwały miejsca do życia i założenia 
rodziny – w innych regionach kraju lub Europy. Dynamiczne ujęcie poziomu wykształcenia 
obrazuje Tabela nr 6. 

Dla wyjaśnienia, dane z roku 1988 oraz 2002 pochodzą ze spisów powszechnych (opra-
cowania GUS), natomiast dane z roku 2011 pochodzą z prezentowanego badania. Jakkol-
wiek metodologicznie niepoprawne i niedopuszczalne jest porównywanie tych wskaźników ze 
sobą, z całą pewnością pokazują one ciąg zdarzeń w obszarze edukacji i nauki w regionie, 
czyli liczbę osób, które we wskazanych latach uzyskały dyplom danego typu szkoły (uczelni). 
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Tabela 6. Dynamiczne ujęcie poziomu wykształcenia

Poziom wykształcenia
Rok 1988 Rok 2002 Rok 2011 Rok 2011

% % % % %
OGÓŁEM 100 100 100 1988=100% 2002=100%

w tym:      
Wyższe 6,7 10,4 27,8 414,9 267,3

Średnie i policealne 25,8 32,8 43,4 168,2 132,3
Zasadnicze zawodowe 22,4 22,8 15,4 68,8 67,5

Podstawowe ukończone * 37,9 28,5 13,0 34,3 45,6

Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 7,2 3,3 0,4 5,6 12,1

Nieustalony poziom wykształcenia x 2,2 x x x

* w 2011 r. włączono do tej kategorii osoby z wykształceniem gimnazjalnym – kategoria ta nie jest obecna w zesta‑
wieniach GUS, a była obecna w naszym badaniu.

Kolorem czerwonym oznaczono tendencje spadkowe.

Źródło: Opracowane na podstawie danych GUS i badań własnych

Tabela 7. Poziom wykształcenia respondentów według grup wiekowych
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15  -19 0% 9% 81% 1% 4% 0% 0% 0%

20  -24 0% 4% 5% 6% 12% 16% 41% 5%

25  -34 0% 9% 14% 20% 16% 42% 15% 29%

35  -44 0% 6% 0% 20% 15% 11% 15% 19%

45  -54 0% 14% 0% 27% 15% 11% 4% 20%

55  -59 0% 8% 0% 13% 14% 8% 0% 8%

60  -64 0% 12% 0% 9% 9% 5% 4% 7%

pow. 64 100% 38% 0% 3% 16% 8% 22% 12%

Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: Opracowanie własne
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Powyższa tabela pokazuje poziom wykształcenia w poszczególnych grupach wiekowych 
respondentów. Imponujący wydaje się rozkład dla osób powyżej 64 roku życia (niemal zgod-
ny z krzywą Gaussa), gdzie 38% posiada wykształcenie podstawowe, ale też 34% – wy-
kształcenie wyższe (licencjackie i magisterskie łącznie). Zestawienie potwierdza niepokojącą 
tendencję do zmniejszania się liczby osób z wykształceniem zawodowym – wraz z kolejnymi 
rocznikami. W tej kategorii dominują osoby z grupy 45  -54 lata (27%). Następne roczniki to 
sukcesywny spadek: 20% i w grupie wiekowej 20  -24 lata (w tym zakresie mieszczą się ab-
solwenci szkół zawodowych) – już tylko 6%. Prawie we wszystkich kategoriach wiekowych 
mamy zbliżony odsetek osób ze średnim wykształceniem.

3.1.3 Respondenci według przynależności narodowej

Próba badawcza pod względem przynależności narodowej okazała się bardzo homoge-
niczna. Aż 97,9% osób wylosowanych do badań deklarowała narodowość polską. Liczebność 
respondentów innych narodowości nie przekraczała 1% ogółu badanych, dla każdej z dekla-
rowanych grup narodowych, co odzwierciedla w zasadzie strukturę ludności województwa 
zachodniopomorskiego pod względem narodowościowym. 

Można na tej podstawie stwierdzić, iż mieszkańcy regionu Pomorza Zachodniego stano-
wią jednorodną, pod względem narodowościowym, społeczność. To dość zaskakujący obraz, 
zaprzeczający wielu potocznym i stereotypowym skojarzeniom z różnorodnością mieszkań-
ców województwa. Przynależność narodowa zawiera się w szerszej sferze – kulturowej (obok 
języka, tradycji, wyznania i in.), jednakże warto ją uwypuklić, że względu choćby na kontakty 
mieszkańców i współpracę miast na poziomie ponadnarodowym. Niewątpliwie łatwiej nawią-
zuje się tego typu kontakty, mając w rodzinie, w bliskim otoczeniu, osoby o innej narodowości, 
wnoszące do życia społecznego nowe wartości i normy, które z kolei mogą stanowić test 
tolerancji i gotowości na kulturowe otwarcie. 

3.1.4 Respondenci według wyznania

Podobnie jak w przypadku narodowości, także pod względem wyznania grupa respon-
dentów okazała się dość jednorodna. Zdecydowana większość badanych (90,5%), określiła 
swoje wyznanie jako rzymsko  -katolickie. 6,9% zapytanych o wyznanie odpowiedziało, że jest 
ateistą, a liczba respondentów deklarujących „inne wyznanie” nie przekroczyła 3%. Kobiety 
częściej niż mężczyźni deklarowały wyznanie rzymsko  -katolickie, natomiast wśród mężczyzn 
przeważała deklaracja „jestem ateistą”. Pośród 1066 ogółu badanych, 4,7% (51 osób) – od-
mówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania.
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Tabela 8. Wyznanie respondentów 

 Wyznanie
Ogółem w tym:

n % kobiety mężczyźni

Rzymsko  -katolickie 919 90,5% 94,2% 86,3%

Żadne – jestem ateistą 70 6,9% 3,4% 10,8%

Inne wyznanie 27 2,7% 2,4% 2,9%

Ogółem 1016 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne

Respondentów deklarujących przynależność do jakiegoś wyznania zapytano także, czy 
są osobami praktykującymi. Spośród ogółu (946 wierzących), 682 osoby zadeklarowało wy-
pełnianie „praktyk religijnych” (64,0%). 55 osób (5,2%) – odmówiło odpowiedzi na to pytanie. 
Interesujące wyniki daje analiza praktykujących respondentów według przynależności do 
grupy wiekowej. Odsetek osób praktykujących, w większości grup wiekowych jest zbliżony, 
natomiast w przypadku dwóch kategorii: 20  -24 lat oraz 25  -34 lata – jest znacząco niższy. 

Wykres 3. Odsetek osób praktykujących według grup wiekowych

Źródło: Opracowanie własne
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3.1.5 Sytuacja materialna respondentów

Sytuację materialną respondentów zbadano prosząc ich o wybranie jednej z pięciu wypo-
wiedzi, która najlepiej opisuje sytuację życiową ich rodziny. Wypowiedzi te wraz z dokonanymi 
przez respondentów wyborami przedstawia tabela nr 9.

Tabela 9. Sytuacja materialna respondentów

Sytuacja materialna respondentów %

Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby 1,7%

Żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 16,8%

Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważniejsze 
zakupy (np. pralkę, lodówkę, TV) 49,3%

Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania 27,9%

Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na pewien luksus 4,2%

Ogółem 100,0%

Źródło: Opracowanie własne

Zwraca uwagę dość wysoki odsetek osób, które żyją „dobrze i bardzo dobrze” (32,1%) 
oraz stosunkowo niski odsetek osób, które żyją „bardzo biednie” (1,7%). Stoi to bowiem 
w sprzeczności z dość powszechnym przekonaniem na temat poziomu życia mieszkańców 
województwa, który jest oceniany raczej jako niski.16 Jednym z możliwych wyjaśnień bardzo 
niskiego odsetka osób żyjących „bardzo biednie” (1,7%) może być metoda doboru próby ba-
dawczej. Badaniem objęte zostały bowiem osoby posiadające telefony stacjonarne, których 
osoby żyjące „bardzo biednie” w większości mogą nie posiadać. Innym wyjaśnieniem może 
być niechęć badanych do ujawniania złej sytuacji materialnej. 

Istnieje jednak pewna analogia pomiędzy deklaracjami respondentów a wynikami euro-
pejskiego badania ubóstwa relatywnego (Europejskie Badanie Dochodów i Warunków

Życia – EU  -SILC 2008; Ubóstwo. Analiza przestrzenna problemu, OIS Szczecin 2010; 
WWW.ois.szczecin.pl). Wspomniane badanie ujawniło, iż mieszkańcy naszego regionu 
wykazują wyższy poziom potrzeb i oczekiwań życiowych niż na przykład mieszkańcy woje-
wództwa podlaskiego, stąd często powstaje rozdźwięk pomiędzy poziomem potrzeb a po-
ziomem dostępnych dóbr (przeciętnie, dla Polaka oraz dla mieszkańca regionu). W badaniu 
wskaźnika dochodów (obiektywnego miernika dostępu do dóbr i zasobów) – mieszkańcy 

16 Por. „Ubóstwo – analiza przestrzenna problemu” [w:] Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr 
1/2010. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
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naszego regionu plasują się na poziomie przeciętnym dla Polski, a nie – jak w opinii potocznej 
– zdecydowanie poniżej. 

3.2 Tożsamość indywidualna i społeczna mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego

W celu zbadania tożsamości indywidualnej i społecznej poproszono mieszkańców 
o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania:17 

W pierwszym, o charakterze otwartym,18 poproszono respondentów o wymienienie pięciu 
najważniejszych „określeń siebie”, z którymi się identyfikują: Gdybym poprosił(a) Pana/Panią 
o podanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, to jakby się Pan/Pani określił(a)? Proszę 
o podanie pięciu najważniejszych określeń siebie w kolejności, w jakiej pojawią się w Pana/
Pani myślach. {Pyt. 9}19

W drugim pytaniu, o charakterze zamkniętym, chodziło o określenie, czy osoby badane 
czują się związane emocjonalnie z jakimiś organizacjami: Proszę powiedzieć czy istnieją 
takie organizacje (instytucje, zrzeszenia, kluby lub ruchy społ., itp.), z którymi czuje się Pan/
Pani emocjonalnie związany/a? {Pyt. 22} 

W trzecim – chodziło o uzyskanie informacji, czy respondenci należą do jakichś organiza-
cji: Czy należy Pan/Pani do jakiejś organizacji, stowarzyszenia lub klubu (np. hobbystyczne‑
go, artystycznego, religijnego, ekologicznego itp.)? {Pyt. 24}

Analiza odpowiedzi udzielonych na pytanie pierwsze wykazała, że zdecydowanie naj-
większy odsetek respondentów, ze wszystkich 1066 badanych, opisał siebie w kategoriach 
swej przynależności narodowej – prawie 41% badanych pytanych „kim jesteś?” odpowiedzia-
ło: Polakiem. Na dalszych miejscach pojawiły się określenia odnoszące się do ról związanych 
przede wszystkim z rodziną oraz z płcią. Pierwszą dziesiątkę określeń siebie przedstawia 
zamieszczony poniżej wykres nr 4.

17 Pierwsze pytanie służyło zbadaniu tożsamości indywidualnej i społecznej, drugie i trzecie – tożsamości społecznej.
18  Pytanie otwarte, to takie, w którym pozostawia się respondentowi całkowitą swobodę odpowiedzi. 
19  W nawiasach klamrowych podano numer pytania, jaki nadano mu w kwestionariuszu ankiety.
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Wykres 4. Kim czują się mieszkańcy woj. Zachodniopomorskiego?

Źródło: opracowanie własne

Po zsumowaniu określeń, które badani wymienili w pierwszej kolejności, okazało się, że 
lista tych najważniejszych pokrywa się w dużej mierze z listą „wszystkich odpowiedzi”. Ob-
razują to dwie zamieszczone poniżej tabele. W tabeli 10a znajduje się „pierwsza dziesiątka” 
spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi, w tabeli 10b – „pierwsza dziesiątka” odpowiedzi 
wybranych jako określenie pierwszego wyboru (najważniejsze). 

Tabela 10a         Tabela 10b

Wszystkie udzielone odpowiedzi 
(n=1041) [%]

 

Odpowiedzi udzielone w pierwszej 
kolejności (n=266) [%]

Polką/Polakiem 40,9% Polką/Polakiem 25,6

matką 23,1% kobietą 8,0

kobietą 14,5% matką 7,6

żoną 11,8% człowiekiem 7,1

emerytem/emerytką 9,0% emerytem/emerytką 5,8

człowiekiem 8,7% mężczyzną 3,7

mężem 8,2% studentem/studentką 3,2

babcią 7,7% uczniem/uczennicą 2,5

ojcem 7,5% żoną 2,1

mężczyzną 6,6% pracownikiem 1,7

Źródło: Opracowanie własne
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W obu tabelach znalazły się takie określenia jak: Polak/Polka, matka, kobieta, żona, 
emeryt(  -ka), człowiek i mężczyzna. W tabeli zawierającej „wszystkie udzielone odpowiedzi” 
pojawiły się jeszcze: „mąż”, „babcia” i „ojciec”, natomiast w tabeli zawierającej „odpowiedzi 
udzielone w pierwszej kolejności”: „student, „uczeń” i „pracownik”. Przyjmując, że określenia 
podawane przez ludzi w pierwszej kolejności są dla nich najważniejsze, można by stwier-
dzić, że tożsamość społeczna większości respondentów, poza podstawową identyfikacją 
o charakterze narodowym, ogniskuje się głównie wokół podstawowych ról, które pełnią oni 
w swoim życiu – ról związanych z rodziną, uczeniem się i pracą. Warto w tym miejscu dodać, 
że pomimo tego, iż respondenci traktują role związane z nauką i pracą jako bardzo ważne, 
to stopień identyfikacji z ich miejscem pracy oraz ze „szkołą/uczelnią” jest już zróżnicowany. 
Ilustruje to zamieszczony poniżej wykres nr 5. 

Wykres 5. Stopień identyfikacji respondentów ze szkołą/uczelnią i miejscem pracy

Źródło: Opracowanie własne

Na wykresie widać wyraźnie, że rozkład odpowiedzi dotyczących identyfikacji z pracą 
oraz szkołą/uczelnią jest podobny. W jednym i drugim przypadku najwięcej respondentów 
deklaruje bardzo niski i bardzo wysoki stopień identyfikacji, przy czym w obu przypadkach 
nieco więcej jest osób identyfikujących się w stopniu bardzo wysokim.

Ze względu na wysoką liczbę wskazań, bliższej analizie pod kątem ich cech społecznych 
i demograficznych poddano respondentów, którzy w pierwszej kolejności wybrali dla siebie 
określenie „Polak” lub „Polka”. Analiza ta wykazała, że poczuwanie się do bycia Polką lub 
Polakiem jest względnie niezależne od większości branych pod uwagę cech społeczno-
 -demograficznych (wieku, wykształcenia, sytuacji materialnej oraz miejsca zamieszkania). 
Najlepiej obrazuje to podział tej grupy badanych ze względu na miejsce zamieszkania. Oka-
zuje się, że Polką lub Polakiem czują się w jednakowym stopniu zarówno mieszkańcy wsi 
25%, jak i mieszkańcy miast poniżej oraz powyżej 50 tys. mieszkańców (odpowiednio 24% 
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i 26%). W przypadku pozostałych cech, różnice są większe, ale każdorazowo mieszczą się 
one w granicach 15 punktów procentowych. Na uwagę zasługuje analiza wszystkich odpo-
wiedzi pogrupowanych ze względu na płeć.

Tabela11. Tożsamość badanych w podziale na płeć

kobiety
Jestem

mężczyźni

% n n %

19,6% 105 Polką/Polakiem 161 31,9%

15,1% 81 Kobietą/mężczyzna 38 7,5%

14,5% 78 Matką/ojcem 12 2,4%

3,9% 21 Żoną/mężem 8 1,6%

6,0% 32 człowiekiem 42 8,3%

4,7% 25 Emerytką/emerytem 35 6,9%

3,7% 20 Studentką/studentem 13 2,6%

2,6% 14 Uczennicą/uczniem 12 2,4%

1,3% 7 pracownikiem 11 2,2%

1,3% 7 Szczecinianką/Szczecinianinem 7 1,4%

Źródło: Opracowanie własne

Okazuje się, że kobiety w zdecydowanie większym stopniu utożsamiają się z rolą matki 
niż mężczyźni z rolą ojca (14,5% w stosunku do 2,4%) a dwukrotnie częściej wymieniały rolę 
żony (3,9%) niż mężczyźni rolę męża (1,6%). Podobnie było w przypadku określania siebie 
w kategoriach płci: „jestem kobietą” wymieniło 15,1% kobiet, a „jestem mężczyzną” – 7,5% 
mężczyzn. Natomiast na najczęściej pojawiającą się w odpowiedziach kategorię: „Polak/
Polka”, wskazywało więcej mężczyzn (31,9%) niż kobiet (19,6%).

Zestawienie „wszystkich udzielonych odpowiedzi” z pozostałymi cechami społeczno-
 -demograficznymi (wiek, wykształcenie, sytuacja materialna oraz miejsce zamieszkania) nie 
wykazało znaczących różnic. Tworzenie zbiorów określeń, ze względu na te cechy, dawało za 
każdym razem podobne rezultaty – pierwsze dziesięć wskazań oscylowało ciągle wokół tego sa-
mego typu autodefinicji. Tylko sporadycznie pojawiały się inne określenia takie jak: „były pracow-
nik stoczni”, „nauczyciel akademicki”, „obywatel” oraz określenia odnoszące się do identyfikacji 
z miejscem zamieszkania (np. Szczecinianin, Koszalinianin, mieszkaniec Kołobrzegu, itp.) 

Nieco odmienne wyniki otrzymujemy jedynie wówczas, kiedy „wszystkie odpowiedzi” udzielo-
ne przez kobiety i mężczyzn zestawimy ze zmienną „wiek”. W zależności od kategorii wiekowej, 
pojawią się wtedy różnice w pierwszej dziesiątce wskazań respondentów. Szczegółowe wyniki 
zawierają tabele nr 12a i 12b. 
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Dalszemu określeniu tożsamości społecznej mieszkańców województwa zachodniopo-
morskiego służy analiza odpowiedzi na dwa kolejne pytania. W pierwszym z nich zapytano 
badanych o to, czy czują się emocjonalnie związani z jakimiś grupami zrzeszeniami, z orga-
nizacjami. W odpowiedzi na to pytanie, dokładnie 75%, czyli trzy czwarte wszystkich 1066 
badanych, odpowiedziało „nie”, a 25% udzieliło odpowiedzi „tak”. 

Wykres 6. Czy istnieją takie organizacje (instytucje, zrzeszenia, kluby lub ruchy społ., itp.), 
z którymi czuje się Pan(i) emocjonalnie związany(a)? (N=1066)

Źródło: Opracowanie własne

Tak wysoki procent odpowiedzi negatywnych wydaje się być zaskakujący i z pewnością 
wymaga pogłębionej analizy, która pozwoli ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Bliższe przyjrzenie się grupie 800 osób, które udzieliły odpowiedzi „nie”, pod kątem 
ich cech społeczno – demograficznych, wykazało, że struktura tych cech nie różni się za-
sadniczo od analogicznej struktury wszystkich osób poddanych badaniu. Oznacza to, że 
brak deklarowanych związków emocjonalnych z jakimikolwiek organizacjami czy grupami 
dotyczy nie jakiejś szczególnej kategorii osób, lecz większości mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. 

Analiza 266 osób, które poczuwają się do emocjonalnych związków z organizacjami, ze 
względu na ich miejsce zamieszkania oraz wykształcenie pokazuje, że największy odsetek 
takich osób znajdujemy wśród mieszkańców wielkich miast oraz pośród osób z wyższym 
wykształceniem. W obu przypadkach stwierdzamy słabą, ale wyraźną zależność biegnącą 
w tym samym kierunku: im wyższe jest wykształcenie oraz im większe jest miejsce zamiesz-
kania badanych, tym więcej osób czuje się związanych z jakąś organizacją lub grupą. Kiedy 
weźmiemy po uwagę wiek, okazuje się, że najczęściej związki emocjonalne w analizowanym 
kontekście deklarują osoby w grupie wiekowej 35  -44 lata oraz po 64 roku życia (odpowiednio 
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30% i 30,7%), a najmniej – osoby w wieku 20  -24 lata (19,4%). Ze względu na płeć, do takich 
osób należy nieco więcej badanych mężczyzn (28,5%) niż kobiet (21,5%).

Wszystkie z 266 osób, związanych emocjonalnie z jakimiś organizacjami, poproszono 
o określenie typu, charakteru tych grup. Analiza odpowiedzi pokazuje, że są to głównie orga-
nizacje o charakterze turystyczno–rekreacyjno  -sportowym oraz społeczno  -politycznym. Ich 
rodzaje wyszczególniono na poniższym wykresie.

Wykres 7. Rodzaje organizacji, z którymi respondenci czują się emocjonalnie związani* (n=266)
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* Inne, wymieniane przez respondentów organizacje uzyskały każdorazowo poniżej 9 wskazań, dlatego nie zostały 
uwzględnione w zestawieniu.

Źródło: Opracowanie własne

Rozkład odpowiedzi na trzecie zasadnicze pytanie postawione w tym rozdziale jest prawie 
identyczny jak w przypadku pytania drugiego. Zdecydowana większość respondentów, 859 
osób (80,6% ogółu badanych) zapytanych, czy należy do jakiejś organizacji, stowarzyszenia 
lub klubu itp., odpowiedziało przeczeniem, a pozostałe 207 osób (19,4%), a więc mniej niż 
jedna piąta badanych, udzieliła odpowiedzi twierdzącej.
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Wykres 8. Czy należy Pan/Pani do jakiejś organizacji, stowarzyszenia lub klubu? (N=1066)

Źródło: Opracowanie własne

Tak niski procent osób deklarujących przynależność organizacyjną pokazuje, że rozkład 
odpowiedzi w pytaniu poprzednim nie był przypadkowy i że brak związków emocjonalnych 
z organizacjami idzie w parze z brakiem aktywności w organizacjach, co skłania ponownie do 
postawienia pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy.

Podobnie jak w pytaniu poprzednim, analiza licznej grupy respondentów – 859 osób (81% 
ogółu badanych) nie należących do żadnej organizacji wykazała, że nie różni się ona zasad-
niczo pod względem struktury cech społecznych i demograficznych od analogicznej struktury 
całej badanej populacji. 

Wyróżniająca się na tym tle niewielka grupa osób należących do różnych organizacji, 
poddana została analizie ze względu na cechy społeczno  -demograficzne. I tak, biorąc pod 
uwagę ich miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia oraz sytuację materialną, odnoto-
wujemy tutaj istnienie zależności liniowej: im większe jest miejsce zamieszkania, wyższe 
wykształcenie i im lepsza sytuacja materialna, tym więcej osób deklaruje przynależność do 
organizacji. W grupie osób deklarujących przynależność do organizacji znajduje się również 
nieco więcej mężczyzn niż kobiet (22,6% w stosunku do 16,4%), a biorąc pod uwagę wiek 
badanych, najwięcej takich osób należy do przedziału wiekowego powyżej 64 roku życia 
(27,3%), a najmniej – 35  -44 lata (15,6%).

Przynależność organizacyjną badanych przeanalizowano także w podziale na powiaty. 
Wyniki analizy pokazują, że największy odsetek osób deklarujących taką przynależność 
mieszka na terenie powiatów:

 – łobeskiego (33,3%),
 –   kamieńskiego (31,3%) 
 –  pyrzyckiego (28,6%),

a najmniejszy:
 – kołobrzeskiego (9,4%),
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 –   goleniowskiego (11,3%), 
 –   białogardzkiego (12%)
 –   choszczeńskiego (12%).

Szczegółowe dane przedstawia mapa nr 2.

Mapa nr 2. Odsetek osób deklarujących przynależność organizacyjną w podziale na powiaty

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkie 207 osób, które zadeklarowały przynależność organizacyjną, zapytano o cha-
rakter działalności organizacji, do których należą. Z odpowiedzi uzyskanych na to pytanie 
wynika, że aktywność nielicznej grupy badanych ogniskuje się głównie wokół organizacji 
o charakterze sportowym oraz w organizacjach emerytów i klubach dla seniorów. Procentowy 
rozkład tych odpowiedzi obrazuje tabela nr 13.
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Tabela 13. Przynależność organizacyjna respondentów

Przynależność organizacyjna
Odpowiedzi

N Procent

Organizacje sportowe (związki, kluby i stowarzyszenia) 29 14,0%

Organizacje emerytów, kluby seniorów 23 11,1%

Związki zawodowe 12 5,8%

Partie polityczne 12 5,8%

Organizacje lub ruchy religijne, wspólnoty parafialne 11 5,3%

inne * 120 58,0%

Ogółem 207 100,0%

* wskazania były bardzo rozproszone i żadne z nich nie przekroczyło 4%

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując rozdział należy stwierdzić, że poczucie tożsamości społecznej skupia 
się głównie na rolach rodzinnych oraz rolach związanych z pobieraniem nauki i z pracą. 
Działalności w tym obszarze życiowym nie towarzyszy jednak szersza aktywność społeczna 
zdecydowanej większości mieszkańców. Tylko niewielki odsetek badanych (19,4%) deklaruje 
przynależność do organizacji, wybierając – w zależności od wieku – te o charakterze sporto-
wym lub organizacje emeryckie i kluby seniorów. Aż 75% respondentów twierdzi, że nie czuje 
się emocjonalnie związana z żadną organizacją społeczną, co wskazuje na istnienie swoistej 
społeczno  -organizacyjnej „próżni”. Niewielki odsetek badanych (25%), który czuje się zwią-
zany z jakąś organizacją odnosi ten związek przede wszystkim do organizacji o charakterze 
społeczno  -politycznym bądź sportowym. 

Z kolei analiza odpowiedzi pod kątem tożsamości indywidualnej wykazała, że respon-
denci definiują siebie przede wszystkim w kategoriach ogólnych (człowiek) oraz ról związa-
nych z płcią (kobieta, mężczyzna). Były to jedyne kategorie pojęciowe mające statystyczne 
znaczenie, które respondenci wykorzystywali do opisania swej tożsamości indywidualnej. 
Nieobecność innych pojęć odnoszących się do ich indywidualnych cech oraz określanie się 
respondentów głównie w kategoriach tożsamości społecznej pozwala wyciągnąć wniosek, 
że grupy społeczne, przynajmniej te związane z funkcjonowaniem życia rodzinnego, posia-
dają dla nich dużo większe znaczenie niż manifestowany w taki lub inny sposób społeczny 
indywidualizm. Jeśli powyższy wniosek jest uprawniony, oznaczałoby to, iż dysponujemy 
jednak w województwie pewnym kulturowym zasobem sprzyjającym budowaniu kapitału 
społecznego. 

Można też domniemać, iż niska aktywność społeczna mieszkańców nie pozwala im 
znaleźć innych definicji samego siebie, jak tylko poprzez role naturalne i zawodowe. To 
z kolei oznacza, że istnieje olbrzymie pole do zagospodarowania przez sferę edukacji oraz 
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wychowania, które – kształtowane prawidłowo i świadomie już w okresie dzieciństwa – mo-
głoby dopiero stanowić zaczyn społecznego kapitału w przyszłości. 

3.3 Tożsamość terytorialna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Moduł poświęcony tożsamości terytorialnej zawiera omówienie wyników dotyczących 
identyfikacji oraz stopnia identyfikacji respondentów z różnymi obszarami wyróżnionymi 
według kryterium terytorialnego. W badaniu wzięto pod uwagę przede wszystkim następu-
jące kategorie: województwo zachodniopomorskie, powiaty, gminy, miasta, wsie, dzielnice 
i osiedla. Jako że województwo jest częścią większej całości społecznej, dodatkowo wzięto 
pod uwagę także Polskę oraz Europę. 

Aby określić podstawowe wymiary tożsamości terytorialnej badanych, poproszono ich 
o odpowiedź na następujące pytanie: Chciałabym zapytać Pana/Panią o Pana(i) poczucie 
tożsamości. Kim najbardziej się Pan(i) czuje? Przeczytam Panu(i) 8 określeń. Proszę wybrać 
maksymalnie 3, które są Panu(i) najbliższe. {10}

Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres nr 9*

Wykres 9. Tożsamość terytorialna mieszkańców województwa20 (n=1066)

* procent wskazań nie sumuje się do 100, ponieważ każdy respondent mógł wybrać 3 odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne

Z wykresu wynika, że dla ogółu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 
(N=1066) najważniejsze są przede wszystkim cztery identyfikacje. Zdecydowana większość 
20 Użyte w kafeterii odpowiedzi (głównie odnoszące się do bycia Polakiem i Europejczykiem) można traktować zarówno jako 

wskaźniki tożsamości terytorialnej, jak i społecznej. Jak wspomniano w części pierwszej raportu, różne wymiary tożsamości 
przenikają się wzajemnie i w większości przypadków trudno jest je od siebie oddzielić. 
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respondentów określa siebie w kategoriach przynależności narodowej: „bycie Polakiem” wy-
brało ponad trzy czwarte badanych. Trzy kolejne identyfikacje, pod względem liczby wyborów, 
są mniej liczne: 28,4% respondentów wskazało, że czuje się „mieszkańcem swojej miejsco-
wości”, 26,9% – „Europejką/Europejczykiem”, a 19,3% wybrało odpowiedź „Zachodniopo-
morzaninem” (19,3%). Co ciekawe, wszystkie cztery identyfikacje pojawiły się w odpowiedzi 
na pytanie otwarte nr 9 – w tej samej kolejności. Poza pierwszą z nich, którą wskazało 41% 
badanych, pozostałe nie były jednak liczne i uplasowały się pod koniec drugiej i trzeciej dzie-
siątki. Określenia wskazującego na utożsamianie się respondenta z własną miejscowością 
(np. jestem mieszkańcem Stargardu, Policzaninem, Koszalinianinem, itp.) użyło wówczas 
3,3% ogółu badanych, a określeń „Europejczyk” i „mieszkaniec Zachodniopomorskiego” 
odpowiednio 1,9% i 1,4% badanych. 

Niewielka liczba wskazań dotyczących pozostałych obszarów nie musi oznaczać, że 
respondenci się z nimi nie identyfikują lub identyfikują się bardzo słabo. W zadanym pytaniu 
mieli oni bowiem możliwość wybrania tylko trzech najbliższych im określeń. Przypuszczenie 
to potwierdzają odpowiedzi na kolejne pytanie, w którym respondenci mieli określić stopień 
swej identyfikacji z każdym z ośmiu wyróżnionych niżej obszarów. Pytanie to brzmiało: 

Poproszę Pana/Panią o wskazanie w jakim stopniu utożsamia się Pan(i) z poszczególny‑
mi obszarami, które wymienię. (Proszę określić stopień identyfikacji na skali od 1 do 10, gdzie 
1 oznacza brak identyfikacji, a 10 całkowitą identyfikację.) {Pyt. 11} 

Rozkład procentowy odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres nr 10 21

Wykres 10. Stopień identyfikacji mieszkańców województwa z różnymi obszarami terytorialny-
mi. (N=1066)

Źródło: Opracowanie własne 

21 Zestawienie powstało w wyniku połączenia zmiennych liczbowych na skali 1  -10, gdzie 1  -2 oznacza bardzo niską identyfikację, 
3  -4 niską, 5  -6 średnią, 7  -8 wysoką, a 9  -10 bardzo wysoką identyfikację.
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Analiza odpowiedzi pokazuje, że podobnie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie dzie-
siąte, dla mieszkańców województwa liczą się przede wszystkim dwa obszary – „Polska” oraz 
„moja miejscowość”. W bardzo wysokim stopniu utożsamiają się z nimi odpowiednio 902 oso-
by (84,6%) oraz 788 (73,9%) osób badanych. Na trzecie miejsce wysunęło się „województwo 
zachodniopomorskie” – 688 (64,5%) identycznych wskazań, a „Europa”, która wcześniej zaj-
mowała trzecią pozycję, tym razem znalazła się na dalszym miejscu (36,9% wskazań). Dość 
silnie rysuje się także identyfikacja badanych z pozostałymi obszarami (osiedlem/dzielnicą, 
gminą, powiatem i przestrzenią sąsiedzką). Oceny wyrażające „wysoką” i „bardzo wysoką” 
identyfikację w każdym przypadku przeważają nad ocenami „niskimi” i „średnimi”. Uzyskane 
wyniki pozwalają stwierdzić, że identyfikacja respondentów z trzema „podstawowymi” obsza-
rami jest bardzo silna. Uzasadnia to dodatkowo fakt, iż duża liczba badanych oceniła swoją 
identyfikację z tymi obszarami jako „wysoką”. 

Warto w tym miejscu dodać, że na wysoki stopień identyfikacji respondentów z zamiesz-
kiwaną przez nich miejscowością może wskazywać także struktura odpowiedzi na pytanie, 
w którym respondenci mieli wskazać, w jakim dowolnym miejscu chcieliby mieszkać, gdyby 
mogli otrzymać tam wymarzoną pracę. Ponad 61% badanych odpowiedziało, że chciałoby 
mieć tę pracę w miejscowości, którą obecnie zamieszkuje. Strukturę odpowiedzi na to pytanie 
ilustruje wykres nr 11.

Wykres 11. Gdyby mógłby/mogłaby Pan(i) mieć wymarzoną pracę w każdym dowolnym miej-
scu, gdzie chciał(a)by Pan(i) wówczas zamieszkać?

Źródło: Opracowanie własne

Eksploracyjny charakter przeprowadzonych badań nie pozwala jednoznacznie stwier-
dzić, czy wysoki odsetek osób wybierających chęć pozostania w dotychczasowym miejscu 
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zamieszkania wynika z utożsamiania się z tym miejscem, czy też powodowany jest innymi 
czynnikami, jak choćby silną więzią z najbliższymi, czy uwarunkowaną psychologicznie nie-
chęcią do zmiany miejsca zamieszkania. 

3.3.1 Społeczno  -demograficzna charakterystyka respondentów, definiujących się jako 
Polacy, mieszkańcy swojej miejscowości i Zachodniopomorzanie 

Dalsze rozważania zawierają społeczno  -demograficzną charakterystykę respondentów, 
którzy w „bardzo wysokim” stopniu identyfikują się z:

 – „Polską”, 
 –   „moją miejscowością”, 
 –   „województwem zachodniopomorskim”. 

Trzy wskazane grupy zostaną przeanalizowane pod kątem takich cech jak: płeć, wiek, 
poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania i sytuacja materialna.

3.3.1.1 Cechy społeczno  -demograficzne respondentów deklarujących silną identyfika-
cję z „Polską”

Analiza respondentów pod kątem płci pokazuje, że w grupie tej znalazł się prawie iden-
tyczny odsetek ogółu badanych kobiet i mężczyzn (84,5% w stosunku do 84,7%)22. Uwzględ-
niając kategorię „wykształcenie”, sytuacja przedstawia się nieco inaczej: największy odsetek 
silnie identyfikujących się z Polską pojawił się w grupie osób posiadających wykształcenie 
pomaturalne (92,1%) oraz wyższe (88,7%), najniższy zaś – cechował osoby z wykształce-
niem gimnazjalnym (72,9%). W tym ostatnim przypadku, zdecydowana większość to osoby 
między 15  -19 rokiem życia.

Interesująca zależność pojawiła się pomiędzy stopniem identyfikacji w grupie a wiekiem 
respondentów. Okazało się, że im starsze są osoby badane, tym częściej wskazują na bardzo 
silną identyfikację z Polską. Takiego wyboru dokonało 71,4% osób w wieku 20  -24 lata oraz 
93,3% osób powyżej 64 roku życia. Wyjątek stanowiły osoby między 15  -19 rokiem życia, 
których odsetek wyniósł 75,7%. Zależność między wiekiem a identyfikacją ilustruje poniższy 
wykres. 

22 Wszystkie wskazania procentowe w przeprowadzanej analizie odnoszą się do ogółu badanych (N=1006), wyróżnionych ze 
względu na daną cechę społeczną lub demograficzną. 
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Wykres 12. Procent osób bardzo silnie identyfikujących się z Polską – wg wieku

Źródło: Opracowanie własne 

Analiza respondentów ze względu na wielkość miejsca zamieszkania wykazała, że bar-
dzo silnie identyfikuje się z Polską jednakowy odsetek mieszkańców małych i dużych miast 
(odpowiednio 87,2 i 87,1%) i nieco mniejszy odsetek mieszkańców wsi 79%. 

Analiza badanych ze względu na ich sytuację materialną pokazała, że najwięcej takich 
respondentów znajduje się wśród osób żyjących „skromnie”, „średnio” i „dobrze” (wskazania 
mieszczą się w granicach 83,6 – 86,9%), nieco mniej jest ich wśród żyjących „bardzo dobrze” 
(79,5%), natomiast zdecydowanie najmniej – wśród osób żyjących „bardzo biednie” (72,2%). 

Wykres 13. Procent osób bardzo silnie identyfikujących się z Polską w zależności od sytuacji 
materialnej

Źródło: Opracowanie własne



41

3. Analiza wyników badań

3.3.1.2 Cechy społeczno  -demograficzne respondentów deklarujących silną identyfika-
cję ze „swoją miejscowością”

Analiza respondentów bardzo silnie utożsamiających się z miejscowością, którą zamiesz-
kują, wykazała, że grupa ta pod względem cech społeczno  -demograficznych odzwierciedla 
w dużym stopniu strukturę całej badanej populacji. Na tym tle wyróżniają ją praktycznie dwie 
cechy: wiek i wykształcenie. Pozostałe trzy cechy (płeć, miejsce zamieszkania i sytuacja 
materialna) prawie wcale nie różnicują tej grupy badanych. Odstępstwo od reguły znajdujemy 
tylko w kategorii wyróżnionej ze względu na sytuację materialną: odsetek respondentów 
deklarujących, że żyją „bardzo biednie” jest w niej mniejszy (61,1%) niż odsetek pozostałych 
grup tej kategorii respondentów (od 74,0 do 75,0%). 

Biorąc pod uwagę różne kategorie wiekowe, największy odsetek osób bardzo silnie iden-
tyfikujących się ze „swoją miejscowością” znajduje się w przedziale 54  -54 lata (61,4%) oraz 
20  -24 lata (70,4%). Pozostałe kategorie wiekowe mieszczą się w przedziale 74% – 79,7%, 
przy czym tę najliczniejszą stanowią osoby między 15 a 19 rokiem życia. 

Wykres 14. Procent osób bardzo silnie identyfikujących się ze „swoją miejscowością” – wg 
wieku

Źródło: Opracowanie własne

Przegląd respondentów pod kątem posiadanego przez nich wykształcenia pokazuje, że 
bardzo wysokim stopniem identyfikacji ze „swoją miejscowością” cechują się przede wszyst-
kim osoby z wykształceniem podstawowym (87,2%) i gimnazjalnym (83,1%), natomiast nieco 
mniej jest ich wśród osób z wykształceniem licencjackim (66,7%) i wyższym (70,2%).

Można na podstawie powyższych danych wysnuć wniosek, iż okres gimnazjum i liceum 
– ze względu na więzi koleżeńskie, przyjacielskie a także pojawiające się w tym wieki silne 
związki uczuciowe z rówieśnikami – jest etapem naturalnego utożsamienia się z zamieszki-
waną miejscowością. To ogromny potencjał, który zapewne warto wykorzystać do budowania 



42

Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

wizerunku miejscowości, działań promocyjnych jak i innych – wiążących wspólnotę właśnie 
w oparciu o potrzeby i wartości ludzi młodych. Grupa studencka – co daje się odczytać 
z badań – wykazuje już rozluźnienie tej identyfikacji, co zapewne jest związane z nowymi 
okolicznościami życia, w większym stopniu przeniesionymi na miasta – ośrodki akademickie 
i budowane tam nowe więzi społeczne.

3.3.1.3 Cechy społeczno  -demograficzne respondentów deklarujących silną identyfika-
cję z „Zachodniopomorskim”

Analiza osób bardzo silnie identyfikujących się z województwem zachodniopomorskim, 
pod kątem ich cech społeczno demograficznych wykazała, że identyfikacja ta jest niezależna 
od wielkości miejsca zamieszkania: w jednakowym stopniu identyfikują się z województwem 
mieszkańcy wsi (64,1%), małych miast (65,0%) i dużych miast (64,4%). Inaczej przedstawia 
się sytuacja, kiedy weźmiemy pod uwagę podział na powiaty. W tym przypadku, odsetek 
mieszkańców poszczególnych powiatów, którzy bardzo silnie identyfikują się z wojewódz-
twem jest zróżnicowany, co ilustruje mapa nr 3.

Mapa nr 3. Odsetek osób bardzo silnie identyfikujących się z województwem w podziale na 
powiaty

Źródło: Opracowanie własne
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Rozproszenie respondentów utożsamiających się silnie z „Zachodniopomorskim” nie 
pozwala na jednoznaczną interpretację – trudno o wspólne cechy dla powiatów: pyrzyckiego 
(jeden z najuboższych w regionie) i polickiego (jeden z najbogatszych w regionie), podobnie 
jak pomiędzy kołobrzeskim i choszczeńskim. W dużym przybliżeniu można by wnioskować 
o pewnej tendencji dośrodkowej (powiaty: świdwiński, białogardzki, łobeski), ale zaburza ten 
trend choćby wynik uzyskany w powiecie drawskim. Być może warto by pokusić się o pogłę-
bioną analizę innych cech wybranych powiatów – o najsilniejszej i najsłabszej identyfikacji 
z regionem. Podstawowa analiza danych nie wskazuje bowiem, aby którykolwiek subregion 
Województwa uruchomił jakieś szczególne mechanizmy wiązania kapitału społecznego 
i identyfikacji terytorialnej. To raczej indywidualne wybory mieszkańców, zapewne wynikające 
z losów ich rodzin, decydują o tym, w jakim stopniu dana osoba czuje się silnie związana 
z miejscem, w którym obecnie żyje. 

Silna identyfikacja z województwem zachodniopomorskim nie zależy też od sytuacji 
materialnej badanych mieszkańców. Wszystkie kategorie osób wyróżnionych ze względu 
na sytuację materialną w niemal jednakowym stopniu deklarują bardzo wysoką identyfikację 
z województwem. Sytuację tę przedstawia wykres nr 15. 

Wykres 15. Procent osób bardzo silnie identyfikujących się z województwem zachodniopomor-
skim w zależności od sytuacji materialnej

Źródło: Opracowanie własne

Z województwem zachodniopomorskim silnie identyfikuje się nieco więcej kobiet niż 
mężczyzn (67,0% w stosunku do 61,9%) oraz więcej osób starszych niż młodszych – do 
silnego z nim związku przyznaje się 52,0% osób w wieku 20  -24 i 73,7% osób powyżej 60 
roku życia. Pod względem wykształcenia natomiast, silnie związany z województwem czuje 
się największy procent osób z wykształceniem podstawowym (78,2%) i najmniejszy odsetek 
osób z wykształceniem licencjackim (55,6%) oraz wyższym (56,2%).



44

Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

3.3.1.4 Inne wskaźniki związku respondentów z województwem zachodniopomorskim

Raportowane badanie koncentrowało się głównie na tożsamości regionalnej, dlatego 
w kwestionariuszu znalazło się kilka dodatkowych pytań, mających określić charakter związ-
ku badanych z województwem zachodniopomorskim. Jedno z nich, o charakterze otwartym, 
miało następujące brzmienie:

Czy ma Pan(i) takie miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego, z którym 
jest Pan(i) emocjonalnie związany(a)? {Pyt. 20}

Analiza odpowiedzi udzielonych przez 688 osób deklarujących bardzo wysoki stopień 
identyfikacji z województwem przyniosła dość zaskakujące wyniki. Okazało się, że zaledwie 
dwie trzecie (64,8%) tych osób stwierdziło, iż posiada na terenie województwa miejsca, z któ-
rym czuje się emocjonalnie związane, ale aż 35,2% zadeklarowało, że takiego miejsca nie 
posiada. Pojawia się więc pytanie: na czym polega bardzo wysoka identyfikacja z wojewódz-
twem ponad 1/3 badanych, deklarujących bardzo wysoki stopień identyfikacji z wojewódz-
twem i jednocześnie nie czujących emocjonalnego związku z żadnym miejscem na terenie 
regionu? Ze względu na ograniczony zakres posiadanych danych, trudno jest odpowiedzieć 
na to pytanie. Można jedynie stwierdzić, że ogólnym deklaracjom o silnej identyfikacji nie 
towarzyszy związek emocjonalny z konkretnym miejscem w województwie.

Kiedy sprawdzono, jak przedstawia się rozkład odpowiedzi na to samo pytanie wśród 
całej populacji badanej, uzyskano bardzo podobne wyniki. Spośród wszystkich 1066 re-
spondentów, 669 czyli 62,8% odpowiedziało, że posiada na terenie województwa miejsce, 
z którym czuje się emocjonalnie związana, a 397 (37,2%) odpowiedziało, że takiego miejsca 
nie posiada. Jako że rozkład odpowiedzi w obu wyróżnionych wyżej grupach był prawie iden-
tyczny i mieścił się w granicach błędu statystycznego (+/  -3%), dalszą analizę danych oparto 
na odpowiedziach uzyskanych od całej populacji badanej (1 066). 

Pierwszą piętnastkę najczęściej podawanych odpowiedzi na pytanie dotyczące emocjo-
nalnej więzi z miejscem na terenie województwa przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Tabela 14. Miejsca na terenie woj. Zachodniopomorskiego, z którymi respondenci czują się 
emocjonalnie związani (n=669)

Miejsce na terenie WZP, z którym respondent czuje się 
emocjonalnie związany

Liczba odpowiedzi Odsetek badanych

n %

Szczecin1 93 13,9%

Miasto, w którym mieszkam 65 9,7%

Kołobrzeg 37 5,5%

Morze Bałtyckie 27 4,0%

Koszalin 25 3,7%

Wały Chrobrego w Szczecinie 24 3,6%
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Miejsce na terenie WZP, z którym respondent czuje się 
emocjonalnie związany

Liczba odpowiedzi Odsetek badanych

n %

Świnoujście 22 3,3%

Stargard Szczeciński 22 3,3%

dom rodzinny 22 3,3%

rodzinna miejscowość 21 3,1%

jeziora 17 2,5%

Miasto, w którym się urodziłem(  -am) 12 1,8%

Plaże nadmorskie 11 1,6%

Pojezierze Drawskie 11 1,6%

Gryfice 10 1,5%

Międzyzdroje 10 1,5%

inne 352 52,6%

Ogółem 781
* 669 respondentów wskazało na 781 miejsc, ponieważ mogli oni wymienić więcej niż jedno miejsce.

Źródło: Opracowanie własne

Struktura odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że respondenci pytani o emocjonalną więź 
z dowolnym miejscem na terenie województwa, wskazują przede wszystkim na miasta. 
Pośród 15 najczęściej udzielanych odpowiedzi, siedem odnosi się właśnie do miast, przy 
czym zdecydowana większość respondentów wskazuje na miasta, które sama zamieszkuje. 
Warto zwrócić uwagę na odpowiedź „miasto w którym mieszkam”. Znalazła się ona na dru-
gim miejscu pod względem liczby wskazań. Potwierdza to tylko wysoki procent identyfikacji 
z „moją miejscowością” uzyskany w odpowiedziach na pytania zamknięte nr 10 i 11. Pozo-
stałe odpowiedzi z pierwszej piętnastki wskazują na przywiązanie mieszkańców do miejsc 
o walorach turystyczno  -krajobrazowych oraz miejsc kojarzonych z ich życiem rodzinnym. 
Pozostałe odpowiedzi udzielane przez respondentów były bardzo rozproszone i uzyskiwały 
niski procent wskazań.

Analiza 37,2% respondentów, którzy zadeklarowali, że nie czują się związani z żadnym 
miejscem na terenie województwa zachodniopomorskiego pokazuje, że są to przede wszyst-
kim ludzie młodzi, w wieku 15  -19 lat (51,4%). 
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Wykres 16. Procent respondentów deklarujący więź oraz brak więzi emocjonalnej z jakimkol-
wiek miejscem w woj. zachodniopomorskim – wg wieku

Źródło: Opracowanie własne

Tę samą grupę respondentów spytano również, czy czują się emocjonalnie związani 
z jakimś miejscem poza województwem zachodniopomorskim. Na 395 osób, którym zadano 
to pytanie, 131 (33,2%) odpowiedziało „tak”, pozostałe 264 (66,8%) udzieliło odpowiedzi 
„nie”, przy czym osoby z grupy wyborów pozytywnych wskazywały przede wszystkim na 
miejsca poza granicami Polski (26,7%), głównie na Niemcy oraz na miejsce swego urodzenia 
(11,5%).23

Zastanawiający jest fakt, że aż 37,2% ogółu badanych nie czuje się związanych emocjo-
nalnie z żadnym miejscem na terenie województwa zachodniopomorskiego. Biorąc jednak 
pod uwagę, że 24,8%, ogółu badanych deklaruje, że nie ma takiego miejsca także poza 
województwem, należałoby zbadać przyczynę takiego stanu oraz przedsięwziąć środki za-
radcze. Tym bardziej, że w obu wyróżnionych przypadkach większość z tych osób to młodzież 
pomiędzy 15 i 19 rokiem życia. Dodatkowa analiza obu tych grup, tym razem ze względu na 
miejsce zamieszkania pokazała, że największy odsetek osób „niezwiązanych emocjonalnie” 
zamieszkuje tereny wiejskie.

Kolejne trzy pytania dotyczyły planów mieszkańców regionu związanych z ich dalszym 
zamieszkiwaniem na terenie województwa zachodniopomorskiego. Respondentów spyta-
no, czy planują wyjechać z regionu, czy też chcą w nim pozostać, a następnie poproszono 
o podanie motywów takiego lub innego wyboru. Strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące 
„planów migracyjnych” przedstawia wykres 17.

23 Osoby te wskazywały jeszcze na: „góry” (6,9%), Kraków (6,1%) i Zakopane (5,3%). Pozostałe odpowiedzi były bardzo rozpro-
szone uzyskując poniżej 4% wskazań.



47

3. Analiza wyników badań

Wykres 17. Czy planuje Pan(i) wyjechać z regionu?

Źródło: Opracowanie własne

Z wykresu wynika, że zdecydowana większość badanych (938 = 88%) wcale nie planuje 
wyjeżdżać z regionu, a 57 osób (5,3%) chce wyjechać na stałe. Pozostali planują wyjazdy 
okresowe. Obu grupom respondentów (chcącym pozostać i wyjechać – niezależnie od tego 
na jak długo) zadano pytanie dotyczące motywów tej decyzji. Listę najważniejszych powodów 
skłaniających mieszkańców do pozostania w regionie przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15. Dlaczego zamierza Pan(i) pozostać na terenie województwa?

Przyczyny
Liczba odpowiedzi Odsetek badanych

N %
rodzina, dom i rodzina 382 40,7%

przywiązanie, korzenie, pochodzenie 244 26,0%
praca 146 15,6%

czuję się tutaj dobrze, podoba mi się tutaj 141 15,0%
podeszły wiek 99 10,6%

uczę się 46 4,9%
brak możliwości takiego wyjazdu 39 4,2%

nie mam potrzeby wyjazdu 36 3,8%
inne 57 6,1%

Ogółem 1191 *

* 1066 respondentów wskazało na 1191 przyczyn, ponieważ mogli oni wskazać więcej niż jedną przyczynę pozosta‑
nia w województwie.

Źródło: Opracowanie własne

Wśród motywów skłaniających respondentów do pozostania w regionie na stałe znajdują 
się przede wszystkim takie, które wyrażają pozytywny stosunek mieszkańców do regionu: 
prawie 41% badanych nie chce go opuszczać z powodów rodzinnych, 26% czuje się z nim 
związana, a 15,0% po prostu „czuje się tutaj dobrze”. Tylko 4,2% badanych wskazuje, że nie 
chce wyjechać ponieważ „brakuje im takiej możliwości”. 
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Z kolei wśród osób, które zadeklarowały, że chcą wyjechać z regionu na pewien czas 
lub na stałe przeważały przede wszystkim motywy o charakterze pragmatycznym, związane 
z poszukiwaniem pracy i lepszej perspektywy życiowej. Ich listę zawiera tabela 16.

Tabela 16. Dlaczego zamierza Pan(i) wyjechać z terenu województwa?

Potrzeby/motywy 
Liczba odpowiedzi Odsetek badanych

N %

chcę znaleźć pracę 58 45,3%

idę na studia 25 19,5%

chcę zmienić swoje życie, mieć lepsze perspektywy 26 20,3%

powody rodzinne 20 15,6%

inne 9 7,0%

Ogółem 138 108%

* procent nie sumuje się do 100, ponieważ badani mogli podać więcej niż jeden powód

Źródło: Opracowanie własne

Analiza osób planujących i nieplanujących wyjazdy z regionu, pod kątem ich stopnia 
zakorzenienia, pokazuje, że w każdej z tych grup występuje niemal jednakowy odsetek osób 
rdzennych, rodowitych i przyjezdnych. Oznacza to, że chęć wyjazdu lub opuszczenia regionu 
nie zależy od stopnia zakorzenienia respondentów.

Przedstawiona w tej części analiza pokazuje, że największy odsetek mieszkańców wo-
jewództwa zachodniopomorskiego identyfikuje się przede wszystkim z czterema obszarami 
terytorialnymi: z Polską, ze „swoją miejscowością”, z województwem zachodniopomorskim 
oraz z Europą. Stopień identyfikacji z trzema pierwszymi obszarami, większość mieszkańców 
ocenia jako „wysoki” i „bardzo wysoki”, natomiast nieco mniej mieszkańców w takim samym 
stopniu utożsamia się z Europą. Korzystnie przedstawia się także identyfikacja badanych 
z pozostałymi obszarami (osiedlem/dzielnicą, gminą, powiatem i przestrzenią sąsiedzką) 
– suma ocen wysokich i bardzo wysokich przeważa każdorazowo nad sumą ocen niskich 
i bardzo niskich, co ilustruje wykres nr 10 na stronie 37. Choć większość mieszkańców de-
klaruje związek z regionem zachodniopomorskim, to jednak 37,2% z nich twierdzi, że nie 
czuje się związana z żadnym miejscem na terenie województwa, a 24,8% twierdzi, że nie ma 
takiego miejsca także poza nim. Ten swoisty brak „emocjonalnego zakorzenienia” potwierdza 
wyniki analizy dotyczącej tożsamości społecznej mieszkańców, gdzie 75% respondentów 
stwierdziło, że nie czuje się emocjonalnie związana z żadnymi stowarzyszeniami czy grupami 
społecznymi (75,0%), a prawie 81%, że nie należy do żadnej z takich organizacji. Jest to 
z pewnością obszar, który wymaga odrębnej pogłębionej analizy.
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3.4 Identyfikacja z miejscem zamieszkania a uczestnictwo w działaniach na jego rzecz

Jednym z celów przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy 
istnieje związek między utożsamianiem się mieszkańców z danym obszarem terytorialnym, 
a podejmowaniem przez nich działań na rzecz tego obszaru. Z przeprowadzonej dotąd ana-
lizy wynika, że najwięcej badanych identyfikuje się głównie z czterema obszarami: Polską, 
miejscowością, którą zamieszkują, województwem zachodniopomorskim oraz Europą. Jako 
że związek między identyfikacją z Polską i Europą a działalnością na ich rzecz nie stanowił 
przedmiotu badania, w dalszej części przedstawione zostaną wyniki obrazujące zależność 
między identyfikacją z „miejscem zamieszkania” oraz z województwem zachodniopomorskim 
a uczestniczeniem badanych osób w działalności na ich rzecz. Ponadto, w odniesieniu do 
osób działających lub niedziałających na rzecz społeczności lokalnej, przedstawione zostaną 
motywy podejmowania lub niepodejmowania takiej aktywności. 

3.4.1 Identyfikacja z zamieszkiwaną miejscowością a aktywność lokalna

Związek między identyfikacją z miejscem zamieszkania a aktywnością na rzecz środowi-
ska lokalnego ustalono, zadając badanym trzy pytania zamknięte, które zawierały odpowiedzi 
wskazujące na ich identyfikację lub brak identyfikacji z miejscem zamieszkania. Po przeana-
lizowaniu odpowiedzi, uzyskano trzy grupy respondentów identyfikujących się z miejscem 
swojego zamieszkania, a następnie sprawdzono, w jakim stopniu uczestniczą oni w działa-
niach na rzecz społeczności lokalnej. Wskaźnikiem uczestnictwa w takich działaniach była 
w każdym przypadku zdecydowana zgoda badanych z twierdzeniem „Udzielam się na rzecz 
społeczności lokalnej”. 

1) Pierwsza z trzech wyróżnionych grup składała się z tych respondentów, którzy w odpo-
wiedzi na pytanie dziesiąte24 wybrali identyfikację ze swoją miejscowością jako jedną z trzech 
najbliższych sobie tożsamości terytorialnych. Analiza wyników pokazuje, że spośród 303 
osób, które wybrały tę identyfikację, tylko jedna piąta zdecydowanie zgadza się ze stwier-
dzeniem „Udzielam się na rzecz społeczności lokalnej”, podczas gdy dwukrotnie więcej osób 
zdecydowanie się z nim nie zgadza. Pełny rozkład odpowiedzi przedstawia wykres nr 18.

24  Chciałabym zapytać Pana/Panią o Pana(i) poczucie tożsamości. Kim najbardziej się Pan(i) czuje? Przeczytam Panu(i) 8 
określeń. Proszę wybrać maksymalnie 3, które są Panu(i) najbliższe.
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Wykres 18. Utożsamianie się z zamieszkiwaną miejscowością a działalność na jej rzecz

Źródło: Opracowanie własne

2) Druga grupa składała się z respondentów, którzy ocenili swoją identyfikację z miej-
scowością, w której zamieszkują jako „bardzo wysoką”. W tej grupie tylko jedna czwarta 
badanych (26,3%) spytana, czy udziela się na rzecz społeczności lokalnej, potwierdza ten 
fakt, natomiast 35,4% osób z tej grupy zdecydowanie zaprzeczyło swej aktywności. Zsumo-
wanie odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam” oraz „zdecydowanie 
się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam” – nie zmieniło znacząco obrazu sytuacji. Wśród 
osób bardzo silnie identyfikujących się z miejscem swego zamieszania przeważają takie, 
które wcale lub prawie wcale nie udzielają się na rzecz społeczności lokalnej. Pełny rozkład 
odpowiedzi zawiera wykres nr 19.

Wykres 19. Bardzo wysoka identyfikacja z zamieszkiwaną miejscowością a działalność na jej 
rzecz25

Źródło: Opracowanie własne

25 Dotyczy tylko osób, które zadeklarowały bardzo wysoką identyfikację ze „moją miejscowością” (wskazały 9 i 10 na dziesięcio-
stopniowej skali ocen)
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3) Inaczej przedstawiała się sytuacja w grupie osób, które uznały, że „udzielanie się na 
rzecz społeczności lokalnej” jest dla nich istotną wartością. Spośród osób, które uznały tę 
wartość za bardzo ważną, 46,5% twierdzi, że zdecydowanie udziela się na rzecz społeczno-
ści lokalnej, podczas gdy 19,0% osób twierdzi, że zdecydowanie nie udziela się na jej rzecz. 
Pełną macierz obrazującą związki między uznawaniem analizowanej wartości a podejmowa-
niem działań na rzecz społeczności przedstawia tabela nr 17.26

Tabela 17. Uznawanie wartości „udzielanie się w społeczności lokalnej” za bardzo ważną, 
a podejmowanie działań na rzecz tej społeczności

Wartość: udzielanie się w społeczności lokalnej

Zupełnie 
nieważna Nieważna Średnio 
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Zdecydowanie się 
NIE ZGADZAM 51 63 104 109 62

 65,4% 66,3% 49,3% 30,7% 19,0%
Raczej się NIE 

ZGADZAM 21 19 48 77 33

 26,9% 20,0% 22,7% 21,7% 10,1%

Raczej się ZGADZAM 4 7 35 90 80

 5,1% 7,4% 16,6% 25,4% 24,5%
Zdecydowanie się 

ZGADZAM 2 6 24 79 152

 2,6% 6,3% 11,4% 22,3% 46,5%

 Ogółem 78 95 211 355 327

Źródło: Opracowanie własne

Analiza powyższych wyników pokazuje, że odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek 
między identyfikacją z miejscem zamieszkiwania a uczestniczeniem w działaniach na jego 
rzecz nie jest jednoznaczna. Zbadanie tej zależności przy zastosowaniu użytych wyżej 
wskaźników identyfikacji z miejscem zamieszkiwania a wskaźnikiem aktywności na jego 
rzecz daje bowiem różne wyniki. Okazuje się, że nawet bardzo wysokiej identyfikacji z miej-
scem zamieszkania nie towarzyszy wysoki stopień aktywności osób badanych. Dopiero kiedy 
weźmiemy pod uwagę wyznawane wartości, sytuacja ulega zmianie. W tym przypadku, dość 
silny związek pomiędzy uznawaniem wartości „udzielanie się w społeczności lokalnej” za bar-
dzo ważną, a podejmowaniem działań na rzecz tej społeczności daje się interpretować jako 
przełożenie uwewnętrznionej przez badanych wartości na język ich codziennych zachowań. 

26 Analiza statystyczna wykazała, że między uznawaniem analizowanej wartości za bardzo ważną a działalnością na rzecz 
społeczności lokalnej istnieje stosunkowo silna zależność. (p < 0,001 Gamma = 0,497), gdzie p oznacza statystyczną istot-
ność zależności, a współczynnik Gamma oznacza miarę związku między dwiema zmiennymi (porządkowymi), o wartościach 
z przedziału od   -1 do 1. Wartości bliskie wartości 1 oznaczają bardzo silną zależność między dwiema zmiennymi. Wartości 
bliskie zeru wskazują na brak lub słabą zależność.
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Wyznawane przez człowieka wartości są jednym z najważniejszych czynników regulujących 
jego aktywność i zaangażowanie.

Inaczej mówiąc, to wyznawane wartości decydują w głównej mierze o podejmowaniu 
wysiłku na rzecz realizacji konkretnych celów. Deklarowanie istotności pewnych zjawisk czy 
związków w przestrzeni społeczno  -kulturowej nie oznacza jeszcze gotowości do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności za poziom i stan owych związków. Dopiero wysokie zinternalizowa-
nie pewnych zasad i uznanie ich za wartości, które powinny kierować życiem indywidualnym 
i zbiorowym, powoduje uruchomienie mechanizmu odpowiedzialności i zaangażowania 
społecznego. Teza ta wymagałaby, oczywiście, potwierdzenia naukowego, jednak w odnie-
sieniu do wcześniejszych deklaracji i analiz poszczególnych obszarów tożsamości miesz-
kańców Pomorza Zachodniego – można założyć jej prawdziwość lub przynajmniej wysokie 
prawdopodobieństwo. 

3.4.2 Powody podejmowania przez respondentów działań na rzecz społeczności 
lokalnej

Wszystkie 479 osób, które w pytaniu 13 zadeklarowały, że „raczej” lub „zdecydowanie” 
uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, zapytano o motywy podejmowania 
takiej aktywności. Każdy z respondentów podał jeden najważniejszy powód. Uzyskane odpo-
wiedzi przedstawia wykres nr 20.

Wykres 20. Powody podejmowania przez respondentów działań na rzecz społeczności lokalnej

Źródło: Opracowanie własne
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Struktura odpowiedzi pokazuje, że dominującym motywem podejmowanych przez re-
spondentów działań jest chęć niesienia pomocy innym ludziom. Motyw ten wskazało 33% 
badanych. Na drugim miejscu znalazły się osoby deklarujące, że „mają taką potrzebę” 
(10,9%), a dla 10,4% respondentów podejmowanie działań na rzecz wspólnoty lokalnej wyni-
ka z poczucia przynależności do tej wspólnoty i solidaryzowania się z nią. 

Pod adresem 587 osób, które w odpowiedzi na pytanie 13 stwierdziły, że „raczej” lub 
„zdecydowanie” nie udzielają się na rzecz społeczności lokalnej, skierowano dalsze pytanie 
o powody braku aktywności. Spośród nich, 562 respondentów zgodziło się udzielić odpowie-
dzi. Ich listę przedstawia tabela 18.

Tabela18. Powody braku aktywności na rzecz społeczności lokalnej

Powody braku aktywności lokalnej
Liczba odpowiedzi

N %

brak czasu 199 35,4%

brak takich akcji, informacji, kontaktów 82 14,6%

ze względu na wiek 51 9,1%

nie widzę potrzeby 44 7,8%

nienajlepszy stan zdrowia 40 7,1%

nie chcę, nie jestem tym zainteresowany(a) 40 7,1%

nie nadaję się do tego 16 2,8%

nie identyfikuję się z tą społecznością 11 2,0%

Inne powody * 79 14,1%

Ogółem 562 100,0%

* „Inne powody” były rozdrobnione uzyskując każdorazowo poniżej 2% wskazań.

Źródło: Opracowanie własne

Można powiedzieć, że przynajmniej trzy najliczniej wskazywane powody (z wyłączeniem 
odpowiedzi: „inne powody”) braku aktywności mają charakter „pozytywny”, sugerujący, iż 
badani czują, że działalność na rzecz społeczności lokalnej należy w jakiś sposób do ich 
powinności, jednakże brak czasu, wiek i stan zdrowia, a także brak wiedzy o organizowanych 
akcjach – nie pozwalają zaangażować się w takie działania. Zdecydowanie mniej osób nie 
angażuje się w działania z powodów „negatywnych”, wśród których, co istotne z punktu wi-
dzenia tematu badania, znalazł się i taki: „nie identyfikuję się z tą społecznością”. 

3.4.3 W jaki sposób skłonić innych do działania?

Wszystkim respondentom, zarówno działającym jak i niedziałającym na rzecz społeczności 
lokalnej, zadano pytanie: Co Pana(i) zdaniem mogłoby zmotywować innych do działania na rzecz 
społeczności lokalnej? Odpowiedzi udzielone przez respondentów zawiera tabela nr 19.
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Tabela 19. Co mogłoby zmotywować innych do działania na rzecz społeczności lokalnej?

Co mogłoby zmotywować innych do działania na rzecz społeczności 
lokalnej?

liczba odpo-
wiedzi [%]

nie wiem, trudno powiedzieć 352 33,0%

kampanie społeczne 95 8,9%

edukacja i wychowanie 79 7,4%

przykład innych 72 6,8%

klęski żywiołowe, wojny, tragedie (ludzie muszą doświadczyć czegoś) 48 4,5%

pieniądze, korzyści z tego płynące 44 4,1%

lepsza organizacja różnych działań 42 3,9%

chyba nic nie jest w stanie zmotywować innych 40 3,8%

większe zaangażowanie władz, to zależy od władz 39 3,7%

to zależy od człowieka 33 3,1%

chęci 31 2,9%

zwiększanie przywiązania, integracji, tożsamości 27 2,5%

poprawa bytu, sytuacji, podjęcie pracy 26 2,4%

inne 138 12,9%
Ogółem 1066 100,0%

Źródło: Opracowanie własne

Spośród całego katalogu odpowiedzi wyróżniają się te, które sugerują podjęcie działań 
o charakterze edukacyjnym (kampanie społeczne, edukacja i wychowanie, przykład innych) 
– na ewentualną skuteczność tych działań wskazało łącznie 23,1% badanych. Zwracają 
także uwagę odpowiedzi wskazujące na konieczność większego zaangażowania się władz 
(3,7%) oraz lepszej organizacji różnych działań (3,9%). Na rysujące się nastroje fatalistyczne 
wskazuje niewysoki procent odpowiedzi, w których respondenci uznali, że „chyba nic nie jest 
w stanie zmotywować innych” do działania (3,8%) lub też, że do działania mogą ludzi skłonić 
chyba już tylko „klęski żywiołowe, wojny, tragedie” (4,5%). 

Zwraca uwagę bardzo duża liczba osób (1/3 ogółu badanych), które spytane „co mogłoby 
zmotywować innych do działania na rzecz społeczności lokalnej”, odpowiedziały „nie wiem, 
trudno powiedzieć”. Analiza tej grupy badanych pod kątem wieku pokazuje, że zdecydowanie 
najwięcej osób udzielających takiej odpowiedzi znajdowało się wśród młodzieży między 15-
 -19 rokiem życia i osób powyżej 64 roku życia. Zauważono także, że w ten sposób wypo-
wiadał się najwyższy odsetek osób żyjących „bardzo biednie” oraz najwyższy odsetek osób 
z wykształceniem podstawowym. 
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3.4.4 Identyfikacja z województwem zachodniopomorskim a uczestniczenie w „działa-
niach pomocowych” w regionie

Związek między identyfikacją z województwem zachodniopomorskim a działaniami po-
dejmowanymi na jego rzecz zbadano w podobny sposób, jak miało to miejsce w przypadku 
związku identyfikacji z miejscem zamieszkania. Wyodrębniono dwie grupy respondentów 
utożsamiających się z województwem zachodniopomorskim i sprawdzono, w jakim stopniu 
zgadzają się one z twierdzeniem określającym ich aktywność na rzecz województwa za-
chodniopomorskiego. Jako że aktywność większości mieszkańców toczy się w ramach 
społeczności lokalnych i na ich rzecz, zdecydowano, że pytanie o aktywność w szerszej, 
wojewódzkiej skali, dotyczyć będzie działań pomocowych, które stanowią dobrą okazję do 
podjęcia działań na rzecz miejsc i osób oddalonych od środowiska lokalnego. Tym razem 
poproszono respondentów, aby powiedzieli, w jakim stopniu zgadzają się z następującym 
twierdzeniem: „Uczestniczyłem w wydarzeniach w moim regionie, w których ludzie jednoczyli 
się by sobie pomóc”.

Pierwsza z dwóch wyróżnionych grup składała się z tych respondentów, którzy w odpo-
wiedzi na pytanie dziesiąte, dotyczące ich identyfikacji z jakimś terytorium, stwierdzili, że by-
cie „Zachodniopomorzaninem” jest jedną z trzech najbliższych im tożsamości terytorialnych. 
Analiza wyników pokazuje, że spośród wszystkich 206 osób, które czują się Zachodniopomo-
rzanami, 40,3% zdecydowanie zgadza się z twierdzeniem: „Uczestniczyłem w wydarzeniach 
w moim regionie, w których ludzie jednoczyli się by sobie pomóc”, podczas gdy 39,8% osób 
zdecydowanie się z nim nie zgadza. Okazuje się, że procentowy udział przeciwstawnych 
odpowiedzi jest tu niemal identyczny. Wskazywałoby to, że działania pomocowe podejmują 
w jednakowym stopniu osoby deklarujące, że czują się Zachodniopomorzanami, jak i te, które 
tego nie zadeklarują. Pełny rozkład odpowiedzi przedstawia wykres nr 21.

Wykres 21. Deklaracja: „czuję się Zachodniopomorzaniem” a uczestniczenie w pomocowych 
działaniach w regionie

Źródło: Opracowanie własne
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Prawie identycznych wyników dostarcza analiza biorąca pod uwagę drugą grupę respon-
dentów, którzy deklarowali, że identyfikują się z województwem zachodniopomorskim w stopniu 
„bardzo wysokim”. Spośród wszystkich 688 osób, 40,1% zdecydowanie zgadza się z twierdze-
niem: „Uczestniczyłem w wydarzeniach w moim regionie, w których ludzie jednoczyli się by sobie 
pomóc”, podczas gdy 39,7% osób jest przeciwnego zdania. Okazuje się, że także i tu procentowy 
udział przeciwstawnych odpowiedzi jest prawie jednakowy. Ilustruje to wykres nr 22.

Wykres 22. Bardzo wysoka identyfikacja z województwem zachodniopomorskim a uczestnicze-
nie w działaniach pomocowych w regionie.

Źródło: Opracowanie własne

Wszystkich 517 respondentów, którzy zadeklarowali, iż w większym lub mniejszym 
stopniu uczestniczyli w „działaniach pomocowych” w regionie, zapytano o to, jakie to były 
wydarzenia. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 20. Wydarzenia pomocowe, w których uczestniczyli respondenci (n=517)

Wydarzenia (działania pomocowe)
Liczba odpowiedzi Odsetek respondentów

N [%]

pomoc podczas klęsk żywiołowych 185 35,8%

pomoc potrzebującym 152 29,4%

strajki, protesty, pikiety 87 16,8%

prace społeczne 31 6,0%

festyny 18 3,5%

strajki i pikiety związane z „Solidarnością” 15 2,9%

inne 79 15,3%

Ogółem 567

* 517 respondentów wymieniło 567 działań, ponieważ mogli oni podać więcej niż jedno działanie.

Źródło: Opracowanie własne
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Przedstawione w tej części wyniki analizy wskazują, że związek między identyfikacją 
badanych ze swoją miejscowością, a uczestniczeniem przez nich w działaniach podejmo-
wanych na rzecz środowiska nie jest jednoznaczny. Zależności między trzema opisanymi 
w tym rozdziale wskaźnikami identyfikacji ze społecznością lokalną, a wskaźnikiem uczest-
niczenia w działaniach na rzecz tej społeczności dawały bowiem różne wyniki. Osoby, które 
deklarowały bardzo silny związek z zamieszkiwaną miejscowością nie wyróżniały się pod 
względem uczestnictwa w działaniach na rzecz tej miejscowości spośród innych badanych. 
Tylko osoby deklarujące, że „udzielanie się na rzecz społeczności lokalnej” jest dla nich bar-
dzo ważną wartością wykazywały większą aktywność na rzecz swojej społeczności. 

Z bardziej jednoznaczną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku identyfikacji z re-
gionem. W tym przypadku, jak wykazała analiza wyników, silna identyfikacja z regionem nie 
powodowała zwiększenia stopnia uczestnictwa respondentów w działaniach podejmowanych 
na jego rzecz. Taki sam odsetek respondentów, którzy bardzo silnie utożsamiają się z regio-
nem, uczestniczył jak i nie uczestniczył w tych działaniach. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego tak się dzieje, wykracza jednak poza eksploracyjny charakter przeprowadzonych 
badań.

3.5 Tożsamość kulturowa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Jak napisano w części definicyjnej raportu, niektórzy autorzy badający związki tożsamo-
ści z kulturą, traktują tę ostatnią, jako „element konstytutywny wspólnoty terytorialnej”, gdzie 
za jej podstawę uznaje się wartości, normy i symbole podzielane przez jej członków. Część 
poświęcona tożsamości kulturowej mieszkańców województwa przedstawia wyniki badania 
opisujące wybrane elementy tożsamości terytorialnej w jej aspekcie kulturowym. Są nimi 
kolejno: 

 – wartości społeczno – kulturowe uznawane przez mieszkańców województwa,
 –   istniejące w ich świadomości ważne tradycje regionalne i wydarzeniach historyczne,
 –   postacie historyczne oraz osoby żyjące współcześnie, związane bezpośrednio z wo-

jewództwem zachodniopomorskim, z których mieszkańcy województwa mogą czuć 
się dumni.

3.5.1 Wartości społeczno  -kulturowe, które mieszkańcy województwa uznają za 
najważniejsze

Wartości,27 podobnie jak normy społeczne (prawne, moralne, zwyczajowe), stanowią 
jeden z najistotniejszych elementów życia społecznego. To one bowiem leżą u podstaw jego 
istnienia i rozwoju. Kiedy wartości zostają uwewnętrznione, stają się jednym z głównych 
wyznaczników celów, do których ludzie zmierzają w swoim życiu. W przeprowadzonym ba-
daniu starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości są dla mieszkańców województwa 

27 Wartości należą do pojęć wieloznacznych. Dla potrzeb niniejszego raportu przyjmujemy najprostszą ich definicję. Przez 
wartości rozumiemy wszystko to, co jest dla ludzi bardzo ważne i czemu nadają oni w swoim życiu pozytywne znaczenie.
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zachodniopomorskiego najważniejsze. Uznano bowiem, że niezależnie od ich konkretnej 
treści, stanowią one zawsze rdzeń tożsamości człowieka. Dysponując wiedzą o wartościach 
cenionych przez ludzi, można przewidywać, w jakich możliwych formach życia społecznego 
będą się one manifestować. Jeśli jednak wyznawaniu wartości nie towarzyszy uczestnictwo 
w formach społecznej działalności, wówczas – badając wartości – zyskujemy wiedzę o tym, 
wokół jakich kwestii można starać się skupiać społeczną aktywność badanych i ukierunkowy-
wać edukację społeczną. 

W pierwotnym zamierzeniu badawczym, odpowiedzi na pytania dotyczące wartości miały 
być porównane z odpowiedziami opisującymi aktywność badanych w różnych instytucjach, 
stowarzyszeniach, klubach, ruchach społecznych, itp. Miało to służyć określeniu, w jakich 
formach społeczno – organizacyjnych realizowane są wyznawane przez respondentów war-
tości. Ze względu na uzyskane wyniki, pokazujące, iż zdecydowana większość badanych 
(80,6%) nie należy do żadnej organizacji, opisane w tym rozdziale deklaracje dotyczące wy-
znawanych wartości należy traktować raczej jako kulturowy zasób i potencjał, wokół którego 
można dopiero budować różne formy społecznej partycypacji mieszkańców województwa. 

W celu zbadania wartości wyznawanych przez mieszkańców regionu poproszono respon-
dentów, aby ocenili, w jakim stopniu ważne jest dla nich 19 „elementów”28, które mieli ocenić 
w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieważne” a 10 – „bardzo ważne”. Szczegółowy 
rozkład procentowy odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela nr 21.

Tabela 21. Zestawienie wartości uznawanych przez respondentów *

Wartości

Zupełnie 
nieważne

(1  -2)

Nieważne

(3  -4)

Średnio 
ważne
(5  -6)

Ważne

(7  -8)

Bardzo 
ważne 

(9  -10) **

Suma 
odpowiedzi

1 2 3 4 5
4 + 5

Rodzina 0,1% 0,3% 0,9% 5,0% 93,7% 98,7%

Wykształcenie/wiedza 0,4% 0,9% 9,5% 21,4% 67,8% 89,2%

Kariera zawodowa 1,3% 2,9% 20,5% 38,3% 37,1% 75,4%

Miłość 0,6% 0,4% 2,8% 9,6% 86,7% 96,3%

Rozrywka, zabawa 2,2% 3,6% 29,5% 35,3% 29,5% 64,8%
Rozwijanie swoich zaintere-

sowań 1,3% 1,4% 10,1% 30,5% 56,7% 87,2%

Pomaganie innym (wolon-
tariat) 0,6% 2,5% 12,8% 25,9% 58,3% 84,2%

Chodzenie do kina, teatru, 
na koncerty 8,6% 9,1% 32,8% 30,4% 19,0% 49,4%

Posiadanie pieniędzy 1,4% 2,6% 21,4% 40,2% 34,4% 74,6%
Wolność osobista, swoboda 

wyborów i postaw 0,2% 0,7% 5,6% 14,5% 79,0% 93,5%

28 Respondentom pozostawiono także możliwość podania dowolnej dwudziestej wartości, ale żadna z osób badanych nie 
skorzystała z tej możliwości.
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Wartości

Zupełnie 
nieważne

(1  -2)

Nieważne

(3  -4)

Średnio 
ważne
(5  -6)

Ważne

(7  -8)

Bardzo 
ważne 

(9  -10) **

Suma 
odpowiedzi

1 2 3 4 5
4 + 5

Natura, czyste środowisko 0,2% 0,7% 6,8% 17,4% 75,0% 92,4%

Bycie szanowanym 0,2% 0,2% 3,4% 14,2% 82,1% 96,3%

Posiadanie przyjaciół 0,2% 0,5% 4,2% 15,1% 80,0% 95,1%

Bóg, modlitwa, religia 8,9% 5,3% 15,3% 18,9% 51,5% 70,4%
Własny wygląd zewnętrzny 

(ubiór, sylwetka) 1,0% 2,6% 16,6% 34,1% 45,7% 79,8%

Zdrowie 0,1% 0,4% 2,0% 12,0% 85,6% 97,6%
Udzielanie się w społeczno-

ści lokalnej 7,3% 8,9% 19,8% 33,3% 30,7% 64,0%

Dobre relacje z sąsiadami 1,0% 3,1% 13,9% 27,6% 54,4% 82,0%

Dobre relacje ze współpra-
cownikami 4,3% 1,9% 9,5% 25,2% 59,1% 84,3%

* Wartości, które przez największą liczbę Zachodniopomorzan zostały uznane za ważne i bardzo ważne (ponad 90% 
wskazań) zostały zaznaczone w tabeli kolorem zielonym. Kolorem pomarańczowym zaznaczono wartości, które za 
ważne i bardzo ważne uznała najmniejsza liczba badanych (poniżej 65% wskazań).

** Zestawienie powstało w wyniku połączenia zmiennych liczbowych na skali 1  ‑10.

Źródło: Opracowanie własne

Analiza danych zawartych w tabeli pokazuje, że respondenci uznali za najważniejsze 
(ważne i bardzo ważne) przede wszystkim siedem wartości, z których każda uzyskała powy-
żej 90% wskazań. Są nimi kolejno: 

1. rodzina    - 98,7%, 
2. zdrowie    - 97,6%, 
3. miłość    - 96,2%,
4. bycie szanowanym    - 96,2%, 
5. posiadanie przyjaciół    - 95,1%, 
6. wolność osobista, swoboda wyborów i postaw    - 93,5%,
7. natura, czyste środowisko    - 92,4%.

Do najrzadziej wybieranych należały natomiast takie wartości jak: 
1. rozrywka, zabawa  – 64,7%, 
2. udzielanie się w społeczności lokalnej  – 64,0%,
3. chodzenie do kina, teatru, na koncerty  – 49,4%, 
Wszystkie powyższe kategorie wiążą się z uczestnictwem w sferze szeroko pojętej kultu-

ry, rozrywki i rekreacji.
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Wykres 23. Wartości wskazywane przez respondentów najczęściej i najrzadziej

Źródło: Opracowanie własne.

Kiedy zastanowimy się nad siedmioma najczęściej wskazywanymi przez respondentów 
wartościami, okazuje się, że pięć z nich (poza „zdrowiem” i „czystym środowiskiem”) pokrywa 
się znaczeniowo z tymi, które większość badaczy uznaje za typowe dla kultury polskiej29, 
a tym samym dla wszystkich Polaków bez względu na region, który zamieszkują. Wysoki 
procent wskazań uzyskany w badaniach pokazuje, że wartości te są bardzo żywe wśród 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Nie dziwi również to, że bardzo wielu 
mieszkańców za najważniejsze uznało „zdrowie” oraz „naturę i czyste środowisko”, jako że 
wartości te są ze sobą ściśle związane, a świat współczesny dotyka obecnie wiele problemów 
środowiska naturalnego. Warto również podkreślić, że uniwersalny charakter omawianych 
wartości i jednocześnie bardzo wyskoki procent wskazań sprawia, że dla zdecydowanej więk-
szości mieszkańców regionu stanowią one znakomity zasób kulturowy, wokół którego można 
budować różne formy społecznej aktywności. Na taką możliwość wskazuje dodatkowo fakt, 
że cztery spośród siedmiu wskazanych wartości („rodzina”, „miłość”, „bycie szanowanym” 
i „posiadanie przyjaciół”) związane są bezpośrednio z drzemiącą głęboko w człowieku potrze-
bą bezpieczeństwa i przynależności do grupy. 

Wszystkie siedem najczęściej wybieranych wartości uzyskało bardzo wysoki odsetek 
wskazań (powyżej 92%), dlatego w dalszej części respondenci wybierający te wartości 
zostaną opisani tylko pod kątem tych cech społeczno  -demograficznych, które różnicowały 
owe wskazania. Za podstawę analizy posłużył każdorazowo odsetek osób, które uznały daną 
wartość za „bardzo ważną”.

29  Por. Leon Dyczewski, Kultura Polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, 2003r
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„Rodzina”

Jak wynika z przytoczonych wyników, najważniejszą wartością dla respondentów jest 
rodzina. Zasadniczo, jest ona ważna dla wszystkich kategorii wiekowych, choć widać też, 
że wraz z wiekiem bardziej docenia się posiadanie rodziny: 80,6% osób w wieku 20  -24 lata 
uznaje, że jest ona dla nich bardzo ważna. Dla porównania – podobnego zdania były prawie 
wszystkie osoby powyżej 64 roku życia (95,3%). Nieco mniejsza zależność zachodzi między 
wyborem rodziny jako najważniejszej wartości a płcią respondentów. Jest ona bardzo ważna 
dla 89,6% mężczyzn i 97,6% kobiet. Traktowanie rodziny jako kluczowej wartości dotyczy 
zarówno mieszkańców wsi jak i miast. Pomimo tego, daje się zauważyć pewną prawidłowość: 
im większa jest miejscowość, tym skłonność do uznawania rodziny jako istotnej wartości jest 
minimalnie mniejsza. Rodzinę za bardzo ważną uznaje 95,7% mieszkańców wsi i 90,3% osób 
zamieszkujących miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców (90,3%). 

Wysoką wartość rodziny, jako nośnika tradycji i zwyczajów, potwierdzają także odpowie-
dzi respondentów na pytanie, na ile zgadzają się z następującą opinią: „Zależy mi na tym, 
by kultywować tradycje rodzinne”. Wyniki pokazują, że zdecydowania większość badanych 
(78,6%) zgadza się z taką opinią.

Wykres 24. Stosunek respondentów do kultywowania tradycji rodzinnych 

Źródło: Opracowanie własne.

„Miłość”

Z analizy danych wynika, że miłość jest nieco ważniejsza w życiu dla kobiet niż dla męż-
czyzn – za bardzo ważną uznaje ją odpowiednio 91,6% kobiet i 82% mężczyzn. Okazuje się 
też, że jest to wartość, którą docenia się wraz z upływem czasu. Miłość jest bardzo ważna 
dla 78,4% osób w wieku 15  -19 lat oraz dla 87,3% respondentów powyżej 64 roku życia. 
Podobnie jest w przypadku sytuacji materialnej badanych. Na jej bardzo ważną rolę wskazuje 
nieco więcej osób najgorzej sytuowanych (94,4%) niż osób znajdujących się w bardzo dobrej 
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sytuacji materialnej (84,6%). Pozostałe analizowane zmienne: wielkość miejsca zamieszka-
nia, poziom wykształcenia – nie różnicują respondentów pod względem znaczenia miłości 
jako wartości osobistej.

„Zdrowie”

W przypadku zdrowia, zmienną najbardziej różnicującą badanych był wiek. Z analizy 
danych wynika, że wraz z wiekiem coraz bardziej docenia się wartość zdrowia. Jest ono 
bardzo ważne dla 64,9% respondentów w wieku 15  -19 lat oraz dla 95,3% osób powyżej 64 
roku życia. Uzyskane w badaniach dane pokazują także na istnienie zależności między po-
zostałymi analizowanymi zmiennymi społeczno  -demograficznymi respondentów a ich oceną 
ważności zdrowia. Kiedy weźmiemy pod uwagę sytuację materialną badanych, okazuje się, 
że za bardzo ważne uznaje zdrowie 77,3% osób „żyjących skromnie” i 93,2% osób znajdują-
cych się w bardzo dobrej sytuacji materialnej. W przypadku wielkości miejsca zamieszkania 
badanych, mamy do czynienia z występowaniem zależności: im większa jest miejscowość, 
tym mniejszą wagę przywiązuje się do zdrowia – na wsi zdrowie jest bardzo ważne dla 90% 
respondentów, natomiast w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców jest ono bardzo ważne 
dla 78,4% respondentów. Możemy także mówić o występowaniu pewnej zależności między 
płcią a wskazywaniem zdrowia jako bardzo ważnej wartości. Za bardzo ważne uznało je 
91,3% kobiet i 79,5% mężczyzn. Istotnej zależności nie stwierdzono natomiast między wy-
kształceniem a oceną wartości zdrowia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły okazały się osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym: 59,3% spośród nich uznało, że zdrowie jest dla nich bardzo 
ważne, podczas gdy wskazania respondentów legitymizujących się każdym innym rodzajem 
wykształcenia oscylowały w granicach 90%.

„Bycie szanowanym”

Oczekiwanie szacunku względem siebie ze strony innych jest zróżnicowane głównie ze 
względu na dwie zmienne społeczno  -demograficzne: sytuację materialną oraz wiek. W przy-
padku sytuacji materialnej: im zamożniejsi są respondenci, tym większe są ich aspiracje 
w tym zakresie. Jest to bardzo ważna wartość dla 72,7% osób żyjących skromnie oraz 95,5% 
osób o wysokim statusie materialnym. Okazuje się jednak, że zależność ta nie dotyczy osób 
najbiedniejszych – 94,4% spośród nich uważa, że szacunek ze strony innych jest dla nich 
bardzo ważny.
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Wykres 25. Procent respondentów uznających szacunek ze strony innych za bardzo ważny – 
wg sytuacji materialnej

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetek respondentów uznających „szacunek ze stronny innych” za wartość bardzo 
ważną różni się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Generalnie, im starsze są osoby 
badane, tym więcej z nich uznaje analizowaną wartość za bardzo ważną. Dla zobrazowania:

 – 70,4% badanych w wieku 20  -24 lat uznaje szacunek ze strony innych za wartość 
bardzo ważną, 

 – 88,7% badanych w wieku powyżej 64 lat – określa szacunek ze strony innych jako 
wartość fundamentalną. 

Jak pokazują uzyskane w badaniu dane, „bycie szanowanym” uważane jest przez respon-
dentów za bardzo ważne niezależnie od ich płci i wielkości miejsca zamieszkania. Podobnie 
jest także w przypadku wykształcenia. Odsetek wskazań oscyluje tutaj każdorazowo wokół 
85% i tylko w jednym przypadku – osób z wykształceniem gimnazjalnym – jest znacząco 
niższy, wynoszący 67,8%.

„Posiadanie przyjaciół”

Przyjaźń jest wartością, która posiada bardzo duże znaczenie dla wszystkich respon-
dentów, niezależnie od płci, wykształcenia i wielkości miejsca zamieszkania. Pewne zróż-
nicowania w ocenie znaczenia przyjaźni pojawiły się jedynie wówczas, gdy porównywano 
odpowiedzi respondentów będących w różnej sytuacji materialnej oraz w różnym wieku. Oka-
zuje się, że im wyższy status materialny, tym wyższy jest odsetek osób uznających przyjaźń 
za bardzo ważną wartość. Za taką właśnie uznaje ją 69,3% badanych „żyjących skromnie” 
oraz 88,6% respondentów „mogących pozwolić sobie na pewien luksus”, przy czym, podob-
nie jak w przypadku ocen dotyczących „bycia szanowanym”, zależność ta nie dotyczy osób 
najbiedniejszych. Z tej grupy rekrutował się największy odsetek osób (94,4%), które uznały 
posiadanie przyjaciół za wartość bardzo ważną. 
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Analiza pokazała, że wraz z wiekiem respondentów wzrasta znaczenie przypisywane 
przyjaźni: 

 – 20  -24 lata – 68,4%,
 –   powyżej 64 lat – 86,0%. 

Wyjątkiem są osoby w wieku 19  -20, spośród których 85,1% także uznało przyjaźń za bar-
dzo istotną, jednakże wyjątek ten stanowi potwierdzenie wcześniejszej tezy o wadze wieku 
adolescencji dla budowania relacji z ludźmi, w tym koleżeństwa, przyjaźni i miłości. 

„Wolność osobista, swoboda wyborów i postaw”

Analiza respondentów przypisujących bardzo ważne znaczenie „wolności osobistej, 
swobodzie wyborów i postaw” pokazuje, że ich odsetek rośnie wraz z wiekiem, a także wraz 
z polepszaniem się sytuacji materialnej badanych. W pierwszym przypadku, za bardzo ważną 
uznaje tę wartość 64,9% osób w wieku 15  -19 lat oraz 84,0% osób powyżej 64 roku życia. 
Ilustruje to wykres nr 26.

Wykres 26. Procent respondentów uznających „wolności i swobody osobiste” za bardzo ważne 
– wg wieku

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku sytuacji materialnej osób badanych – wskaźniki układają się podobnie. Im 
wyższy jest status materialny, tym większa skłonność respondentów do uznawania „wolności 
osobistych” za bardzo ważne. 66,8% osób „żyjących skromnie” oraz 97,7% osób „mogących 
pozwolić sobie na luksus” twierdzi, że jest to dla nich niezmiernie istotna wartość. Należy 
zaznaczyć, że bardzo wysoki odsetek osób najbiedniejszych (94,3%), którym nie starcza 
nawet na podstawowe potrzeby, także stwierdził, że wolność osobista jest dla niego bardzo 
ważną sprawą. 

Analiza respondentów pod względem wykształcenia wskazuje, że największy odsetek 
uważających „wolności osobiste” za bardzo ważne znajduje się wśród osób z wykształceniem 
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średnim (84,0%) i wyższym (84,2%), a najmniejszy wśród osób z wykształceniem gimnazjal-
nym (62,7%) i zasadniczym zawodowym (67,9%).

Analizowana wartość ma bardzo ważne znaczenie dla zbliżonego odsetka kobiet (81,6%) 
i mężczyzn (77,2%) oraz dla mieszkańców małych (82,2%) i dużych miast (80,9%). Mniej-
szy odsetek respondentów przypisujący bardzo ważne znaczenie „wolnościom osobistym” 
mieszka na terenach wiejskich (73,3%).

„Natura, czyste środowisko”

W przypadku ostatniej z analizowanych wartości, zwraca uwagę przede wszystkim zależ-
ność udzielanych odpowiedzi od wieku respondentów. Okazuje się, że im są oni starsi, tym 
częściej doceniają rolę środowiska naturalnego. Zależność tę ilustruje wykres 27. 

Wykres 27. Procent respondentów uznających „naturę i czyste środowisko” za wartość bardzo 
ważną – w zależności od wieku

Źródło: Opracowanie własne.

Szczególną uwagę zwraca znaczący wzrost odsetka badanych uznających czyste środo-
wisko za bardzo ważne w porównaniu dwóch skrajnych kategorii wiekowych: osób młodych 
między 15  -19 rokiem życia (51,4%) oraz osób powyżej 64 roku życia (90,0%). Wzrost o prawie 
40% liczby respondentów deklarujących uznanie tej wartości za istotną w życiu zastanawia, 
gdyż w obecnym systemie edukacji wiele miejsca poświęcono ekologii, środowisku, zdrowe-
mu odżywianiu i wpływowi czynników środowiskowych na jakość życia i zdrowie człowieka. 
To właśnie młode pokolenia powinny być bardziej świadome i wrażliwe na tę wartość. Bada-
nie wskazuje jednak, iż zaledwie co drugi młody człowiek rozumie i docenia jej znaczenie. 
To mało, biorąc pod uwagę dodatkowy czynnik informacji w tym obszarze – Internet i wiele 
sieciowych kampanii i akcji na rzecz ochrony środowiska. Być może jest to przestrzeń do 
dalszych badań postaw i zachowań ludzi młodych, ale także – skuteczności narzędzi eduka-
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cyjnych, skoro realizacja programów szkolnych nie przekłada się na świadomość i budowane 
wartości. 

W przypadku pozostałych zmiennych nie zaobserwowano już tak znaczących różnic, 
choć biorąc pod uwagę płeć respondentów okazuje się, że więcej kobiet niż mężczyzn trak-
tuje kwestie środowiska naturalnego za bardzo ważne:

 – kobiety – 82,5%,
 –  mężczyźni – 67,1%. 

Kiedy weźmiemy pod uwagę wykształcenie respondentów, okazuje się, że środowisko 
ceni sobie zbliżony odsetek osób z większości grup:

 – 83,3% – wykształcenie podstawowe,
 – 79,2% – wykształcenie średnie,
 – 77,8% – licencjackie,
 – 77,7% – magisterskie. 

Znów jednak zastanawiająco niski poziom wskazań pojawia się w grupie z wykształ-
ceniem gimnazjalnym – 49,2%. Koresponduje to z uwagą poczynioną wyżej, przy analizie 
grup wiekowych. Pozostaje kwestią otwartą wcześniej poczyniona sugestia – co dzieje się 
z treściami nauczania w zakresie wiedzy o środowisku, skoro niespełna połowa osób z wy-
kształceniem gimnazjalnym docenia jego znaczenie dla życia człowieka. 

Środowisko naturalne uważa za „bardzo ważne” nieco więcej mieszkańców małych miast 
(78,7%) niż dużych (71,2%). W przypadku mieszkańców wsi jest to 75,4%. Natomiast status 
materialny nie ma większego związku z uznawaniem tej wartości za bardzo ważną. Wyróż-
niały się tutaj jedynie osoby najbiedniejsze – 88,9% z nich twierdziło, że środowisko naturalne 
jest dla nich bardzo ważne. Odsetek wskazań pozostałych grup wyróżnionych ze względu na 
sytuację materialną oscylował między 70  -76%. 

W przypadku wskazanych wartości, jak zdrowie, szacunek dla własnej osoby, przyjaźń, 
rodzina i środowisko naturalne – wysoko identyfikują się z nimi osoby najuboższe i często 
– zamieszkujące obszary wiejskie. Z jednej strony może potwierdzać to tezę o polskiej wsi, 
jako ostoi wartości i tradycji, a z drugiej – odkrywać inny obszar dociekań, mówiący o tym, 
iż w przypadku braku dostępu do dóbr materialnych, ludzie skłonni są zwracać się ku trady-
cyjnemu stylowi życia, ku naturze, a także – jednoczyć z innymi, opierać się na najbliższych, 
którzy dają gwarancję bezpieczeństwa i poczucie więzi. 

3.5.2 Najważniejsze tradycje regionalne i wydarzenia historyczne

W celu określenia wiedzy respondentów na temat regionalnych tradycji, zadano im pyta-
nie otwarte w następującym brzmieniu: Jeśli zna Pan(i) jakieś tradycje regionalne (np. regio‑
nalne święta, produkty, itp.), to które z nich uważa Pan(i) za najważniejsze? W odpowiedzi 
na to pytanie, respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy dowolne wybrane przez siebie 
tradycje. Należy przy tym dodać, że nie było tu żadnych ograniczeń, stąd w jednym katalogu 
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„tradycji” Pomorza Zachodniego pojawiają się zarówno regionalne potrawy, imprezy masowe, 
jak i wyroby kultury materialnej, kojarzące się z regionem nadmorskim.

Analiza ilościowa odpowiedzi pokazuje, że spośród 1066 ogółu badanych, 441 (41,4%) 
potrafiło wymienić jedną lub więcej tradycję regionalną, natomiast 625 (58,6%) nie potrafiło 
wymienić żadnej. Przy czym grupa 441 respondentów, wymieniła w sumie 663 tradycje (w 
tym 173 osoby, wymieniły po dwie, a 49 osób – po trzy). Odpowiedzi cechowały się bardzo 
dużym zróżnicowaniem i wiele w nich wymienionych zostało przez respondentów tylko jeden 
raz. Po zsumowaniu wszystkich wypowiedzi, ukonstytuowała się pierwsza dziesiątka najczę-
ściej wskazywanych tradycji, zwyczajów i produktów uznawanych za regionalne.

Wykres 28. Tradycje i produkty regionalne według respondentów (n=441)

Źródło: Opracowanie własne.

W pierwszej dziesiątce „obiektów” materialnej i niematerialnej tradycji, wymienianych 
przez respondentów, znalazły się cztery cykliczne wydarzenia kulturalne, pięć produktów 
gastronomicznych uznanych za regionalne oraz jeden wyrób rzemieślniczy. Wśród wydarzeń 
kulturalnych, najczęściej wymieniano „Dni Morza” (19,3%) – coroczną, masową imprezę 
organizowaną w Szczecinie. Wśród produktów gastronomicznych najczęściej wymieniano 
„Paprykarz Szczeciński” (11,3%) i potrawy rybne (10,2%), a na wyrób z bursztynu, który zna-
lazł się w pierwszej dziesiątce wskazało 4,3% badanych.

Zwraca uwagę fakt, że wśród najczęściej wymienianych elementów tradycji, pojawiły się 
„dożynki”, które nie są typowo zachodniopomorskim zwyczajem, lecz przynależą do dziedzic-
twa kultury ludowej o dużo szerszym zasięgu. Podobnie jest zresztą w przypadku „potraw 
rybnych”, które, choć mają już bardziej regionalny charakter, są charakterystyczne dla tradycji 
różnych regionów nadmorskich, ale i każdego pojezierza. Nie stanowią więc wyłącznie trady-
cji kuchni zachodniopomorskiej. 



68

Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Żadnemu spośród wymienianych „lokalnych festiwali i jarmarków” oraz „dni miasta” nie 
udało się uzyskać większej liczby wskazań, która świadczyłaby o zyskaniu przez nie rangi 
wydarzenia o zasięgu regionalnym. Wśród wymienianych przedsięwzięć pojawiały się m.in.: 

 – Festiwal organowy w Kamieniu Pomorskim, 
 – Studencki Festiwal FAMA w Świnoujściu, 
 – Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, 
 – Jarmark Jamneński w Koszalinie, 
 – Jarmark Jakubowy w Szczecinie. 

Liczba wymieniających je respondentów nie przekraczała w żadnym z tych przypadków 
3  -4 osób. Wart dodać, że niektóre z wymienianych imprez są bardzo lub stosunkowo młode, 
nie wiadomo więc, czy nie utrwaliły się one jeszcze w świadomości społecznej właśnie z tego 
powodu, czy też niski poziom wskazań świadczy o małej istotności tych elementów w konsty-
tuowaniu regionalnej tożsamości mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę, że 441 osób, czyli 41,4% ogółu badanych, potrafiło wymienić jaki-
kolwiek element tradycji regionalnej, a spośród nich – 85 osób, czyli 8,0% ogółu badanych 
wymieniało najczęściej jedną z nich (Dni Morza), należy postawić pytanie, na ile możemy 
mówić o istnieniu w świadomości społecznej Zachodniopomorzan tradycji regionalnej z praw-
dziwego zdarzenia. Być może przyczyn takiego stanu należałoby poszukiwać w specyfice 
historyczno  -demograficznej Pomorza Zachodniego, związanej z procesami napływowymi 
i migracyjnymi, sięgającymi czasów II wojny światowej a także unifikującym dziedzictwem „re-
alnego socjalizmu”, który przez dziesięciolecia gasił różnorodność kulturową i religijną przy-
wiezioną na te ziemie z Kresów, z Małopolski czy Wielkopolski. Wielu mieszkańców regionu, 
którzy byli w stanie zaszczepić w młodych pokoleniach pewne zwyczaje i przekazać tradycje, 
odeszło bezpowrotnie. Jednoznaczna i rzeczowa odpowiedź na pytanie o przyczyny braku 
utrwalonych przejawów tradycji w regionie – wymagałaby dalszych, pogłębionych badań. 

Respondentów poproszono również o wskazanie najważniejszych wydarzeń i okresów 
historycznych związanych bezpośrednio z ziemiami Pomorza Zachodniego. Tym razem 
respondenci wybierali maksymalnie trzy spośród siedmiu przedstawionych im do wyboru 
odpowiedzi i wskazywali najczęściej: 

 – odzyskanie ziem Pomorza Zachodniego przez Polskę (1945 rok) – 24% odpowiedzi,
 – strajki robotnicze z 1970 i 1980 roku – 18%, 
 – zaślubiny z morzem w Kołobrzegu i Mrzeżynie (1945 rok) – 17%, 
 – bitwa pod Cedynią (972 rok) – 15%. 

Respondentom pozostawiono także możliwość wymienienia innych wydarzeń, spoza 
przedstawionego im katalogu odpowiedzi. Z możliwości tej skorzystało zaledwie 4% bada-
nych, a najczęściej udzielane odpowiedzi sugerowały jednoznacznie, że żadne z wydarzeń 
i okresów historycznych przedstawionych respondentom do wyboru nie zasługuje na miano 
najważniejszego. Odpowiedziom tego typu nie towarzyszyło jednak wskazanie jakichkolwiek 
alternatyw.
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Tabela 22. Lista wydarzeń i okresów historycznych związanych z ziemią zachodniopomorską, 
które respondenci uznali za najważniejsze (N=1066)

 Wydarzenia i okresy historyczne
Odpowiedzi

N Procent

Odzyskanie ziem Pomorza Zachodniego przez Polskę (1945 rok) 491 24%

Strajki robotnicze z 1970 i 1980 roku 369 18%

Zaślubiny z morzem w Kołobrzegu i Mrzeżynie(1945 rok) 350 17%

Bitwa pod Cedynią (972 rok) 309 15%

Działania wojenne z okresu II wojny światowej (1939  -45 rok) 236 11%

Utworzenie Województwa Zachodniopomorskiego (1999 rok) 192 9%

Okres gdy ziemie Pomorza Zachodniego były częścią Prus (18 wiek – pierw-
sza połowa 20  -tego wieku) 47 2%

Inne 78 4%

Odpowiedzi ogółem 2072 * 100%

* Każdy z 1066 respondentów mógł wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne.

3.5.3 Osoby i miejsca w województwie zachodniopomorskim, z których jego miesz-
kańcy mogą czuć się dumni

Dwa ostatnie pytania dotyczące tożsamości kulturowej dotyczyły tego, z jakich osób 
i z jakich miejsc mieszkańcy województwa mogliby poczuwać się do dumy. W odniesieniu do 
osób pytanie miało charakter otwarty i brzmiało: Jakie osoby (niezależnie czy obecnie żyjące 
czy też postacie historyczne) związane bezpośrednio z terenem województwa zachodniopo‑
morskiego, są lub mogłyby być dumą województwa? {Pyt. 28} Odpowiadając na to pytanie 
respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy takie postacie. 

Analiza ilościowa odpowiedzi pokazuje, że spośród 1066 ogółu badanych, aż 724 (68%) 
z nich stwierdziło, że „nie zna takich osób”, a pozostałych 342 respondentów (32%) zadeklaro-
wało, że zna przynajmniej jedną taka osobę. Podobnie jak w przypadku pytania dotyczącego 
tradycji regionalnych, także i tutaj odpowiedzi cechowały się bardzo dużym zróżnicowaniem. 
Po ich zsumowaniu, uzyskano pierwszą dziesiątkę najczęściej wymienianych postaci. Do 
zestawienia wybrano jednak tylko te, które pojawiły się w wyborach przynajmniej pięciu osób. 
Ich listę przedstawia tabela 23.
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Tabela 23. Osoby, które zdaniem respondentów są lub mogłyby być dumą województwa 
zachodniopomorskiego

Postać
Liczba odpowiedzi

N %

Piotr Zaremba 71 41,8%

Monika Pyrek 21 12,4%

Marian Jurczyk 20 11,8%

Aleksander Kwaśniewski 13 7,6%

Andrzej Lepper 8 4,7%

Bp. Ignacy Jeż 8 4,7%

Sebastian Karpiniuk 7 4,1%

Bp. Kazimierz Majdański 6 3,5%

Książę Bogusław X 6 3,5%

Aleksander Wolszczan 5 2,9%

Mirosław Mikietyński 5 2,9%

Ogółem 170 100,0%

Źródło: Opracowanie własne.

Zdecydowanym zwycięzcą swoistego „rankingu” okazał się Piotr Zaręba, tytułowany 
zwykle przez respondentów „pierwszym prezydentem Szczecina”, jak również „profesorem 
Zarembą”. Wśród pozostałych osób, mogących w opinii badanych pretendować do tytułu 
„dumy województwa”, znalazły się przede wszystkim postacie współczesne znane przede 
wszystkim ze swojej działalności politycznej (6 wskazań), kościelnej (2 wskazania), sportowej 
(1 wskazanie), naukowej (1 wskazanie) oraz jedna postać historyczna.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród wymienianych osób respondenci wskazywali najczę-
ściej na postacie związane z życiem politycznym (6 wskazań na 11), jak również na to, że 
wśród osób najczęściej wymienianych nie znalazł się ani jeden przedstawiciel obszaru kultury 
i sztuki. Odnotować należy wysokie, drugie miejsce Moniki Pyrek – szczecińskiej lekkoatlet-
ki, którą wskazały w jednakowym stopniu osoby z jej rodzinnego Szczecina, jaki i spoza 
Szczecina. W powyższym zestawieniu nie pojawiła się też żadna z osób, które wniosły swój 
wkład w rozwój regionu w okresie sprzed I i II Wojny Światowej, jak choćby postać Hermanna 
Hakena, ówczesnego burmistrza Kołobrzegu i nadburmistrza Szczecina. 
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W celu określenia miejsc na terenie województwa, które są dla mieszkańców powodem 
do dumy, zadano respondentom następujące pytanie: Które z miejsc, które teraz Panu(i) 
przeczytam, uważa Pan(i) za wizytówkę województwa? {Pyt. 26} Należy dodać, że pytanie 
to miało charakter półotwarty, w którym respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy odpo-
wiedzi, a także wymienić dodatkowo jedno miejsce nie znajdujące się na odczytanej im liście. 
Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 24.

Tabela 24. Miejsca, które respondenci uważają za „wizytówkę” województwa zachodniopomor-
skiego (N=1066)

„ Miejsca – wizytówki”
Liczba odpowiedzi

N %

Szczecin 424 19%

Kołobrzeg 341 16%

Międzyzdroje 254 12%

Świnoujście 249 11%

Pojezierze Drawskie 205 9%

Wyspa Wolin i/lub Uznam 165 8%

Koszalin 117 5%

Puszcza Bukowa 107 5%

Pojezierze Ińskie 62 3%

Połczyn  -Zdrój 62 3%

Puszcza Wkrzańska 44 2%

Pojezierze Myśliborskie 38 2%

Inne miejsca 120 5%

Ogółem 2188 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Spośród 2 188 udzielonych odpowiedzi, najczęściej wskazywaną wizytówką wojewódz-
twa okazują się być miasta: 

 – Szczecin – 19%, 
 – Kołobrzeg – 16%, 
 – Międzyzdroje – 12% 
 – Świnoujście – 11%. 

