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I Abstrakt 
 
 
 

W raporcie przedstawiono wyniki analizy jakościowej przeprowadzonej 
w czasie od października do maja 2006 roku. Przedmiotem zainteresowania 
badaczy jest Portal Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl, skupiający 
osoby zainteresowane historią miasta.  

W odniesieniu do struktury portalu i jego działalności w rzeczywistości 
wirtualnej i realnej przeanalizowano rolę mitologizacji niemieckości w 
kontekście reinterpretacji przeszłości miasta. 

Z zebranych danych wyłonił się dyskurs dotyczący przyszłej wizji 
rozwoju miasta, który podzielił członków sedina.pl. Podstawową kwestią 
sporną jest podejście do niemieckiej przeszłosci miasta. Forum portalu 
sedina.pl stanowi miejsce, w którym poprzez odniesienie się do przeszłości 
poszukuje się wspólnej toŜsamości dla Szczecinian.  

Raport opisuje specyficzny sposób kształtowania dyskursu i sposoby 
uprowszechniania wiedzy na temat przeszłości miasta. Poprzez egzekwowaną 
apolityczność, budowanie autorytetu zewnętrznego, nacisk na wiarygodność 
danych historycznych, zakaz podejmowania tematów związanych z 
wydarzeniami współczesnymi otwiera się miejsce dla obiektywnej dyskusji o 
dziedzictwie niemieckim i potencjale miasta dla przyszłego rozwoju. 

UŜytkownicy sedina.pl dzielą się na róŜne kategorie ze względu na ich 
stosunek do przeszłości i przyszłości. Określić ich jednak moŜna lokalnymi 
patriotami. Badacze zastanawiają się dlaczego od niedawna w Szczecinie 
zaczyna się proces poszukiwania toŜsamości oraz jaką rolę spełnia w tym 
procesie reinterpretacja przeszłości miasta. 

 
 
 
 
 

Słowa kluczowe: 

• toŜsamość 

• świat społeczny 

• reinterpretacja przeszłości 
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II Przegląd literatury 
 

Punktem wyjściowym naszego badania było zbadanie w jaki sposób 
sedina.pl kształtuje toŜsamość Szczecinian. W miarę zbierania danych stało 
się jasne, Ŝe trzeba było nasze zagadnienie uszczegółowić, gdyŜ było zbyt 
ogólne. Ze wstępnej analizy wypowiedzi na portalu zauwaŜyliśmy, Ŝe z 
problemem toŜsamości Szczecina, nierozerwalnie łączy się kwestia 
przeszłości niemieckiej.  

Zwróciliśmy się do ksiąŜki Dariusza Niedźwiedzkiego „Odzyskiwanie 
miasta. Władza i toŜsamość społeczna”1, skąd zaczerpnęliśmy część 
teoretyczną. W szczególności zainteresowała nas interpretacja typologii 
toŜsamości społecznej Zbigniewa Bokszańskiego. Dla potrzeb definicyjnych 
wykorzystaliśmy koncepcję toŜsamości interakcyjnej, gdzie przyjmuje się 
sytuacyjność toŜsamości osobniczej, negocjowanej i zmienianej w procesach 
interakcji. Innymi słowy toŜsamość jednostek nie jest statyczna, tylko 
ewoluuje. Jest zaleŜna od procesów społeczno- historycznych i wspólnoty 
doświadczeń danej populacji.  

W zrozumieniu zagadnienia pojednania polsko- niemieckiego po 1989r. 
bardzo pomogła nam równieŜ ksiąŜka ElŜbiety Stadtmuller2: „Granica lęku i 
nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych”. W swojej 
ksiąŜce poświęciła miejsce na przytoczenie badań nad stereotypami Niemców 
i Polaków, analizując na tym tle zmiany jakie zachodziły we wzajemnym 
postrzeganiu się obu narodów.  

Nie moŜna zapomnieć o pozycjach Macieja Kowalewskiego3, którego 
artykuły, zwróciły nam uwagę na sposób pojmowania toŜsamości. 
ZauwaŜyliśmy, Ŝe o toŜsamości moŜemy mówić w sensie subiektywnym jak i 
obiektywnym. Oznacza to, Ŝe mieszkańcy Szczecina mogą utoŜsamiać się z 
obiektywną częścią miasta, czyli jego charakterem (tzn. budynkami, placami 
czy teŜ kotwicami, morskimi instytucjami, poniemieckimi napisami czy 
studzienkami itp). Nie jest konieczne, aby kwestia reinterpretacji i powrotu 
do niemieckości była pojmowana subiektywnie. Z jego prac zaczerpnęliśmy 
równieŜ termin „mitu załoŜycielskiego”, który stał się w dalszej analizie 
zagadnieniem fundamentalnym.  

Przydatna w naszym badaniu okazała się równieŜ praca Anny 
Kacperczyk zatytułowana: „Zastosowanie koncepcji społecznych światów w 
badaniach empirycznych”4, w której została zaprezentowana koncepcja 
Thomatsu Shibutaniego. PosłuŜyła nam ona do scharakteryzowania Portalu 
Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl i ustanowienia ogólnych ram 
naszego badania. Przenieśliśmy ramy teoretyczne na nasz przypadek, aby 
wykazać jak poprzez pamięć o przeszłości miasta kształtuje się toŜsamość 
jego mieszkańców. NajwaŜniejsze dla nas w opisie społecznego świata 
pozostają wygenerowane w ramach tej koncepcji pojęcia: granice, aktorzy i 
ich działalność.  
                                                 
1 Niedźwiedzki D.: „Odzyskiwanie miasta. Władza i toŜsamość społeczna”, Wyd. Universitas, Kraków 2000 
2 Stadmuller ElŜbieta: „Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych”, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998 
3 Kowalewski Maciej: „Określanie toŜsamości miasta portowego”, Przegląd Polityczny  
4 Kacperczyk Anna, 2004, Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, referat 
wygłoszony na XII Zjeździe Socjologicznym w Poznaniu, wrzesień, 2004. 
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III Opis metodologiczny badania 
 
 
1. ZałoŜenia wstępne 
 
 Obiektem naszych badań jest portal internetowy skupiający 
miłośników dawnego Szczecina, jego struktura i działalność w rzeczywistości 
wirtualnej i realnej. Podmiotem jest grupa osób tam zalogowanych, która 
liczy sobie ponad 2300 członków. Tworzą oni róŜnorodną grupę, którą łączy 
chęć tworzenia miejsca do wymiany wiedzy, materiałów, opinii i spostrzeŜeń 
na temat historii miasta, w którym mieszkają (choć tak nie jest we 
wszystkich przypadkach), z którym czują się związani. 
 
