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1. Wprowadzenie 

Poniższy tekst obejmuje część projektu dotyczącą diagnozy obecności polskiej kultury w 
niemieckiej prasie. Zgodnie z założeniami projektu cele szczegółowe przeprowadzonej analizy 
prasy obejmują: (1) zidentyfikowanie obecności polskich wydarzeń kulturalnych w prasie 
niemieckiej w wybranych rocznikach, tj. 2006, 2011, 2013 oraz 2016. (2) Klasyfikacja typów 
wydarzeń opisywanych w analizowanych mediach o zasięgu krajowym (tj. