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Szanowni Państwo,

w 2020 roku minęło 75 lat od włączenia Warmii, Mazur i Powiśla w grani-
ce naszej Ojczyzny. Nie tylko historycy, politolodzy i socjolodzy znają i inter-
pretują trudne oraz zawiłe powojenne losy ludzi zamieszkujących te ziemie. 
Z  perspektywy mijającego czasu coraz bardziej oczywiste jest dostrzeganie, 
że polskość wpisana jest w życie i szeroko rozumianą aktywność społeczności 
zasiedlających tereny Warmii, Mazur i Powiśla. Tradycje polskości stały się 
więc znakiem rozpoznawczym i  znakiem równości, czyli będąc Warmiaka-
mi, Mazurami czy Powiślakami jesteśmy równocześnie Polakami. Lokalność 
i regionalność splatają się z narodowością, „małe ojczyzny” są więc integralną 
częścią składową „ojczyzny narodowej”.

Tak mocno podkreślam splatanie się i przemienność tego, co lokalne i regio-
nalne, z tym, co narodowe, gdyż problemy te są często podejmowane i oma-
wiane w naszej pracy zbiorowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, a w szczególno-
ści komitetowi naukowemu i organizacyjnemu, za realizację niniejszej, jakże 
ważnej inicjatywy intelektualnej.

Oddając w ręce Państwa niniejszą pracę zbiorową, życzymy miłej lektury 
i namysłu nad przeszłością, współczesnością i przyszłością naszej „małej oj-
czyzny”: Warmii, Mazur i Powiśla.

                                         Gustaw Marek Brzezin
 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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