 
2. Cel badania i zastosowane techniki zbierania danych 
 
 Głównym celem badania było sprawdzenie czy dyskusja na temat 
historii miasta Szczecina i jej ponowna interpretacja ma wpływ na 
budowanie toŜsamości mieszkańców miasta. Odpowiedź na powyŜsze pytanie 
umoŜliwi rozpoznanie charakteru wpływu portalu na jego uŜytkowników, 
czyli osób go odwiedzających. 
 Cele szczegółowe przyjęte w projekcie badawczym, związane są 
z następującymi obszarami badawczymi: 

• Relacje polsko-niemieckie występujące na forum portalu - Taka 
tematyka wydaje się dominująca na łamach portalu. Podział forum na 
Stettin ( przed wojną ) i Szczecin ( po wojnie ) podkreśla polemikę 
między tymi dwoma wizjami miasta. 60-letnia historia polskiego 
Szczecina stanowi uzupełnienie dla długich niemieckich dziejów tego 
miasta. 

• koncepcja światów społecznych Thomatsu Shibutaniego - Zwróciliśmy 
równieŜ uwagę na jej kontynuację dokonaną przez Anzelma Straussa, 
Howarda Beckera. Przenieśliśmy ogólne ramy teoretyczne na nasz 
przypadek, aby wykazać jak świadomie i nieświadomie poprzez pamięć 
o przeszłości miasta kształtuje się toŜsamość jego mieszkańców.  
NajwaŜniejsze dla nas w opisie społecznego świata pozostają 
specyficznie związane i wygenerowane w ramach tych koncepcji 
pojęcia: podstawowego działania, technologii, areny, granic oraz 
powiązanych z nimi procesów: legitymizacji, segmentacji, 
profesjonalizacji, negocjacji. 

• Struktura grupy (Sediniaków) – Relacje panujące nie tylko na forum, 
ale równieŜ w rzeczywistości realnej. 

• Działalność edukacyjna portalu – Materiały w postaci artykułów, zdjęć 
i plików multimedialnych dotyczące historii Szczecina zamieszczone na 
stronie internetowej, a takŜe wycieczki zorganizowane przez ludzi 
portalu. 
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W realizacji przedstawionych celów, wykorzystano następujące metody 
i techniki zbierania danych: 
 
 Analiza danych zastanych (analiza treści wypowiedzi zamieszczonych 
na forum portalu) – analizie treści zostały poddane wypowiedzi respondentów 
zamieszczone na łamach forum internetowego znajdującego się na portalu. 
PosłuŜyły one za główne źródło informacji na temat stanów świadomości 
badanych, a takŜe pozwoliły śledzić ewaluację myśli na tematy interesujące 
badaczy. 
 UŜytkownicy na forum nie byli poinformowani o rzeczywistych celach 
grupy badawczej. O projekcie badania został powiadomiony jedynie 
administrator portalu. 
 
 Obserwacja uczestnicząca (w trakcie wycieczek i spotkań 
organizowanych przez uczestników portalu) – od momentu rozpoczęcia 
badania, jego architekci brali udział moŜliwie we wszystkich wycieczkach 
i spotkaniach organizowanych przez ludzi z portalu sedina.pl. Po kaŜdej 
z wycieczek sporządzana była notatka terenowa przez kaŜdego z badaczy. 

Zastosowana technika obserwacyjna była obserwacją ukrytą, po to, 
aby nie zdradzić prawdziwych intencji badaczy, a tym samym nie 
spowodować sztucznego zachowania się uczestników tych przedsięwzięć. 
 Celem obserwacji było wykrycie i rozpoznanie sieci powiązań 
i znajomości uczestników wyprawy, a takŜe jakości przekazywanej wiedzy 
historycznej przez organizatorów i jej ewentualnego wpływu na uczestników. 
 

Metoda fotograficzna – w trakcie wycieczek i spotkań organizowanych 
przez Sediniaków sporządzana była dokumentacja fotograficzna. Jej celem 
było zarejestrowanie uczestników wypraw, miejsc spotkań (wycieczek), 
a takŜe relacji panujących pomiędzy uczestnikami. 

Fotogramy stanowia materiał pomocniczy do wymienionych juŜ metod 
socjologicznych, a takŜe cenny materiał do analizy jakościowej. 

 
Analiza treści zamieszczonych na portalu plików audio-video – wywiady 

radiowe i telewizyjne zamieszczone w postaci plików multimedialnych na 
portalu zostały poddane analizie treści. Jej celem było rozpoznanie intencji 
twórców sediny.pl oraz charakteru samego portalu internetowego. Dane 
uzyskane w ten sposób stanowią materiał uzupełniający do badania. 

 
Analiza swobodnych wypowiedzi uczestników spotkań i wycieczek 

w rzeczywistości - badacze byli zobowiązani do notowania wszelkiego rodzaju 
wypowiedzi swobodnych (uwag, komentarzy, pytań) osób uczestniczących 
w przedsięwzięciach zorganizowanych w rzeczywistości realnej, które 
następnie zostały poddane analizie treści. Jej wyniki stanowiły uzupełnienie 
materiału empirycznego zebranego w trakcie obserwacji. 
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III Portal jako świat społeczny  
 
 

1. Granice 
 
a) granica efektywnej komunikacji 
 
W przypadku portalu moŜna przyjąć, Ŝe są to „granice Internetu”, 

poniewaŜ obejmują one wszystkich zainteresowanych tematyką i 
szukających miejsca, gdzie istnieje moŜliwość realizacji swoich 
zainteresowań. NiezaleŜnie od miejsca zamieszkania (brak granic 
terytorialnych) moŜna uczestniczyć w Ŝyciu portalu. Przy załoŜeniu 
nieograniczonego dostępu do sieci moŜliwe jest nieustanne porozumiewanie 
się i dyskurs między uŜytkownikami oraz ciągły dostęp do informacji 
zamieszczonych na forum. Wynika to z idei portalu internetowego jako bytu 
wirtualnego.  

