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na przykładzie historii rejonu Pamięci narodowej cedynia – gozdowie 
– Siekierki szczeciński historyk Paweł Migdalski analizuje proces konstruowania 
i funkcjonowania paraleli między bitwą pod cedynią z 972 roku a walkami to-
czonymi w okolicach pobliskich Siekierek w ostatnich miesiącach drugiej wojny 
światowej. Przerzucenie w latach 1950. mostu między tymi na pozór odległymi 
wydarzeniami możliwe było dzięki temu, że w obu wypadkach strona ‘polska’ 
odniosła zwycięstwa nad tym samym wrogiem – ’niemcami’. wszystkie inne 
uwarunkowania obu starć uznano za mało znaczące elementy sztafażu historycz-
nego. Mimo, że rejon Pamięci narodowej de iure powstał dopiero w 1973 roku, 
to de facto ważne fragmenty jego infrastruktury istniały już wcześniej. Paweł 
Migdalski skrupulatnie odnotowuje kolejne działania, inicjatywy i stojących za 
nimi aktorów. autor pokazuje tym samym w mikroskali główne motywy i funk-
cje Prl-owskiego kształtowania (wyobrażeń o) przeszłości skoncentrowane na 
anty(zachodnio)niemieckości i (re)konstruowaniu polskości ziem zachodnich.

uderzająca jest przy tym różnorodność instrumentów i mediów, za po-
mocą których lokalne i centralne władze oraz weterani i regionalni historycy do-
konywali procesów muzealizacji i rytualizacji, by wpisać cedynię & co. w świa-
domość historyczną Polaków. Migdalski śledzi losy pomników, rzeźb, tablic pa-
miątkowych, rozlicznych przedsięwzięć sportowych i artystycznych, odnotowuje 
uroczystości rocznicowe (forsowanie odry, Dzień zwycięstwa, Święto wojska 
Polskiego), widowiska patriotyczne i nadawanie nazw szkołom i innym instytu-
cjom oraz podkreśla mnogość pomniejszych artefaktów: mozaiki, plakaty, obra-
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zy, naszywki, pocztówki i znaczki miały podkreślać polskość ziem zachodnich 
i sławić siłę polskiego oręża. gdyby nie unosząca się nad zdecydowaną większo-
ścią podejmowanych działań otoczka ideologii, można by je uznać za skuteczną 
– jak się zdaje – akcję brandingową. 

Śledząc losy rejonu Pamięci narodowej autor odwołuje się do dokumen-
tów archiwalnych, historiografii, prasy, filmu i literatury, wywiadów ze świadka-
mi wydarzeń. czytelnik znajdzie w tomiku liczne oryginalne i współczesne zdję-
cia. Szkoda jednak, że szczeciński historyk nie wzbogacił narracji o reprodukcje 
obrazów pokazywanych na corocznych wystawach wieńczących letnie Malarskie 
Plenery Pamięci Narodowej.

Spoglądając na tomik Migdalskiego w szerszej perspektywie, można 
uznać jego opowieść za przyczynek do Prl-owskiej makrohistorii. cedynia była 
mianowicie miejscem centralnych obchodów kilku ważnych rocznic. oddalony 
o kilkadziesiąt kilometrów Szczecin gościł w 1988 roku Michaiła gorbaczowa, 
gdzie przygotowano na tę okoliczność wystawę o polskości Pomorza. 1 września 
1988 roku, w placówce wybudowanej w cedyni w ramach programu 50 szkół na 
50-ecie, odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego, a w odniesieniu do lat 
1980. można prześledzić na przykładzie cmentarza w Siekierkach zmieniającą 
się w tym czasie politykę władz wobec kościoła. 

Szczególnie interesujące jest zestawienie Prl-owskiej historii rejonu 
Pamięci narodowej z okresem po 1989 roku. uderzająca jest zmiana aktorów: 
na poszczególnych uroczystościach przestali pojawiać się przedstawiciele zBo-
wiD-u, wrn i władz centralnych, wyraźnie za to zaznaczali swoją obecność 
hierarchowie kościelni. nowością były też zorganizowane w 2000 roku obchody 
55 rocznicy forsowania odry, kiedy to po obu stronach odry odbył się Dzień 
Pokoju, a po niemieckiej stronie granicy w neu Küstrinchen odsłonięto polsko-
-niemiecki kamień pojednania. Po niemal trzydziestoletniej przerwie, w 1999 
roku zorganizowano ponownie uroczystości upamiętniającą bitwę pod cedynią, 
które od tej pory odbywają się tam corocznie, a jednym ze stałych punktów pro-
gramu jest rekonstrukcja średniowiecznego starcia. tym samym ideologię zastą-
piły turystyka i rozrywka. 
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