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regionalny czy liczne qzmbole świad-
czące o ich oryginalności są dowo-
dem na specyfikę omawianego re-
gionu naszego kraju. Ponadto, w wo-
jewództwie pomorskim osiedliła się
znaczna liczba mieszkańców pocho-
dzenia niemieckiego, jak rÓwnież
ukraińskiego, co zostanie przedsta-
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Vgodnie z Konstytucją Rzeczy-
Z:pospolitej Polskiej (art. 35.
1997) zapewnia się obpvatelom pol-
skim naleząc}zm do mniejszości na-
rodowych i etnicznych wolność za-
chowania i rozwoju własnego jęrryka,

utrwalania obyczajów i tradycji or az
rozwoju własnej kultury. Mają Ęm
samym prawo do tworzenia włas-
nych instytucji edukacyjnych, kultu-
ralnych i sfużących ochronie tozsa-
mości religijnej otaz mozliwość
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw
doĘ czący ch ich tozsamości kulturo-
wej.

Jak wskazuje ustawa o mniejszo-
ściach narodowych i etnicznych or az
o języku regionalnym (Dz, U. nr 17,
2005) mniejszością narodową jest
grupa obyvateli polskich, która
spełnia łącznie następuj ące warunki:
. jest mniej liczębna od pozostałej

części ludności Rzeczypospolitej
Polskiej;
.w sposób istotny odróznia się od

pozostaĘch obywateli językiem, kul-
turą lub tradycją;
. dązy do zachowania swojego języ-

ka, kultury lub tradycji:
. ma świadomość własnej historycz-

nej wspólnoĘ narodowej i jest ukie-
runkowana na jej wlrźanie i ochro-
nę;
. jej przodkowie zamieszkiwali
obecne terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, od co najmniej stu lat;
. utozsamia się z narodem zorgani-

zowanym we własnym państwie,
Za mniejszości narodowe w Pol-

sce uznaie się: białoruską, czeską,Ii-
tewską, niemiecką, ormiańską, ro-
syjską, słowacką, ukraińską, zydow-
ską. Mniejszośó etniczną definiuje
się bardzo podobnie jak narodową,
jednak w tym przypadku społecz-
ność ta nie utozsamia się z narodem
zorganizowanym we własn},m państ-
wle. Za mniejszości etniczne w gra-
nicach Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje się ludność karaimską, łem-
kowską, romską i tatarską.

Ze względu na to, ż w niniejs4łn

opracowaniu przedstawiona została
struktura narodowościowa i etnicz-
na w wojewódzl:Nie pomorskim, nie
sposób nie wspomnieć o Kaszubach.
Stanowią oni bowiem zbiorowość
zaliczaną do grupy etnicznej. Silne
poczucie odrębności, lokalna mowa
uznana jako jedyna w Polsce za język

Kaszubi w województwie pomorskim względem ogółu mieszkańców deklarujących naro-
dowość niepolską (w 7a),wg danych GUS

Mniejszość niemiecka w województwie pomorskim względem ogółu mieszkańców dekla-
rujących narodowość niepolską (w %),wg danych GUS
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wione w podziale na powiaty.
Istotne znaczęnie w ksztahowa-

niu się struktury ludności miał ruch
migracyjny. Jak podaje I. Sobczak
(1980) makroregion północny na-
szego kraju został praktycznie wy-
ludniony w wyniku działań wojen-
nych. Konieczność odwrócenia nie-
korzystnego trendu skutkowała mig-
racjami mieszkańców z Polski cen-
tralnej, byłych wschodnich woje-
wództw, które weszły w skład byłego
Związku Radzieckiego, jak równiez
z Niemiec, Francji czy Belgii. Druga
połowa 1945 roku była więc okresem
w zmożonego ruchu wędrówkowego,
który został spowolniony już na po-
czątkll lat pięćdziesiąĘch. Dodatko-
wą rolę odegrała równiez Akcja
,,Wisła" mająca na celu przesied-
lenie Ukraińców, Bojków, Dolirian
i łęmków otaz rodzin polsko-ukra-
ińskich przede wszystkim na Zie-
mie Odzyskane, co będzię widoczne
w kolejnej części niniejszego opra-
cowania, na przykładzie struktury
narodowościowej zachodniej części
województwa.

Zgodnie z danymi Głównego
Urzędll Statystycznego, obecnie,
wśród mieszkańców województwa
pomorskiego 0,67o deklaruje naro-
dowość inną niż polską. Biorąc pod
uwagę poszczególne powiaty. naj-
w1vżs7ry odsetek omawianej społecz-
ności zamieszkuje powiat kartuski
(1-,5Vo mieszkańców jednostki tery-
torialnej). Niewiele nizsze wartości
notuje się w powiecie bytowskim,

gdzie 7,4Vo lokalnej społeczności
uważa się za ludność niepolską, jak
również w granicach powiatu człu-
chowskiego z 1,,3Vo udziŃem mniej-
szości narodowych i etnicznych. Po-
dobne wartości odnotowano w po-
wiecię kościerskim, bowiem 1,2Vo

nie odczuwa silnej więzi z krajem
swego zamieszkania. Jednolite kul-
turowo jednostki administracyjne
obejmują przede wszystkim tereny
powiatu kościerskiego, malborskie-
go, starogardzkiego i tczewskiego,
gdyż 99,98Vo ich mieszkańców de-
klaruje narodowość polską. Nalezy
r6wniężmvrócić uwagę na charakter
największych miast województwa,
w obrębie których, pomimo inten-
sywnego ruchu migracyjnego, rela-

łwnie niewielki odsetek populacji
deklaruje narodowość niepolską.
W Sopocie i Słupsku społeczność ta
nie przekracza0,6Vo, w Gdańsku zaś
0,47o og6łu. Niewiele więcej w Gdy-
ni, gdzie 1,,2 Ęs. mieszkańców, bez
względu na posiadane obywatelstwo
podczas Narodowego Spisu Po-
wszechnego w 200ż roku podało in-
formację dotyczącą narodowości
niepolskiej.

Biorąc pod uwagę językltywany
w kontaktach codziennych przez
mieszkańców województwa pomor-
skiego, deklarujących narodowość
inną niż polską, dominuj e kaszubski.
Mowa lokalnej grupy etnicznej uzy-
wana jest bowiem w domach 68,4Vo

ogófu badanych. Na drugim miejscu
plasuje się język niemiecki, którym

posługuje się 1,5,87a, angielskim zaś
7,5 Vo poddanej ana|izie społecznoś-
ci. Pomimo tego, iż w obrębie woje-
wództwa pomorskiego występuje re-
latywnie wysoki odsetek ludności
pochodzącej zza wschodniej granicy,
można stwierdzić, iż ich języktodzi-
my zaczyna zanlkać, Język ukraiński
uz},\Many jest obecnie w domach
ż,77o, natomiast język rosyjski w za-
ledwie 1,3Vo mieszkańców posługu-
jących się na co dzień językiem
obcym.

Skupiając się na rozmieszczenil
dominujących mniejszości w woje-
wództwie pomorskim nalezy lozpo-
cząć od Kaszubów - wyjątkowo wy-
razistej grupie etnicznej. Jak podaje
J. Mordawski (2008) poziom świa-
domości etnicznej wśród Kaszubów
jest bardzo zrlżnicowany. Niewielki
odsetek omawianej społeczności
uważa się za odrębny naród, więk-
szość zaś deklaruje podwójną tozsa-
mość (Polak-Kaszuba), natomiast
dla kilkunastu procent tej grupy
(mvłaszczaw duzych miastach) kwe-
stia pochodzenia etnicznego jest
obojętna. Największy odsetek Ka-
szubów (spośród osób deklaruj ących
narodowość niepolską) zameldowa-
ny jest w granicach powiatu kościer-
skiego, gdzie stanowią aż 89,9 Vo. P o -

dobnie sytuacja wygląda w powiecie
kartuskim (88,2%) oraz puckim,
gdyż83,9% badanej grupy deklaruje
narodowość kaszubską. Dluża część
ludności powiatu chojnickiego i wej-
herowskiego (ponad 76,0Vo) tów-
niez nie utozsamia się z własnym na-
rodem. Nalezy takżę zwrócić uwagę
na deklaracię narodowościowe gdy-
nian. którzy we wspomnianej wcze-
śniej 0,5%o grupie wszystkich miesz-
kańców miasta wyłonili 43,sVa
ldział Kaszubów. Zgodnie z danymi
Głównego Urzędu Statystycznego,
nię zamieszkują oni jednak więk-
szość wschodnich jednostek woje-
wództwa (powiatu nowodworskiego,
malborskiego, sztumskiego, kwi-
dzyńskiego, tczewskiego i staro-
gardzkiego), jak również zachodnie-
go powiatu słupskiego (wtaz z mia-
stem Słupsk) oraz czfuchowskiego.
W przypadku tego ostatniego liczba
Kaszubów jest znikoma i doĘczy je-
dynie kilku gmin graniczących z po-
wiatem chojnickim i bytowskim.
Warto rlwnteż wspomnieć, iż Ka-

Mniejszość ukraińska w województwie pomorskim względem ogółu mieszkańcólv dekla-
ruiących narodowość niepolską (w Vo),wg danych GUS
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szubi chcąc .vqvrazić odrębność kul-
turową eksponują swoje symbole nie
tylko podczas lokalnych fesĘnów,
biesiad czy imprez organizowanych
dla turystów, ale także podczas trój-
miejskich parad ulicznych, na przy-
Mad z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości.

Mniejszość niemiecka natomiast
dominuje na obszarach wschodnich,
zę szczegllnym uwzględnieniem
Tczewa i okolic. Thm właśnie stano-
wią oni 65,6cVo wszystkich mieszkań-
ców deklarujących narodowość nie-
polską. Podobna sytuacja ma miej-
sce w powiecie malborskim (60,8oń),

a ponad połowę obcokrajowców
Niemcy reprezentują równiez w po-
wiecie sztumskim, starogardzkim
i k-widzyńskim. Dowodem na wielo-
kulturowość tego regionu jest rów-
niez zorganizowany w Starogardzie
Gdańskim Międzynarodowy Festi-
wal Kultur ,,Yerizane", podczas któ-
rego przedstawiono zarówno kultu-
rę społeczności romskiej i Ądow-
skiej, jak równiez cieszące się duzym
powodzeniem dokonania arĘsiów
niemieckich. Wysoki odsetek oma-
wianej mniejszości zamieszkuje tak-
ze powiat słupski (30,0%) i lęborski
(27,57o), a także gdański, miasto
Gdańsk i Sopot (ponad 20,0Vobada-
nych). Najmniej natomiast w powie-
cie nowodworskim, jednak mimo te-
go stanowią 3,97o wszystkich miesz-
kańców pochodzenia obcego. Nale-
ży również zauwaĘć, iz niemiecka
mniejszość narodowa osiedliła się
w przeciwieństwie do innych na
obszarze całego województwa po-
morskiego, na co bez wątpienia ma-
ją wpłl* wydarzenia historyczne.

Kolejną mniejszością narodową
ta obszarzę województwa pomor-
skiego są Ukraińcy. Charakterys-
lyczną cechą rozmieszczenia oma-
wianej spoleczności jest to. iz nie
osiedlili się oni w centralnej części
regionu, jak równiez w granicach
północnego powiatu puckiego. Naj-
większa gęstość zaludnienia mniej-
szości ukraińskiej występuj e bowiem
w obrębie przygranicznych jedno-
stek zachodnich oraz wschodnich, ze
szczegóInym uwzględnieniem po-
wiatu człuchowskiego (83,8Vo) oraz
nowodworskiego, gdzie spośród
mieszkańców deklaruj ących narodo-
wość niepolską az 81,470 wskazało

sllny rwiązek etniczny z narodem
ukraińskim. Wysoki odsetek miesz-
kańców obcego pochodzenia, nieza-
leznie od posiadanego obyłvatelstwa
deklaruie narodowość ukraińską
takze w obrębie powiatu bytowskie-
go (58,80ń), jak również słupskiego
wraz z miastem Słupsk (po 50,5%

ogółu obcokrajowców). Na kolej-
nym miejscu plasuje się powiat
sztumski (35,7%) i lęborski (3t,9%).
Wysoką lokatę pod względem udzia-
łu mniejszości ukraińskiej zajmu-
je także Gdańsk (22,5%) oraz po-
wiat lovidzyński (19,ż%). Niewielki
ldział ukraińców wśród mieszkań-

Thb. 2. Ludność wedhrg wybranych języków użylvanych w
kańców posfugujących się na co dzień językiem niepolskim

domu względem ogófu miesz-

|* %]

Tab, 1. Ludność deklarująca narodowość niepolską wedfug powiatów [w %]

Powrat 7o Powiat 7o

bvtowskr I14 nowodworski )t

cno]nlcKl U,8 puckr l,U

człuchowskl I,3 Starogardzkl ll ,,

leDorSKl U,4 tczewskt 0.2

SfupSl(1 0,6 Wę]nerowsK1 U,9

gdańSkl 0,3 SztumSk1 0,8

kartuskr GdanSk 0,4

Kośclersl(r I,Z U(lynla U,5

kwtdzynskt U,,ż sopot U,b

malborski 0,Z §łupsk U,6

Zródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

JęZyK|lTywany
w domu

70 Jęryk urywany
w domu

Vo

KaSZuDSKl bE,4 uKralnSKl /)

nlemlecl§ 15,8 roSyJSKl

anglelSKl 7,5 1nny 4,3

Żródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Członkowie Zrzeszęnta Kaszubsko-Pomorskiego podczas Parady Niepodległości w Gdyni
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ców deklarujących narodowość nie-
polską odnotowano w granicach
zdominowanęgo przez Kaszubów
powiatu wejherowskiego, gdzie sta-
nowią oni zaledwie 0,7Vo badanej
społeczności. Nalezy również zwró-
cić uwagę na to, iz podobnie jak
przedstawiciele innych narodów,
równiez Ukraińcy organizują liczne
imprezy kulturalne, które mają na
celu nie tylko integrację społeczno-
ści nalezącej do tej grupy, jak rów-
nież prezentację dokonań arĘsĘ-

czny ch szerokiej publiczności Pomo-
rza i całego kraju.

Speqficzną cechą struktury na-
rodowościowej i etnicznej woje-
wództwa pomorskiego jest także wy-
stępowanie mniejszości romskiej
w granicach powiatu starogardzkie-
go, gdzie stanowi ona I3,2Vo oraz
powiatu chojnickiego, w którego
granicach Ąje 7,2% Romów spo-
śród wszystkich mieszkańców dekla-
rujących narodowość niepolską.
Biorąc pod uwagę największe miasta

omawianego obszaru, na szczegóIną
uwagę zasługuje Gdańsk, w którym
jako jedynym Rosjanie tworzą7,07o
grupę wszystkich obcokraj owców.

Uogólniając, naleĘ również za-
uwaĄć, iż udział mniejszości naro-
dowych i etnicznych wpbĄila znacz-
nie na sytuację demograficzną bada-
nego obszaru. Wedfug mnie na ob-
szarach dominacji konser-watywnej
ludności kaszubskiej notuje się w}-
soki przyrost naturalny. Inaczej war-
tości te kształtują się w pozostaĘch
częściach regionu - zxvłaszcza w gra-
nicach powiatów grodzkich, gdzie
dodatkowy wpływ na przemiany lud-
nościowe mają panujące trendy spo-
łeczne.

Literatura: A. Cicharska: Sytuacja denlo-
graficzna tv wcljcwództwie pomor.słm [w:]
D. Swiątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.)
Współcze sn e prob l enl y b acl awcz e ge ogr afi i
polskiej - geografia człowicka,,,Dokumen-
tacja Geograficzna", nr 36, PAN IGiPZ,
PTG, Warszawa 200E, s. 17'/-1E2; J. Mor-
dawski: Geografia Kaszub, ZK-Ę Gdańsk
2008. I. Sobczak: Procesy demograticzno-
społeczne w nlakroregionic północtrym,
,ZeszyĘ Naukowe", nr 20. Uniwersytet
Gclański. Gdańsk 1980.
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Autorka jest pracownikiem naukowym
w Instytucie Geografii UG

Jusłna Kożowska (Elbląg)

Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie

[a§U Rah0wsllic na Wus0czuźnic Elnląsllici

/\d wielu lat elównym miejscem
L,l rekreacj i m i-eszkańców eiUląga
jest Las Miejski Bazantarnia. Jest
jednak jeszcze jeden atrakcyjny te-
ren połozony w poblizu miasta, ktÓ-

ry z roku na lok staje się coraz po-
pularniejszym miejscem wypoczyn-
ku, a nawet zamieszkania. Mowa tu
o kompleksię tnv. Lasów Rakow-
skich. Pod względem wielkości oraz
urozmaicęnia krajobrazu zdecydo-
wanie bije on Bazantarnię na głowę.
Są tu lasy o róznym wieku i składzie
gatunkowym, doliny Kumieli i jej
dopĘłvów Bvorzące leśne jary i uro-
czyska, a także sztlcznę jeztora.
Obok mozna znalęźć wiejskie kraj-

obrazy z rozlegĘmi polami i łąkami
oraz miejscowości ze starym trady-
cyjnym budownictwem. Przy tym
wszystkim dojazd z Elbląga jest nie-
zbyt trudny. Do wyboru są autobusy
miejskie, PKS-y lub własny rower.
Walory tego terenu docenia coraz
więcej osób lubiących akĘwnie spę-
dzać czas na świezym powietrzu i ce-
niących uroki natury. Docierają tu
nie Ęlko zmotoryzowani, korzystaj ą-
cy z leśnego parkingu nad Jeziorem
Martwym (popularna Smocza Doli-
na). Wędrówki urządzają turyści pie-
si. a rowerzyści korzystają z utwar-
dzonych leśnych dróg. Miłośnicy jeź-
dziectwa organizują wycieczki dzięki

usługom gospodarstw agroturystycz-
nych, na przykład w Piastowie. Zimą
szczegóInie długo zalega tu gruba
warstwa śniegu z racji szczególnych
warunków lokalnego klimatu. Jest
ttl wspaniały teren do uprawiania
narciarstwa biegowego lub śladowe-
go - mnóstwo przestrzeni, mnogość
leśnych dróg i ściezek, łagodne stoki
wzgórz, faliście ukształtowane pola.
Czasem w mieście (czyli ponad 100
m niżej) od dawna nie ma juz śniegu,
a tu narciarze mogą jeszcze szaleć
po śnieznych trasach - nawet do po-
czątków kwietnia. Po Ęm wstępie
czas na bliższą charakterysĘkę otaz
przedstawienie historii tej okolicy,
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