Prócz braku ograniczenia geograficznego drugim aspektem efektywnej 
komunikacji jest nieograniczone formalnie uczestnictwo. ChociaŜ takim 
względnym formalizmem jest konieczność rejestracji. Przejście procedury, 
której zwieńczeniem jest otrzymanie maila zwrotnego z hasłem, nie jest 
ograniczone jakimiś określonymi kryteriami. Pozwala jednak pełniej 
uczestniczyć w Ŝyciu portalu, poniewaŜ po zalogowaniu moŜliwe jest 
wypowiadanie się na forum i ujrzenie zdjęć załączonych w postach 
(wypowiedziach na forum). UŜytkownicy niezalogowani nie mają juŜ takiej 
moŜliwości. Konieczność logowania mimo, iŜ przeczy idei swobodnego 
wypowiadania się na forum, zobowiązuje do wzięcia odpowiedzialności za 
treści (słowa, zdjęcia) prezentowane przez siebie. Podsumowując mechanizm 
afiliacyjny opiera się na rejestracji i chęci zdobywania/dzielenia się wiedzą 
na temat dawnego Szczecina. 

 
b) granica poruszanej tematyki 
 
Portal Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl, jak wskazuje sama 

nazwa obejmuje są tematyką tylko elementy związane z historyczną stroną 
miasta. Wszelkie odniesienia do współczesnych dziejów miasta jak i polityki 
są konsekwentnie usuwane przez administrację portalu. Ma to na celu nie 
zagłębianie się w kwestie związane z polityką. Jest to jedna z priorytetowych 
(uwzględnionych w regulaminie) zasad obowiązujących na portalu, poniewaŜ 
z załoŜenia ma to być miejsce, gdzie będzie moŜna odpocząć od bieŜących 
problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Szczecina.  

Prócz wspomnianego problemu na portalu nie ma tematów tabu. Jeśli 
jakieś kwestie nie są poruszane tzn., Ŝe nikt się nimi do tej pory nie 
zainteresował lub temat nie jest wart zainteresowania. Przyczyną moŜe teŜ 
być: ” Wszyscy piszą zę warto zrobić ale nikt nie chce zaczac pierwszy..” . 
Ujawnia się w tym miejscu nacisk na podejmowanie własnej inicjatywy i 
realizowanie swoich pomysłów. MoŜe przyczyną braku takiej działalności 
wśród szerszego grona sediniaków jest obawa o scedowanie 
odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań, wówczas opada 
kurtyna anonimowości, do której przyzwyczaił nas Internet.  
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„Zasada jest prosta. Czegoś nie ma na sedina.pl a warto aby było ? 
Zrób to ! My damy pełne wsparcie, zaplecze techniczne itp itd...” Osoby 
odpowiedzialne za funkcjonowanie portalu kładą duŜy nacisk na konkret i 
udzielają na ile to tylko moŜliwe wsparcia, które ma róŜną formę. Pilnują 
równieŜ by osoby, które się deklarują podjęcie jakiejś działalności w ramach 
sediny.pl wywiązały się ze swoich obietnic.  

 
c) przedział czasowy 
 
Wracając do granic tematyki poruszanej na portalu to rozciąga się ona 

od dziejów pradawnych miasta do umownie początku lat 90 z tym, Ŝe ta 
górna granica jest ruchoma wraz z upływem czasu. Nie jest teŜ tak, Ŝe to, co 
wydarzyło się później lub ma jakikolwiek związek z teraźniejszością jest 
usuwane z Portalu. Musi to mieć jednak powiązanie z Dawnym Szczecinem. 
Przykładem są chociaŜby „Przemiany”. 

 
 
2. Działalność 
 
„Podmioty interpretują otaczający świat, nadają mu znaczenia i 
działają opierając się na tych znaczeniach, a istotę zjawisk stanowi 
symboliczna interakcja” 
 
a) interpretacja rzeczywistości 
 
UŜytkownicy interpretują dzisiejszy Szczecin przez pryzmat historii. W 

myśl tego co mówi jeden z nich :„musimy tu i teraz odwoływać się do historii 
nie przez nas budowanej, ale jak pokazuje doświadczenie, zawsze najeźdzcy 
przejmowali w końcu historię najechanych, oczywiście w sense jak 
najbardziej pozytywnym.” Dlatego nadają oni elementom istniejącym 
współcześnie znaczenie historyczne np. łączy się PśM z Privatsklinik i ulicą, 
która biegła w tym miejscu. Patrzą oni na obiekty historyczne odwołując się 
do ich genezy i znaczenia dla mieszkańców Stettina/ Dawnego Szczecina 
Ŝyjących w okresie, w którym on powstał. Odnoszą to do współczesnych 
szczecinian, porównują, pytają, czy mają oni jakąkolwiek wiedzę na ten 
temat. „Bardzo nam, mieszkańcą dzisiejszego Szczecina brakuje korzeni, 
starego dobrego zakorzenienia. Więc Sedina jest (w bardzo pozytywnym 
zmaczeniu) swego rodzaju protezą. Choć to nie nasza historia, nie nasz język, 
ale odkrywanie jej sprawia Nam duŜą przyjemność”.  

 
b) „zaraŜanie szczecinozą” 
 
 Skutkiem tego są działania przez nich podejmowane mające na celu 

wzbudzenie w szczecinianach zainteresowania losami miasta, jego historią. 
Celowi temu słuŜą np. pokazy filmowe „Szczecin okiem kamery”, których 
portal był współorganizatorem, równieŜ konkursy adresowane do 
mieszkańców („Pamiętać Szczecin”), tworzenie forum, które jest miejscem 
wymiany i zdobywania wiedzy oraz organizacja róŜnych wycieczek, których 
trasa obejmuje szczecińskie dzielnice lub obiekty militarne pozostałe po 
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drugiej wojnie światowej. Jest to tzw. „szczecinoza”, której skutkiem jest 
aktywizacja mieszkańców do dbania o pozostałości historii Szczecina poprzez 
uzmysłowienie im takiej konieczności. 

 
c) spadek historyczny dla przyszłych pokoleń 
 
 Wspomniana „szczecinoza” wiąŜe się nierozerwalnie z poczuwaniem 

się do odpowiedzialności za jakość spadku historycznego, z którego będą 
korzystać przyszłe pokolenia mieszkańców. Dzięki działalności portalu mogą 
oni mówić: „zazdroszczę wnuką mojego syna tego, Ŝe będą mogli powiedzieć o 
sobie, Ŝe są szczecinianami z dziada pradziada.”, co jest dosyć powszechnym 
stwierdzeniem na forum. ChociaŜ pojawiają się równieŜ mniej optymistyczne 
słowa, w których pojawia się obawa o to, czy przyszłe pokolenia szczecinian 
w ogóle docenią wysiłki sediniaków:  „Moje dzieci są w Szczecinie jak w domu 
- i myslą o emigracji, jesli tu nie znajdą dla siebie szans. Dla nich Szczecin i 
Polska nie są czymś, co trzeba zdobywać - "to po prostu jest".” Wiązką 
aktywności, związaną z tym problemem, którą mogą zaobserwować 
Szczecinianie bez konieczności łączenia się z Internetem są próby udzielenia 
bezinteresownej pomocy instytucjom odpowiedzialnym za miejskie zabytki w 
wyszukiwaniu miejsc i obiektów zasługujących na taki status. 

 
d) symbol  
 
Idea Portalu Miłośników Dawnego Szczecina związana jest z 

pomnikiem Sediny, patronki duŜego pręŜnie rozwijającego się miasta 
portowego, kupców i handlarzy. Jest to symbol utoŜsamiany z niemieckim 
Stettinem. Tak jak powołana do tego organizacja, której sprzyja portal dąŜy 
do odbudowania pomnika Sediny tak Miłośnicy Dawnego Szczecina dąŜą do 
stworzenia toŜsamości lokalnej wypływającej ze świadomości istnienia 
historii miasta. Ten problem (toŜsamościowy) konstytuuje się w głównej 
mierze w oparciu o kwestię akceptacji lub jej braku dla „niemieckości” 
miasta. SłuŜy temu szereg związków aktywności, podejmowanych przez 
uŜytkowników portalu, których poszczególne elementy skupiają uwagę na 
tematyce dawnego Szczecina. 

 
 
3. Aktorzy 
 
Aktorami świata społecznego są tak zwani Sediniacy, którzy są 

zaangaŜowani w budowanie, tworzenie miejsca, gdzie moŜliwa jest wymiana 
wiedzy, poglądów, poszerzanie horyzontów w dziedzinie, która stanowi 
przedmiot ich zainteresowania. Cyt: „wierze ze zebralo sie na tym forum 
grono zacnych i powaznych ludzi, abysmy sprbowali znaleźć prawdę o 
historii szczecina...”. Ciekawe jest to, Ŝe uŜytkownicy szybko zaczęli określać 
się Sediniakami co jest skutkiem prób utoŜsamiania się z grupą ludzi 
podzielających podobne zainteresowanie. Dzięki istnieniu Portalu Miłośników 
Dawnego Szczecina mogą oni rozmawiać ze sobą, wymieniać się róŜnymi 
kwestiami związanymi z ich pasją bez konieczności wychodzenia z domu.  
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PomoŜe im w tym specjalistyczna wiedza, której posiadanie uprawnia 
do moderowania forum, poprzez kreowanie sposobu wypowiedzi czy 
reprezentowania portalu sedina.pl w kontaktach z instytucjami publicznymi 
itd.  

 
 
Wykres 1. Klasyfikacja uŜytkowników ze względu na zaangaŜowanie w 

Ŝycie portalu. 

 
 

 Ze względu na intensywność zaangaŜowania w Ŝycie portalu wśród 
Sediniaków moŜna wyróŜnić na pierwszym miejscu grupę ekspercką, której 
członkowie posiadają bardzo rozległą wiedzę lub są specjalistami w pewnej 
dziedzinie związanej z tematyką portalu. Posiadają oni status eksperta. Jest 
to grupa, której członkowie poświęcili najwięcej czasu na zdobycie 
prezentowanej przez nich wiedzy i umiejętności. Są to najczęściej osoby z 
grona redakcyjnego, które dbają o to by ludzie zaglądający na łamy portalu 
mogli znaleźć wiele interesujących i wiarygodnych wiadomości na temat 
dawnego Szczecina.  

Zasób posiadanej przez nich wiedzy stanowi o pewnej cesze grupy 
eksperckiej, jest nią ekskluzywność tej grupy. Spotykają się oni często 
towarzysko w rzeczywistości realnej i inicjują róŜnych projekty, których 
głównym celem jest poszerzenie kręgu ludzi, którym leŜy na sercu dobro 
miasta.  

Ekspresywność grupy, stwarzanie okazji i motywowanie do działania, 
zdobywania wiedzy pozostałych sediniaków sprawia, Ŝe grupa ta cieszy się 
autorytetem wśród uŜytkowników i stanowi rdzeń portalu. Wszystko to dzieje 
się jednak kosztem ich czasu rodzinnego, poniewaŜ portal nie przynosi 
nikomu korzyści materialnych i nie jest źródłem dochodu.  

Specjalizacja wiedzy, poprzez którą moŜliwe jest dostarczanie 
szczegółowych i konkretnych informacji oraz przyjęta postawa apolityczności, 
która zapewnia obiektywność w podchodzeniu do wydarzeń współczesnych 
związanych bezpośrednio z historią miasta składa się na autorytet 
zewnętrzny portalu. Wydaje mi się, Ŝe jest on tym mocniejszy im częściej 
sedina.pl pojawia się w mediach i im więcej się o niej mówi. W najbliŜszym 
czasie jest planowane wydanie rocznika „Sedina.pl magazyn”, który jest 

Sediniacy 

administracja; 
redakcja; 

grupa 
ekspercka; 

 

uŜytkownicy 
zalogowani, 

aktywni 

uŜytkownicy 
niezalogowani i 

zalogowani 
bierni 
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utrwaleniem dotychczasowego dorobku portalu i „wyjsciem z internetu i 
proba dotarcia w profesjonalny i "nowoczesny" sposób do ludzi celem 
poszerzenia ich wiedzy i horyzontow” Wysiłki grona redakcyjnego w 
budowanie portalu są doceniane przez innych uŜytkowników. MoŜna 
przeczytać między innymi takie słowa: „Jako Szczeciniak moge tylko wyrazic 
wdziecznosc dla tych wszystkich, ktorzy wspoltworza to internetowe dzielo, 
dzieki ktoremu zyskuje nasze miasto - moze na pierwszy rzut tego nie widac, 
ale ja naleze do grona tych, ktorzy sa o tym przekonani.” 

Drugą, jednak najliczniejszą grupą Sediniaków są uŜytkownicy 
zarejestrowani. Oni głównie uzupełniają swoją wiedzę, pytają szukają 
informacji w jakiś waŜnych dla nich dziedzinach. Biorą równieŜ aktywny 
udział w akcjach juŜ zainicjowanych zarówno w świecie wirtualnym jak i 
realnym. Do nich najczęściej skierowane są zagadki light, które odznaczają 
się niŜszym poziomem trudności i zachęcają do głębszego poznawania 
architektury i historii Szczecina.  

NajniŜej w tej hierarchii znajdują się uŜytkownicy niezalogowani i 
biernie uczestniczący w Ŝyciu portalu sedina.pl. Oni skupiają się tylko na 
czytaniu forum i czerpaniu informacji, które są im potrzebne w jakimś 
określonym celu.  

UŜytkowników portalu moŜna równieŜ sklasyfikować ze względu na 
wizję miasta jaką reprezentują chociaŜby przez języka jakiego uŜywają na 
forum.  

 
Wykres 2.  Klasyfikacja uŜytkowników portalu ze względu na język 

jakim się posługują na forum. 
 

 
Podział ten ma odzwierciedlenie w stylu komunikacji na forum. 

ChociaŜby w często pojawiającym się na forum problemie jakim jest pisanie 
nazw przedwojennych ulic np w rozwiązaniach zagadek. Są zwolennicy 
poglądu, by robić to tylko i wyłącznie po niemiecku: „bo przecieŜ takie nazwy 
nosiły te ulice” oraz tacy, którzy postulują pisanie polskich nazw. 
Najliczniejszą grupą są jednak ci, którzy w ramach kompromisu uŜywają 
nazwy polskiej łamanej przez niemiecką np. Falkenwalder Str./Wojska 
Polskiego.   

Sediniacy 
 

Stettinianie Szczecinianie 

Język niemiecki 

(Deutsches Forum) 
Język polsko-niemiecki Język polski 
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Do grupy Stettinianów prócz miłośników wyłącznie niemieckiego 
Szczecina naleŜą teŜ Niemcy, którzy licznie odwiedzają Deutches Forum 
umieszczone na portalu. Ich motywacje są najcześciej związane z 
artykułowaniem zapytań w stosunku do uŜytkowników portalu na temat ich 
dawnego miejsca zamieszkania. Ich relacje mają dla uŜytkowników duŜą 
wartość historyczną, gdyŜ poprzez wymianę doświadczeń, zdobywają wiedzę 
na temat Ŝycia w mieście przed wojną. Ma to niezaprzeczalny walor 
sprzyjający pojednaniu polsko- niemieckiemu. 

 
 
 

IV Rola mitologizacji niemieckości w budowaniu toŜsamości 
 

Nie sposób analizować problem reinterpretacji przeszłości miasta bez 
wyjaśnienia pewnych pojęć. Przede wszystkim interesującym nas 
przedmiotem badawczym jest kwestia toŜsamości. Dla potrzeb dalszych 
rozwaŜań istotnym wydaje się rozróŜnienie terminów „toŜsamość” od 
„poczucie toŜsamości”. Analiza wypowiedzi na forum portalu internetowego 
sedina.pl pozwala mówić raczej o poczuciu toŜsamości uŜytkowników.  

Nasze badanie odnosi się do poczucia toŜsamości w odniesieniu do 
toŜsamości obiektywnej. Na potrzeby naszej analizy zwróciliśmy uwagę na 
model interakcyjny rozumienia toŜsamości Zbigniewa Bokszańskiego.  
 ToŜsamość jest zjawiskiem interakcyjnym, poniewaŜ autoidentyfikacja 
społeczna przebiega za pośrednictwem zasobów symbolicznych dostępnych w 
ramach kultury, w tym przede wszystkim języka. Po drugie, uzyskiwanie 
toŜsamości następuje w trakcie interakcji, wysyłania, przyjmowania i 
interpretowania przekazu. Badanie identyfikacji wymaga udzielenia 
odpowiedzi na pytanie o przebieg interakcji w wymiarze biograficznym.5 
 Anita Jacobson – Widding6 uwaŜa, Ŝe interakcja jest warunkiem 
koniecznym konstruowania toŜsamości. Portal sedina.pl stworzył pole 
wymiany informacji dla osób szczególnie zainteresowanych przeszłością i 
przyszłością miasta. Interesującym nas zagadnieniem okazał się szczególny 
sposób modelowania dyskursu na łamach portalu, na co zwracaliśmy uwagę 
we wcześniejszej części artykułu. Powstaje jednak pytanie po co ten dyskurs 
jest stale utrzymywany? 

Odpowiedź na to pytanie wiąŜe się z kwestią niemieckości. UwaŜamy, 
Ŝe kształt dyskursu został wymuszony poprzez trudne dziedzictwo jakim są 
Ziemie Odzyskane. Idea portalu została tak skonstruowana, aby sprawiała 
wraŜanie profesjonalnej instytucji historycznej, posługującej się metodami 
naukowymi. Przyjęcie takiego kształtu dyskursu sprawiło, Ŝe informacje 
wymieniane między uŜytkownikami mają charakter obiektywny. 
Obiektywizm pozwala przyjmować historię taką, jaka ona jest, odrzucając 
tym samym wszelkie uprzedzenia. Podobnie postulat apolityczności pozwolił 
na odcięcie się od zagroŜenia przeistoczenia portalu w miejsce skarg 
związanych z działaniem urzędu miasta.  