Ponadto, zdaniem badanych mieszkańców, wizytówką regionu są obszary o walorach 
krajobrazowych i cennych ze względów przyrodniczych: Pojezierze Drawskie – 9%, Wyspa 
Wolin i/lub Uznam – 8%, Puszcza Bukowa – 5%, Pojezierze Ińskie – 3%, Puszcza Wkrzańska 
– 2% oraz Pojezierze Myśliborskie – 2%. 
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Należy jednak pamiętać, że miejsca wymieniane jako „wizytówki regionu” zostały wy-
brane z listy przedstawionej respondentom do wyboru. Jedynie 5% badanych wskazało na 
„inne miejsca”, spoza tej listy. Pośród tych wskazań najczęściej pojawiało się Mielno i Star-
gard Szczeciński, na które wskazywało po 1% respondentów. Warto jednocześnie dodać, 
że zdecydowana większość osób wskazujących na ośrodki miejskie, była jednocześnie ich 
mieszkańcami. Wymienianie obszarów cechujących się wyjątkowymi walorami krajobrazowo-
 -przyrodniczymi, jak na przykład Pojezierze Drawskie, było względnie niezależne od miejsca 
zamieszkania respondentów.

Reasumując, analiza odpowiedzi na pytania dotyczące wybranych elementów tożsamo-
ści kulturowej mieszkańców województwa pokazuje, że:

 – zdecydowana większość respondentów (powyżej 92%) za najważniejsze uznaje te 
wartości, które większość badaczy uznaje za typowe dla kultury polskiej. Są to: 

 – rodzina, 
 – szacunek dla innych oraz samego siebie,
 – miłość,
 – przyjaźń,
 – wolność osobista i swoboda wyborów. 

Dużo mniejszy odsetek za takie wartości uznaje chodzenie do kina, teatru, na koncerty 
(49,4%), rozrywkę, zabawę (64,7%) a także udzielanie się na rzecz społeczności lokalnej 
(64,0%).

 – Bardzo wysoki odsetek badanych (68%) twierdzi, że zarówno wśród postaci histo-
rycznych, jak i osób żyjących współcześnie, nie widzi takich, które mogłyby być 
„dumą województwa”. Badani, którzy potrafili wskazać takie osoby, wymieniali przede 
wszystkim postacie ze świata polityki, na czele z nieżyjącym już Piotrem Zarembą – 
pierwszym polskim prezydentem Szczecina.

 – Ponad połowa ogółu badanych (58,6%) nie potrafi wymienić także tradycji regionalnej, 
ani też regionalnego produktu. Osoby, które potrafiły wskazać na takie tradycje, wy-
mieniały głównie „Dni Morza” – masową imprezę organizowaną co roku w Szczecinie. 

 – Respondenci poproszeni o wskazanie miejsc, które uważają za „wizytówkę” woje-
wództwa zachodniopomorskiego, wskazywali najczęściej na miasta, które zamiesz-
kują oraz na miejsca o wysokich walorach krajobrazowo – przyrodniczych. Najczęściej 
w tej kategorii wybierano Pojezierze Drawskie. 

 – Wśród wydarzeń i okresów historycznych związanych z ziemią zachodniopomorską, naj-
więcej wskazań (24%) otrzymało „Odzyskanie ziem Pomorza Zachodniego przez Polskę 
w 1945 roku”, które tym samym można uznać za najważniejsze dla respondentów.
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Badania wykazały, że tożsamość społeczna mieszkańców województwa związana jest 
przede wszystkim z pełnieniem przez nich ról rodzinnych oraz ról związanych z pobieraniem 
nauki i z pracą. Wypełnianiu tych ról nie towarzyszy jednak szersza aktywność społeczna zdecy-
dowanej większości badanych. Tylko niewielki odsetek z nich (19,4%) deklaruje przynależność 
do organizacji, wybierając – w zależności od wieku – te o charakterze sportowym lub organizacje 
emeryckie i kluby seniorów. Podobnie zresztą, tylko jedna czwarta badanych deklaruje, że czuje 
się związana emocjonalnie z jakąkolwiek organizacją społeczną. Taki wynik badania może wska-
zywać na istnienie w przestrzeni społeczno  -organizacyjnej swoistej „próżni”. Respondenci pytani 
o tożsamość indywidualną określają siebie przede wszystkim w kategoriach ogólnych i związa-
nych z płcią: „jestem człowiekiem”, jestem mężczyzną”, „jestem kobietą”.

Badanie mieszkańców pod kątem ich tożsamości terytorialnej pokazuje, że największy 
odsetek respondentów identyfikuje się przede wszystkim z czterema obszarami terytorialnymi: 

 – z Polską,
 – ze „swoją miejscowością”, 30 
 – z województwem zachodniopomorskim, 
 – z Europą. 

Stopień swej identyfikacji z trzema pierwszymi obszarami większość respondentów oce-
nia jako „wysoki” i „bardzo wysoki”, nieco mniej respondentów w równie wysokim stopniu 
utożsamia się z Europą. Co ciekawe, choć większość mieszkańców deklaruje, że identyfikuje 
się z regionem zachodniopomorskim, to jednak 37,2% z nich twierdzi jednocześnie, że nie 
czuje się związana emocjonalnie z żadnym konkretnym miejscem na terenie województwa. 
Co więcej, 24,8% ogółu badanych twierdzi, że w ogóle nie posiada takiego miejsca, także 
poza województwem, co zdaje się korespondować z wcześniejszymi deklaracjami, w których 
75% respondentów stwierdziło, iż nie czuje się emocjonalnie związana z żadnymi organi-
zacjami społecznymi, a prawie 81% – że nie należy do żadnej z takich organizacji. Jest to 
z pewnością obszar, który wymaga dalszej pogłębionej analizy.

Zbadanie związku między identyfikacją respondentów ze swoją miejscowością, a uczest-
niczeniem przez nich w działaniach na jej rzecz przyniosło niejednoznaczne wyniki. Osoby, 
które deklarowały bardzo silny związek z zamieszkiwaną miejscowością nie wyróżniały się 
pod względem uczestnictwa w aktywności na rzecz środowiska lokalnego, spośród innych 
30 Warto tu podkreślić silną pozycję jaką mają w oczach respondentów zamieszkiwane przez nich miasta – kiedy pytano ich 

miejsca, które są – ich zdaniem – „wizytówką województwa”, respondenci na pierwszym miejscu wskazywali na miasta, na 
drugim zaś na tereny o wysokich walorach krajobrazowo – przyrodniczych.
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badanych. Tylko osoby deklarujące, że „udzielanie się na rzecz społeczności lokalnej” jest 
dla nich bardzo istotną wartością, wykazywały większą aktywność na rzecz swojej społecz-
ności. W przypadku identyfikacji z regionem, analiza wyników pokazała, że silna identyfikacja 
respondentów ze swoim regionem nie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie stopnia 
uczestniczenia w działaniach podejmowanych na jego rzecz. Prawie taki sam odsetek re-
spondentów, spośród bardzo silnie utożsamiających się z regionem, uczestniczył jak i nie 
uczestniczył w takich działaniach. Eksploracyjny charakter badań nie pozwolił jednak udzielić 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. 

Badanie wybranych elementów tożsamości kulturowej mieszkańców województwa poka-
zało, że zdecydowana większość respondentów (powyżej 92%) jako najważniejsze wskazuje 
wartości, które większość badaczy uznaje za typowe dla kultury polskiej, tj. rodzinę, szacu-
nek, miłość, przyjaźń oraz wolność osobistą i swobodę wyborów. 

Badanie wiedzy respondentów dotyczącej tradycji regionalnych pokazało, że 58,6% nie 
umie wymienić także żadnej tradycji regionalnej, natomiast osoby, które potrafiły wskazać na 
takie tradycje, wymieniały głównie na organizowane co roku w Szczecinie „Dni Morza”. Być 
może przyczyn takiego stanu należałoby poszukiwać w specyfice historyczno – demograficz-
nej Pomorza Zachodniego, związanej z procesami napływowymi i migracyjnymi sięgającymi 
czasów II wojny światowej a także unifikującym dziedzictwem „realnego socjalizmu”, jednak 
rzeczowa odpowiedź na to pytanie wymagałaby dalszych, pogłębionych badań. Bardzo duży 
odsetek badanych (68%) zadeklarował także, że zarówno wśród postaci historycznych, jak 
i wśród osób żyjących współcześnie, nie widzi takich, które mogłyby być ich zdaniem „dumą 
województwa”, postacią, która uosabiałaby ważne dla mieszkańców wartości. Pozostali re-
spondenci, wymieniali przede wszystkim współczesne postaci ze świata polityki, choć także 
wyraziste postaci kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Wśród osób najczęściej 
wymienianych nie pojawił się ani jeden przedstawiciel świata kultury i sztuki.

Konkludując, wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do postawienia kolejnych pytań 
badawczych, na które w ramach przeprowadzonych badań eksploracyjno – diagnostycznych 
nie sposób było odpowiedzieć. Badania takie z założenia mają bowiem charakter rozpoznaw-
czy i służą wstępnej diagnozie przedmiotu badania. Dopiero w dalszej kolejności bada się 
bliżej te obszary, które we wstępnym rozpoznaniu ukazały ciekawe lub zaskakujące zjawiska 
i stany. W przypadku przeprowadzonych badań z pewnością dałoby się odnaleźć kilka takich 
zagadnień, na przykład: przyczyny niskiego zaangażowania mieszkańców województwa 
w działalność społeczną; brak przywiązania emocjonalnego do konkretnych miejsc w wo-
jewództwie zachodniopomorskim przy jednoczesnym identyfikowaniu się badanych z wo-
jewództwem. Takich obszarów czy problemów badawczych można z pewnością wskazać 
więcej. Ich wybór należy jednak do tych, którzy zainspirowani raportem, chcieliby kontynu-
ować prace nad poszukiwaniem fundamentów kapitału społecznego w regionie.



75

5. REKOMENDACJE

5. REKOMENDACJE

Materiał zebrany w wyniku przeprowadzonego i opisanego badania, można uznać za 
wartość samą w sobie, jako zbiór informacji służący porównaniom lub dalszym dywagacjom 
na temat tożsamości, społecznego kapitału lub aktywności lokalnej mieszkańców regionu. 
Można też, po poddaniu go krytycznej, pogłębionej analizie, potraktować jako fundament 
rekomendacji do programowania konkretnych działań w kilku obszarach społecznych, przede 
wszystkim w edukacji, kulturze czy integracji społecznej. W tym celu, autorzy badań postano-
wili poddać wypracowany materiał próbie krzyżowego ognia pytań i odpowiedzi specjalistów, 
przede wszystkim socjologów, zarówno teoretyków reprezentujących szczecińskie środowi-
ska akademickie, jak i praktyków, działaczy oraz animatorów społecznych – przedstawicieli 
aktywnych stowarzyszeń z regionu, zajmujących się tematyką tożsamości mieszkańców, 
aktywizacji i integracji społecznej. Spotkanie prowadziła dyrektor Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej, a nad jego przebiegiem i dokumentowaniem czuwał zespół Obserwatorium 
Integracji Społecznej. Dobór uczestników dyskusji miał przynieść jeszcze jeden walor – połą-
czenie vis konfrontację – posiadanej wiedzy fachowej interlokutorów oraz ich żywe, osobiste 
doświadczenie, wynikające z zakorzenienia w kulturze i rzeczywistości regionu. 

Spotkanie odbyło się 28 lutego 2012 r., w siedzibie ROPS w Szczecinie. W pierwszej 
części dyskusji uczestnicy spotkania, koncentrując się na różnych kwestiach zawartych 
w raporcie, wnosili wiele cennych uwag i spostrzeżeń sugerując potencjalne kierunki badań 
w przyszłości. Najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniu związku tożsamości z kapitałem 
społecznym oraz jej roli w budowaniu tegoż kapitału w społecznościach lokalnych. W tym 
punkcie większość uczestników zgodziła się z twierdzeniem, że silna tożsamość lokalna jest 
istotnym czynnikiem skłaniającym człowieka do działań na rzecz wspólnoty lokalnej, przez 
co przyczynia się do budowania kapitału społecznego. Podkreślono w tym kontekście także 
rolę funkcjonujących we wspólnocie norm i wartości, czy też szerzej – kultury, gdyż to właśnie 
w jej zasobach drzemie ogromny potencjał mogący przyczyniać się do integrowania lokalnych 
społeczności i nadawania im wyrazistej tożsamości. Ten aspekt dyskusji okazał się być istot-
ny także dlatego, że wyniki przeprowadzonego badania, w połączeniu z danymi z „Raportu 
o stanie Województwa Zachodniopomorskiego” oraz diagnozą zawartą w opracowaniu „Czy 
kultura może wzmacniać spójność społeczną”, sugerują, że tożsamość regionalna miesz-
kańców Województwa Zachodniopomorskiego posiada charakter naskórkowy, szablonowy, 
zorientowany na wartości ogólne oraz deklaratywny. Tożsamość tego typu nie przekłada się 
zazwyczaj na podejmowanie konkretnych działań na rzecz wspólnot lokalnych, stanowiąc 
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co najwyżej pewien zasób do wykorzystania w programowaniu przyszłych działań. Strategia 
działań aktywizujących w tym obszarze stanowi naprawdę duże wyzwanie.

W drugiej części dyskusji, uczestnicy wypracowali szereg rekomendacji dla ogólnie po-
jętej sfery polityki społecznej, które mogłyby stanowić punkt wyjścia do planowania rozwoju 
i programowania zmian z regionie. Rekomendacje te podzielono na dwie grupy, z których 
pierwsza zawiera propozycje konkretnych działań (rekomendacje do wdrożenia), druga zaś, 
sugeruje kierunek dalszych prac koncepcyjnych być może na rzecz wypracowania nowych 
idei i innowacyjnych rozwiązań dla polityk publicznych regionu (rekomendacje do pracy 
koncepcyjnej).

Rekomendacje do wdrożenia:
• Wyniki badań można i należy wykorzystać do planowania działań na rzecz budowy 

kapitału społecznego w regionie (jest on niski dla całej Polski, jednak w naszym re-
gionie ulega coraz większej degradacji);

• Za pośrednictwem Zakładów Doskonalenia Nauczycieli (w Szczecinie oraz Koszali-
nie) – samorząd województwa powinien wdrażać i monitorować realizację programów 
wiedzy o regionie;

• Infrastrukturę i potencjał będący w dyspozycji instytucji kultury (biblioteki, ośrodki kul-
tury, szkoły, świetlice) należy wykorzystać w procesie budowy kapitału społecznego, 
tym bardziej, że kadry kultury są przygotowane do włączenia się w proces budowania 
kapitału społecznego, chcą w nim partycypować (ośrodki kultury jako Centra Aktyw-
ności Lokalnej); 

• Powinno się wykorzystać potencjał sportu amatorskiego (Orliki, UKS  -y i inne) oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej – stanowią one zalążki więzi społecznych nawet tam, 
gdzie nie ma szkoły czy biblioteki;

• Należy kształtować umiejętność współpracy i działań partnerskich na różnych szcze-
blach samorządu (rekomendacja dotyczy instytucji, organizacji i ludzi). W działaniach 
tych warto oprzeć się na doświadczeniach Lokalnych Grup Działania (Leader); 

• Należy wyławiać, kształcić i promować liderów lokalnych (animatorów) oraz wdrażać 
i promować metody pracy środowiskowej;

• Stworzyć stałą platformę wymiany wiedzy, wyników badań i doświadczeń dotyczących 
kapitału społecznego w regionie (może nią być Zachodniopomorskie Forum Integracji 
Społecznej działające pod auspicjami Marszałka Województwa); 

• Wzmacniać tożsamość terytorialną poprzez uczynienie bardziej wyrazistymi miejsco-
wości, szkół, domów kultury, muzeów – powinny one być atrakcyjne dla mieszkańców, 
posiadać ciekawą ofertę i „wibrować dobrą energią”;

• Znajdować dobre przykłady budowania kapitału społecznego w regionie (dobre 
praktyki), analizować ich sposoby działania oraz promować i upowszechniać je jako 
modelowe rozwiązania.
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Rekomendacje do pracy koncepcyjnej:
• Istnieje potrzeba zaprojektowania wszechstronnych badań społecznych dla regionu;
• Wiele obszarów można by eksplorować, wykorzystując jakościowe badania terenowe 

– „badania w działaniu”;
• Aby ludzie chcieli się angażować w działania na rzecz środowiska, miasta – należy 

tak kreować przestrzeń, aby miasto było atrakcyjne (ludzie decydują się na wyjazd do 
miejsc atrakcyjniejszych);

• Należy uświadamiać władzom lokalnym znaczenie kapitału społecznego dla rozwoju 
gospodarczego środowisk lokalnych;

• Władze lokalne powinny wspierać działania na rzecz budowania kapitału społecznego;
• Do budowania kapitału społecznego niezbędna jest tożsamość oparta na normach 

i wartościach wspólnotowych; 
• Kapitał społeczny jest kategorią horyzontalną (nie mieści się w żadnej „branży”) – 

dlatego jego budowanie wymaga współpracy różnych wydziałów samorządu regionu;
• Jeśli chcemy poważnie podejść do zagadnienia kapitału społecznego – powinniśmy 

skupić się na społecznościach lokalnych (przestrzeni sąsiedzkiej, osiedlu…);
• Należy zaprosić różne gremia do szerokiej dyskusji nad tym…

• …czym jest kategoria Pomorze Zachodnie wobec kategorii Województwo 
Zachodniopomorskie? 

• …czy kapitał społeczny może rozwijać się bez pamięci historycznej?
• …czy są lepsze źródła pamięci historycznej niż rodzina i szkoła?

Podjęcie konsekwentnych i systemowych działań w obu wymienionych wyżej obszarach 
powinno przyczynić się do przyspieszenia procesu budowania kapitału społecznego w regionie 
i kształtowania silnej tożsamości na szczeblu lokalnym, a w konsekwencji – także regionalnym.