                                                 
5 Op. cit. Niedźwiedzki Dariusz, „Odzyskiwanie miasta. Władza i toŜsamość społeczna”, Wyd. Uniwersitas, 
Kraków 2000, s. 34 
6 Por. Niedźwiedzki Dariusz, „Odzyskiwanie miasta. Władza i toŜsamość społeczna”, Wyd. Uniwersitas, 
Kraków 2000, s. 34 
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To właśnie dyskusja o przeszłości wyraŜa stosunek do teraźniejszości. 

UŜytkownicy portalu to „szczecinofile”, których nazwać moŜna inaczej 
lokalnymi patriotami. Odkrywanie zakazanych przez lata tajemnic 
niemieckiej historii miasta stanowi dla nich swoiste hobby. NaleŜy jednak 
sceptycznie podejść do ewentualnej woli wszystkich mieszkańców Szczecina 
do reinterpretacji przeszłości. Spowodowane to jest faktem, iŜ ludzie nadal 
boją się powrotu do poczucia tymczasowości ich obecności w mieście. Istnieje 
z pewnością pewna grupa, która nie widzi sensu powracania do przeszłości.  

Na tym tle rysuje się problem mitu załoŜycielskiego. Władze byłego 
systemu skutecznie wymazywały ze świadomości zbiorowej poczucie 
resentymentu do ziem utraconych po drugiej wojnie światowej. Pokolenia 
powojenne wychowywane były równieŜ w opozycji do niemieckości. Dlatego 
teŜ, proces mitologizacji niemieckości jaki ma miejsce na łamach portalu 
odwołuje się wyłącznie do elementów przestrzeni miejskiej. Sediniacy 
zgadzają się co do kwestii, iŜ dawny Szczecin był wspaniałym miastem, pod 
względem zarządzania i estetyki. Jeśli jednak chodzi o symbolikę 
niematerialną związaną z niemieckością, mieszkańcy Szczecina chcą szukać 
własnych autorytetów i stawiać własne pomniki.  
 Podsumowując ten rozdział naleŜy stwierdzić, Ŝe dyskurs prowadzony 
na łamach portalu jest procesem wciąŜ nie zakończony. Forum sedina.pl jest 
próbą zmierzenia się mieszkańców z ich przeszłością. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
jest to specyficzna grupa szczecinofili, która nie jest reprezentatywna na 
pozostałą cześć mieszkańców. W następnym rozdziale, zajmiemy się próbą 
sprecyzowania w jaki sposób reinterpretowana jest przeszłość miasta oraz 
wyjaśnieniem terminu „szczecinoza”. 
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VI  Czym tłumaczyć fenomen „szczecinozy”? – geneza portalu 
 

Sedina.pl jest nieformalną organizacją, zrzeszającą osoby 
zainteresowane historią miasta Szczecina. Co więcej jest to inicjatywa 
niezaleŜna od władz miasta czy innych instytucji państwowych. Dlaczego 
dopiero od niedawna Szczecinianie zainteresowali się przeszłością swojego 
miasta? Dlaczego sami stworzyli miejsce wymiany wiedzy i poglądów na 
tematy ściśle powiązane z historią miasta? Moim zdaniem odpowiedź na 
powyŜsze pytania moŜna podjąć wieloaspektowo. Najprościej rzecz ujmując, 
wcześniej byłoby to nie moŜliwe. 

 
1)  Upadek dotychczasowych mitów załoŜycielskich 
 
Wydaje się, Ŝe dopiero teraz ogólna debata środowisk szczecińskich na 

tematy związane z ich toŜsamością jest poprawna politycznie. W latach 
trwania PRL’ u tematyka poruszająca przeszłość niemiecką miasta była 
ocenzurowana. Propaganda w mediach lansowała wizję Ziem Odzyskanych, 
doszukując się na siłę pseudonaukowych dowodów na istnienie na terenach 
Pomorza Zachodniego korzeni piastowskich. Jednak dzisiaj cyt:„nie 
zaprzęgajmy historii po to, Ŝeby udowodniła nam historyczne prawo do ziem, 
na których byliśmy jako Polska przez krótką chwilę 1000 lat temu, które 
potem przez kilkaset lat były ziemiami czysto niemieckimi, gdzie nie było 
ludzi mówiących jakimkolwiek dialektem słowiańskim, gdzie z czasów 
słowiańskich nie ostał się kamień na kamieniu...”  

Okazało się, Ŝe piastowski mit Szczecina upadł wraz z systemem, 
podobnie jak mit Morskiego Szczecina, który był popularny w latach 70 i 80. 
Transformacja przyczyniła się jednak do upadku prestiŜu grup zawodowych 
związanych z gospodarką morską. Inne mniej znaczące symbole jak „gryf” 
były związane głównie z sympatykami druŜyny piłkarskiej Pogoń Szczecin. 
Jedną z przyczyn powstania sediny.pl jest konieczność wypełnienia luki jaka 
powstała w świadomości mieszkańców miasta. UŜytkownicy portalu 
poszukując uzasadnienia własnej obecności na tych ziemiach, starają się 
odrzucić mity propagandy minionego systemu. Kwestią reinterpretacji 
przeszłości zajmiemy się w dalszej części artykułu.  

 
2)  Stosunki polsko - niemieckie po 1989 roku 
 
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu inicjatywy sedina.pl 

są wydarzenia polityczne po 1989 roku. Polska i Niemcy wkroczyły w 
ostatnie 10 – lecie XX w. jako państwa podejmujące wysiłek przebudowy 
wewnętrznej. Oba te państwa musiały ponownie wypracować wzajemne 
stosunki dyplomatyczne, ekonomiczne i społeczne. Towarzyszyło tym 
procesom, tworzenie się nowych ram porządku europejskiego. Uregulowanie 
stosunków polsko- niemieckich oznaczało dla polskiej polityki zagranicznej 
niełatwe zadanie. Zasadniczą kwestią, która ułatwiła tą politykę był traktat 
pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1992r. gdzie obie strony 
uznały obecne granice państw za obowiązujące. 7  

                                                 
7 Stadmuller ElŜbieta: „Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych”, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998 
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Jednak naleŜało stworzyć coś więcej aniŜeli podstawy prawne. ElŜbieta 
Stadmüller zwróciła uwagę, Ŝe jeśli chłód i obojętność miały być zastąpione 
współdziałaniem to naleŜało rozwinąć działania na wielu płaszczyznach: 
politycznej, gospodarczej, społecznej i rozwaŜyć zakres potencjalnych, 
realnych wspólnych interesów w wymiarze bilateralnym. W mediach pojawiło 
się pojęcie dialogu i pojednania, co wymagało wysiłku zrewidowania przez 
Polaków dotychczasowego obrazu Niemiec i Niemców. cyt: „Na fali tego ruchu 
(chyba) powstała sedina.pl (takŜe wcześniej sedina CD) a ruch wziął się 
chyba z tego, Ŝe minęło 60 lat opadły emocje (lub ciągle opadają) i coraz 
częsciej słyszy się obiektywne (nie emocjonalnie obiektywne ale po prostu 
właśnie obiektywne) oceny faktów.”8 

Ostatnia wojna światowa zdecydowała o tym, Ŝe powojenne pokolenia 
wychowywane były raczej w opozycji do niemieckości, która utoŜsamiana 
była ze złem i zagroŜeniem. Oczywiście nie naleŜy zapominać o inicjatywach 
występujących przeciwko fobiom antyniemieckim, jednak dopiero rok 1989 
rozpoczął zupełnie nowy etap we wzajemnych stosunkach.  

Transformacja spowodowała zmianę wśród mieszkańców miasta w 
postrzeganiu własnej toŜsamości. Jak zauwaŜa E. Stadmüller zadaniem 
współczesnym jest przede wszystkim uniknięcie podobnego zła w przyszłości 
jakie obie strony wyrządzały sobie podczas wojny. Oznacza to, Ŝe poza 
rozliczeniem się z przeszłością, naleŜy stworzyć na styku narodów warunków 
dialogu politycznego, współpracy ekonomicznej i zbliŜenia w sferze kultury.  

Szczecin ma ogromną szansę stać się przykładem jak oddolna 
inicjatywa, spełnia lub sprzyja powyŜszym zadaniom. Odseparowaniem się 
od współczesnych komentarzy politycznych sedina.pl otworzyła sobie pole do 
rzeczowego dialogu. Ten dialog prowadzi do pojednania polsko- niemieckiego, 
co jest świadomym celem szczegółowym tego portalu o czym świadczy 
wypowiedz: „ Zamykając na kartach historii burzliwą przeszłość, odŜegnując 
się od wydawania opinii na tematy współczesne, budowana jest wspólna 
toŜsamość miasta Stettina i Szczecina.”  

Patosem byłoby poprzestanie na stwierdzeniu, Ŝe inicjatywa sedina.pl 
jest skierowana wyłącznie na „odkłamywanie” historii i pojednanie polsko- 
niemieckie. Poszukiwanie wspólnej toŜsamości Szczecina stało się dopiero od 
niedawna celem artykułowanym na łamach forum. Co więc jeszcze jest 
motorem tego portalu? 

 
3) Brak konsekwencji w strategii planowania przestrzennego 
 
MoŜliwe, Ŝe sedina.pl wykorzystała pewne zapotrzebowanie na 

poszukiwanie czegoś co zintegruje mieszkańców, pozwoli im czuć się 
dumnymi z miejsca, w którym się urodzili. Obecnie wypowiedzi na portalu 
sprowadzają się często do tego, Ŝe Szczecin jest dla nich miastem słabych 
perspektyw, bez porządnej strategii rozwoju i bez przemyślanego planu 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Nie spełniły się nadzieje, Ŝe Szczecin 
stanie się przedmieściem czy portem Berlina. Nie doinwestowana 
infrastruktura, problemy przemysłu stoczniowego, brak zlokalizowanego 
centrum, słaba promocja miasta i peryferyjne ulokowanie w stosunku do 

                                                 
8 Stadmuller ElŜbieta: „Granica lęku i nadziei. Polacy wobec Niemiec w latach dziewięćdziesiątych”, Wyd. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998 
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Warszawy, nie wpływały pozytywnie na nastroje mieszkańców. Szczecin po II 
wojnie światowej odsunął się od Odry, a tym samym zatracił równieŜ swój 
wcześniejszy charakter. 

 
4) Mitologizacja niemieckości 

 
Stettin był natomiast pręŜnie rozwijającym się miastem, potęŜnym 

portem przeładunkowym oraz jednym z najwaŜniejszych ośrodków 
stoczniowych w Europie. Centralne połoŜenie, bliskość do Berlina, bardzo 
dobra infrastruktura kolejowa, drogowa i morska sprzyjały rozwojowi 
handlu. Układ ulic zbliŜony do paryskiego, pięknie zdobione kamienice, 
klimatyczne dzielnice willowe i duŜa ilość zieleni powodowały, Ŝe Niemcy 
nazywali Stettin „Nowym Louverem”.  

Pokolenie urodzone w Szczecinie po drugiej wojnie światowej nie ma 
juŜ bagaŜu negatywnych doświadczeń, związanych z okrucieństwami 
doświadczonymi podczas wojny. Wraz ze zniesieniem cenzury, upadła 
sztuczna bariera, która sprawiała Ŝe temat przeszłości niemieckiej miasta był 
tabu. Mieszkańcy Szczecina czując związek z miastem, w którym się urodzili, 
sami zaczęli odkrywać jego tajemnice. W latach 50 i 60 Szczecin był pełen 
zagadek i  legend na tematy tajemniczych i niebezpiecznych  korytarzy 
podziemnych, kryjących ukryte dzieła sztuki i kosztowności. KrąŜyły mity o 
połączeniach podziemnych z Berlinem czy Policami. Wiele jest wypowiedzi 
uŜytkowników portalu, Ŝe jako mali chłopcy zaczęli się interesować 
przeszłością Szczecina właśnie od zabawy w typowego Indiana Jonsa. 
Eksplorując często niezabezpieczone wejścia do sieci tuneli juŜ od wczesnych 
lat młodości odkrywanie tajemnic historii Szczecina stawało się dla nich 
Ŝyciową pasją. „Miałe okazję chodzić po lochach nie odbudowanego zamku, 
odkrywać zakamarki zasypanych juŜ piwnic przy wieŜy Quistorpa. Dlatego 
teŜ tutaj mam źródło wiedzy do której niestety nie wolno było mieć dostępu.” 
Nie trzeba było schodzić do podziemi, aby juŜ od małego móc obserwować 
zamazane napisy niemieckie na ścianach budynków czy na studzienkach.  