Autorzy i realizatorzy projektu badawczego dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do przeprowadzenia badania, przede wszystkim Zarządowi Województwa Zachodniopo-
morskiego, a także uczestnikom seminarium, poświęconego analizie wyników badań i wypra-
cowaniu na ich podstawie rekomendacji dla polityki społecznej regionu:

dr Reginie Thurow i dr Karolinie Izdebskiej – z Uniwersytetu Szczecińskiego; Tomaszowi 
Czubarze z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; dr. Ryszardowi Czyszkie-
wiczowi, dr. Włodzimierz Durce i Pawłowi Klimkowi ze Stowarzyszenia „Czas – Przestrzeń – 
Tożsamość”; dr. Wacławowi Idziakowi z Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno  -Kulturalnego; 
Markowi Sztarkowi z Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego, Hubertowi 
Pachciarkowi z fundacji „Forum Gryf” w Szczecinie; Jarosławowi Namaczyńskiemu – dyrek-
torowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie; Jerzemu Serdyńskiemu – dyrektorowi Wydziału 
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 

Dyrektor ROPS
oraz Zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej w Szczecinie
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Kwestionariusz wywiadu telefonicznego CATI
w ramach badania pn. „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego”

(wersja obowiązująca po pilotażu)

Dzień dobry!
Nazywam się […] Jestem ankieterem firmy BD Center. Realizujemy badanie, którego 

celem jest poznanie opinii mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat 
regionu. W związku z tym proszę o poświęcenie mi kilku minut. Bardzo zależy nam na po‑
znaniu Pana/Pani zdania w tej kwestii. Gwarantuję całkowitą poufność uzyskanych informacji 
i zapewniam, iż udzielone przez Pana(ią) odpowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą jedynie 
do opracowania zbiorczego raportu z badań.

1. ANKIETER: Proszę zaznaczyć płeć respondenta:
1. Kobieta
2. Mężczyzna

2. Czy mieszka Pan/Pani:
1. Na wsi
2. W mieście do 50 tysięcy mieszkańców
3. W mieście powyżej 50 tysięcy mieszkańców

3. Czy może mi Pan(i) podać swój wiek?
1. 15 – 19 lat
2. 20 – 24 lat
3. 25 – 34 lat
4. 35 – 44 lat
5. 45 – 54 lat 
6. 55 – 59 lat
7. 60 – 64 lata
8. Powyżej 64 lat
9. Mniej niż 15 lat à zakończ wywiad
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4. (Pytanie systemowe warunkujące kwotę próby badawczej – kwota na pytaniach 1 i 3)

5. Czy mieszka Pan/Pani na terenie województwa zachodniopomorskiego od 
urodzenia?

1. Tak
2. Nieà przejdź do pytania nr 8 
3. Nie mieszkam w województwie zachodniopomorskim à zakończ wywiad

6. A czy Pana/Pani rodzice, dziadkowie, pradziadkowie mieszkali na tym terenie 
(w obecnym województwie zachodniopomorskim)? (ANKIETER: dopytaj i zaznacz 
WSZYSTKIE właściwe odpowiedzi)

1. Rodzice
2. Dziadkowie
3. Pradziadkowie
4. Moi przodkowie zamieszkiwali tu jeszcze wcześniej 

7. Skąd przybyli tutaj Pana/Pani rodzice/dziadkowie/pradziadkowie? (ANKIETER: 
proszę spytać tylko o ostatnią (sięgająca wstecz) kategorię, wybraną przez respondenta)

………………………………………………………………………………………………

8. Ile lat mieszka Pan/Pani na terenie województwa zachodniopomorskiego?
(ANKIETER: wpisz liczbę lat; w przypadku gdy ktoś okresowo wyjeżdża poproś 

o policzenie łącznego czasu pobytu) 
…………. lat

9. Gdybym poprosił(a) Pana/Panią o podanie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, 
to jakby się Pan/Pani określił(a)? Proszę o podanie pięciu najważniejszych okre-
śleń siebie w kolejności, w jakiej pojawią się w Pana/Pani myślach. Jestem: 

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
5. ……………………………………………

10. Chciałabym zapytać Pana/Panią o Pana/Pani poczucie tożsamości. Kim najbardziej 
się Pan/Pani czuje? Przeczytam Panu(i) 8 określeń. Proszę wybrać maksymalnie 3, 
które są Panu(i) najbliższe: 

1. Kosmopolitą (obywatelem całego świata)
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2. Europejczykiem
3. Polakiem
4. Zachodniopomorzaninem
5. Mieszkańcem swojego powiatu
6. Mieszkańcem swojej gminy
7. Mieszkańcem swojej miejscowości
8. Mieszkańcem swojego osiedla/dzielnicy
9. Kimś innym (kim?) ……………………………………………………………… 

11. Poproszę Pana/Panią o wskazanie w jakim stopniu utożsamia się Pan/Pani z po-
szczególnymi obszarami, które wymienię. Proszę określić stopień identyfikacji 
na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak identyfikacji, a 10 całkowitą identyfika-
cję: 

Brak 
identyfikacji

Całkowita 
identyfikacja

Europa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Polska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Województwo zachodniopo-
morskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dawne Województwo (sprzed 
reformy administracyjnej) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dzielnica/osiedle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Przestrzeń sąsiedzka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moja praca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Moja szkoła/uczelnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Załóżmy, że mógł(ogła)by Pan/Pani mieć wymarzoną pracę w każdym dowolnym 
miejscu. Gdzie chciał(a)by Pan/Pani wówczas zamieszkać? (ANKIETER: NIE 
CZYTAJ, poczekaj na odpowiedź respondenta i samodzielnie przyporządkuj właściwą 
odpowiedź) 

1. W tej samej miejscowości
2. W innej miejscowości, ale w tej samej gminie
3. W innej miejscowości, ale w tym samym powiecie
4. W innej miejscowości, ale w tym samym województwie
5. Poza województwem zachodniopomorskim, ale w Polsce
6. Za granicą, ale w Europie
7. Poza Europą
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13. Przeczytam Panu/Pani szereg zdań odnoszących się do różnych kwestii, proszę 
powiedzieć na ile zgadza się Pani z poniższymi opiniami?  

Zdecydowanie 
się nie zgadzam

Raczej 
się nie 

zgadzam

Raczej się 
zgadzam

Zdecydowanie 
się zgadzam

Zależy mi na tym by kultywować 
tradycje rodzinne 1 2 3 4

Mieszkańcy naszego regionu chęt-
nie uczestniczą w obchodach świąt 
religijnych

1 2 3 4

Lubię uczestniczyć w festynach, fe-
stiwalach i imprezach odbywających 
się w moim regionie

1 2 3 4

W języku, którym się posługuję 
występują akcenty, wyrażenia i sło-
wa, które nie występują w innych 
regionach kraju 

1 2 3 4

Mówienie (moją) gwarą jest powo-
dem do dumy 1 2 3 4

Udzielam się na rzecz społeczności 
lokalnej 1 2 3 4

Kibicuję drużynom sportowym z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 1 2 3 4

Uczestniczyłem w wydarzeniach 
w moim regionie, w których ludzie 
jednoczyli się by sobie pomóc (np. 
klęski żywiołowe, strajki, pikiety, po-
rządkowanie wspólnej przestrzeni) 

1 2 3 4

14. W jakich wydarzeniach Pan/Pani uczestniczył/a? (Jeśli w Pyt 13.8 odp. 3 lub 4)
……………………………………………………………………………………………………

15. Co powoduje, że działa Pan/Pani na rzecz społeczności lokalnej? (Jeśli w Pyt 13.6 
odp. 3 lub 4)

………………………………………………………………………………………………

16. Dlaczego nie udziela się Pan/Pani rzecz społeczności lokalnej? (Jeśli w Pyt 13.6 
odp. 1 lub 2)

………………………………………………………………………………………………

17. Co Pana/Pani zadaniem mogłoby zmotywować innych do działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej?

………………………………………………………………………………………………
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18. Jeśli zna Pan/Pani jakieś tradycje regionalne (np. regionalne święta, produkty), to 
które z nich uważa Pan/Pani za najważniejsze?

1. ……………………………………
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. Nie znam 

19. W jakim stopniu ważne są dla Pana/Pani następujące sprawy? Proszę określić 
w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieważne” a 10 „bardzo ważne”:  

Zupełnie 
nieważne

Bardzo 
ważne

Rodzina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykształcenie/wiedza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kariera zawodowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Miłość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozrywka, zabawa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rozwijanie swoich zainteresowań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pomaganie innym (wolontariat) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chodzenie do kina, teatru, na koncerty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Posiadanie pieniędzy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wolność osobista, swoboda wyborów 
i postaw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Natura, czyste środowisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bycie szanowanym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Posiadanie przyjaciół 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bóg, modlitwa, religia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Własny wygląd zewnętrzny (ubiór, 
sylwetka) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zdrowie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Udzielanie się w społeczności lokalnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobre relacje z sąsiadami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dobre relacje ze współpracownikami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Czy ma Pan/Pani takie miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego, 
z którym jest Pan/Pani emocjonalnie związany/a?

1. Tak à Co to jest za miejsce? ......................................
2. Nie 

21. A czy ma Pan/Pani takie miejsce gdziekolwiek indziej? (Jeśli w Pyt 20 odp. 2)
1. Tak à Co to jest za miejsce? ......................................
2. Nie 
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22. Proszę powiedzieć czy istnieją takie organizacje (instytucje, zrzeszenia, kluby lub 
ruchy społ., itp.), z którymi czuje się Pan/Pani emocjonalnie związany/a? (ANKIE‑
TER dopytaj czy jakieś jeszcze)

1. Tak (proszę wymienić jakie organizacje) 
……………………………………………………………………………..

2. Nie 

23. Co powoduje, że te organizacje są dla Pana/Pani ważne? (ANKIETER: możliwość 
wyboru kilku odpowiedzi)

1. Zajmują się sprawami, które mnie dotyczą
2. Robią ważne rzeczy dla rozwoju regionu
3. Wykonują zadania poprawiające jakość życia 
4. Dzięki uczestnictwu w ich działaniach mogę realizować swoje cele
5. Dają mi możliwość kontaktu z innymi osobami
6. Inne (jakie?)……………………………………..

24. A czy należy Pan/Pani do jakiejś organizacji, stowarzyszenia lub klubu (np. hobby-
stycznego, artystycznego, religijnego, ekologicznego itp.)?

1. Tak (do ilu?) ………………… 
2. Nieà przejdź do pytania 26

25. Proszę powiedzieć jaki jest typ tej/tych organizacji? (ANKIETER: nie czytać, przy‑
porządkować do poniższych typów, w razie potrzeby dopytać; wielokrotny wybór) 

1 Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty, np. komitet rodzicielski/rada rodziców

2 Organizacje działające na rzecz szkolnictwa, oświaty np. fundacja szkolna, uczelniana Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe itp.

3 Związki zawodowe
4 Organizacje sportowe (związki, kluby i stowarzyszenia) 
5 Organizacje, ruchy religijne, kościelne, wspólnoty parafialne
6 Ochotnicza Straż Pożarna, 
7 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
8 Organizacje młodzieżowe: harcerstwo
9 Organizacje młodzieżowe np., związki i stowarzyszenia studenckie; kluby młodzieżowe,

10 Organizacje charytatywne działające na rzecz osób potrzebujących, dzieci, ubogich, bezdomnych, cho-
rych, niepełnosprawnych, ofiar klęsk żywiołowych, ofiar wojen itp. 

11 Organizacje emerytów, kluby seniorów
12 Organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego
13 Organizacje, stowarzyszenia artystyczne chór
14 Organizacje, stowarzyszenia artystyczne orkiestra/zespół muzyczny
15 Organizacje, stowarzyszenia artystyczne zespół taneczny
16 Organizacje, stowarzyszenia artystyczne zespół teatralny
17 Organizacje wspierające placówki służby zdrowia
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18 Organizacje samopomocowe, np. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, samotnych ojców, anonimo-
wych alkoholików, osób bezrobotnych itp.

19 Organizacje kombatantów, weteranów, ofiar wojny
20 Komitety starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy (np. parkingu), grupy protestu
21 Samorządy gminne, Samorządy wojewódzkie i powiatowe

22 Stowarzyszenia miłośników miejscowości, np. zajmujące się ochroną zabytków, rozwojem kultury regio-
nalnej itp.

23 Stowarzyszenia miłośników regionu
24 Organizacje kobiece, np. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia amazonek, 
25 Partie polityczne
26 Innego typu (jakiego?) ………………………………….

26. Które z miejsc, które teraz Panu(i) przeczytam, uważa Pan/Pani za wizytówkę woje-
wództwa? (rotacja) (ANKIETER: możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi)

1. Wyspa Wolin i Uznam
2. Pojezierze Drawskie
3. Pojezierze Ińskie
4. Pojezierze Myśliborskie
5. Puszcza Wkrzańska
6. Puszcza Bukowa
7. Kołobrzeg
8. Połczyn  -Zdrój
9. Świnoujście
10. Międzyzdroje
11. Koszalin
12. Szczecin
13. Inne (jakie?)…………………….

27. A teraz przeczytam Panu(i) listę wydarzeń i okresów historycznych związanych 
z ziemią zachodniopomorską, proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze 
Pana/Pani zdaniem: (ANKIETER: możliwość wyboru maksymalnie 3 odpowiedzi)

1. Bitwa pod Cedynią (972)
2. Okres gdy ziemie Pomorza zachodniego były częścią Prus (XVIII – I poł XX 

wieku)
3. Działania wojenne z okresu II wojny światowej 1939  -45
4. Zaślubiny z morzem w Kołobrzegu i Mrzeżynie (1945)
5. Odzyskanie ziem Pomorza Zachodniego przez Polskę 1945
6. Strajki robotnicze z 1970 i 1980 roku
7. Utworzenie woj. Zachodniopomorskiego (1999)
8. Inne (jakie?)………………..
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28. Jakie osoby (niezależnie czy obecnie żyjące czy też postacie historyczne) zwią-
zane z terenem województwa zachodniopomorskiego, są lub mogłyby być dumą 
województwa?

(ANKIETER: w przypadku osób nieznanych publicznie poprosić o wskazanie czym 
ta osoba się zajmuje, np. działacz społeczny, polityk, artysta)

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. Nie znam takich osób

29. Jakie ma Pan/Pani plany odnośnie dalszego zamieszkiwania na terenie 
województwa?:

1. Nie planuję wyjeżdżać z regionu
2. Planuję wyjechać z regionu na kilka miesięcy
3. Planuję wyjechać na kilka lat
4. Chcę wyjechać na stałe

30. Dlaczego zamierza Pan/Pani pozostać na terenie województwa? (Jeśli w Pyt 29 odp. 
1)

……………………………………………………………………………………………………

31. Dlaczego zamierza Pan/Pani wyjechać z terenu województwa? (Jeśli w Pyt 29 odp. 
2,3 lub 4)

……………………………………………………………………………………………........…

32. Ile osób mieszka w Pana/Pani gospodarstwie domowym? (ANKIETER: dopytaj i za‑
znacz WSZYSTKIE właściwe odpowiedzi)

1. Mieszkam sam(a)
2. Mieszkam z małżonkiem/partnerem(ką)
3. Mieszkam z dziećmi 
4. Mieszkam z rodzicami
5. Mieszkam z dziadkami 
6. Mieszkam z dalszą rodziną
7. Odmowa odpowiedzi

33. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
1. Niepełne podstawowe
2. Podstawowe
3. Gimnazjalne
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4. Zasadnicze zawodowe
5. Średnie (liceum, technikum)
6. Pomaturalne/policealne
7. Licencjackie
8. Wyższe
9. Odmowa odpowiedzi

34. Czy ma Pan(i) maturę? (Jeśli w Pyt 33 odp. 5)
1. Tak
2. Nie
3. Odmowa odpowiedzi

35. Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja społeczno  -zawodowa? 
1. Uczeń/uczennica 
2. Student/studentka 
3. Pracujący w indywidualnym gospodarstwie rolnym (rolnik)
4. Osoba pracująca zawodowo
5. Bezrobotny/bezrobotna
6. Emeryt/emerytka
7. Rencista/rencistka
8. Osoba zajmująca się własnym gospodarstwem domowym
9. Odmowa odpowiedzi

36. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan/Pani zawodowo? (Jeśli w Pyt 35 nie zaznaczono 
odp. 3 lub 4)

1. Tak
2. Nie à przejdź do pytania 39

37. Jaki jest Pan/Pani zawód wykonywany? (obecnie lub w przeszłości)
………………………………………………………………………………………………

38. Jaki jest Pana/Pani wyuczony zawód?
………………………………………………………………………………………………

39. Proszę powiedzieć, która z wypowiedzi najlepiej odzwierciedla sytuację Pana/Pani 
rodziny:

1. Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nam nawet na podstawowe potrzeby
2. Żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować
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3. Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na poważ-
niejsze zakupy (np. pralkę, lodówkę, TV)

4. Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania
5. Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na pewien luksus
6. Odmowa odpowiedzi

40. Jaka jest Pana/Pani przynależność narodowa i etniczna?
1. Polska
2. Białoruska
3. Czeska
4. Litewska
5. Łemkowska
6. Niemiecka
7. Ormiańska
8. Romska
9. Rosyjska
10. Słowacka
11. Tatarska
12. Ukraińska
13. Żydowska
14. Inna (jaka?) ……………………………
15. Odmowa odpowiedzi

41. Proszę powiedzieć, jakie jest Pana/Pani wyznanie?
1. Rzymsko – katolickie
2. Inne (jakie?) …………………………………………
3. Żadne – jestem ateistą à zakończ wywiad
4. Odmowa odpowiedzi à zakończ wywiad

42. Czy jest Pan/Pani osobą praktykującą?
1. Tak
2. Nie
3. Odmowa odpowiedzi

Dziękuję uprzejmie za poświęcony czas i udział w badaniu!



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34
70  -540 Szczecin
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Obserwatorium Integracji Społecznej  -działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badania „Tożsamość regionalna mieszkańców Województwa 
Zachodniopomorskiego” są cennym wkładem w poznawanie struk-
tury społecznej naszego województwa. (…)

(…) Respondenci pokazują się jako osoby słabo związane emo-
cjonalnie z terytorium na którym mieszkają. Największy odsetek „nie 
związanych emocjonalnie” zamieszkuje tereny wiejskie. A jednak 
większość badanych (88%) nie planuje opuszczenia regionu. (…)

(…) Zdecydowana większość respondentów  jako najważniejsze 
wskazuje wartości, które większość badaczy uznaje za typowe dla 
kultury polskiej, tj. rodzinę, szacunek, miłość, przyjaźń oraz wolność 
osobistą i swobodę wyborów. (…)

(…) Wyniki badań dotyczących tożsamości regionalnej w połą-
czeniu z danymi z „Raportu o stanie województwa zachodniopomor-
skiego” oraz diagnozą zawartą w opracowaniu „Czy kultura może 
wzmacniać spójność społeczną?” pokazują, że tożsamość regional-
ną mieszkańców woj. zachodniopomorskiego można określić, jako  
naskórkową, szablonową, deklaratywną, zorientowaną na wartości 
ogólne. (…)

Z recenzji dr. Wacława Idziaka