Sedina.pl zrzesza osoby dla których Szczecin znaczy coś więcej aniŜeli 
przestrzeń Ŝyciowa jaką się zajmuje. Zwracają się do przeszłości i starają się 
wydobyć te elementy, które kiedyś stanowiły o wyjątkowości Szczecina. 
„Większość z nas ma hopla na punkcie tego miasta” To właśnie odróŜnia 
sedine.pl od klubu dyskusyjnego historyków amatorów. Badając historię 
Szczecina starają się zachować niemiecką estetykę miasta lub archiwizować 
wszelkie materiały świadczące o wcześniejszych dokonaniach gospodarzy. 
Starają się wychodzić na zewnątrz, aby zainteresować jak największą liczbę 
szczecinian przeszłością własnego miasta. 

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez sediniaków, są małe i 
moŜliwe do zorganizowania bez większych nakładów finansowych przez 
pojedynczych członków. Odbywa się to poza władzami miasta, a często 
równieŜ poza ingerencją zarządu portalu. Podstawowym mottem jest nacisk 
na „konkret”, który przejawia się w wypowiedziach administratora „JeŜeli 
zaleŜy wam na poprawieniu czegoś w Szczecinie, macie jakiś pomysł na 
inicjatywę, to realizujcie ją”. Parafrazując powyŜszą wypowiedź, prawdziwy 
sediniak nie pyta co miasto moŜe dla niego zrobić, ale pyta co on moŜe dla 
miasta. Sedina.pl powstała zatem naturalnie w wyniku zapotrzebowania 
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samych mieszkańców na miejsce dialogu i wymiany doświadczeń związanych 
ze Szczecinem. 

  DuŜo osób działa w sedina.pl poniewaŜ chcą sami działać na rzecz 
Szczecina. Wynika to równieŜ ze zniechęcenia często niezrozumiałą polityką 
władz miasta. Najczęstszym zarzutem, który pada pośrednio na łamach 
portalu jest brak jasnej, długofalowej strategii rozwoju miasta. Wydaje się, Ŝe 
sediniacy sami wypracowali własną wizję łącząc pierwiastek Stettina wraz z 
wizją Szczecina współczesnego. Najogólniej mówiąc naleŜy odtworzyć dawną 
architekturę miasta, aby nadać miastu atrakcyjny turystycznie charakter 
oraz dofinansować infrastrukturę portową tak, aby Szczecin mógł stać się 
europejską bramą do Bałtyku. „Szczecin to bardzo piekne miasto o duzym i 
nie wykorzystanym potencjale gospodarczym... Jest tu pieknie i 
malowniczo... sa gorki, dolinki, sa lasy i jest wielka woda.” 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe portal sedina.pl sprzyja swoją 
działalnością następującym procesom: mitologizowanie przeszłości 
niemieckiego Stettina, reinterpretacja historii, obalenie mitów 
propagandowych PRL’u, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego i 
tworzenie toŜsamości miasta oraz jego mieszkańców. Sedina.pl jest 
doskonałym przykładem na to, Ŝe media mogą kształtować społeczeństwo 
obywatelskie. Jest to równieŜ efekt długofalowej reformy administracji 
publicznej, która dała początek tzw. III sektorowi, przez co wpłynęła 
pozytywnie na aktywizację obywateli. Ostatnim słowem kończąc powyŜszy 
wywód na temat genezy sediny.pl warto zauwaŜyć, Ŝe wpisuje się ona w 
politykę kształtowania się regionalizmów w procesie integracji europejskiej.   
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VII  Podsumowanie: 
 

Podjęte przez nas zagadnienie toŜsamości Szczecinian 
przeanalizowaliśmy przez pryzmat reinterpretacji przeszłości miasta. 
Właściwym przedmiotem badania był dyskurs, który kształtuje się na 
łamach Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl. Skupiliśmy się na 
uŜytkownikach forum sedina.pl, którzy reprezentują róŜne stanowiska w 
stosunku do problemu reinterpretacji przeszłości i wizji przyszłego rozwoju 
miasta. 

Badanie wykazało, Ŝe aby moŜna było kreować lokalna toŜsamość 
mieszkańców miasta niezbędne jest podjęcie problemu przeszłości. Jest to 
tym bardziej istotne, Ŝe w warunkach poprzedniego systemu politycznego te 
kwestie były zafałszowane lub po prostu przemilczane. W badaniu 
zauwaŜyliśmy, Ŝe dyskurs odbywa się pomiędzy dwoma sposobami podejścia 
do zagadnień związanych z przeszłością miasta. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
Sediniacy są bardzo specyficzną grupą ludzi, których poglądy i wiedza nie są 
reprezentatywne dla szczecinian. Nie mniej jednak stawiają sobie oni za cel 
uświadomienie historycznego dziedzictwa, które nie zawsze idzie w zgodzie z 
ukształtowanym w czasach PRL-u stereotypem Niemca. 

Na pierwszy plan wyłonił się problem braku mitu załoŜycielskiego. Z 
badań wynika, Ŝe portal sedina.pl jest bardzo atrakcyjnym miejscem, gdzie 
próbuje się rozwiązać powyŜszą kwestię. Wykazaliśmy czynniki, które 
sprzyjają obiektywnemu, pseudonaukowemu podejściu do tematu 
poszukiwań aktualnego mitu załoŜycielskiego. Pomimo wielorodności 
poglądów jakie są reprezentowane na portalu, uŜytkownicy tworzą rzetelny 
obraz historii miasta.  

Jesteśmy świadomi, Ŝe podjęta przez nas tematyka moŜe być 
traktowana wielowątkowo. Podstawą badania nie była toŜsamość Szczecinian 
w szerokim zakresie, tylko taka jaką chcieliby ją widzieć miłośnicy miasta. 
Mamy nadzieję, Ŝe nasze badanie będzie punktem wyjścia do bardziej 
kompleksowego traktowania problemów toŜsamości lokalnej. 
 
 


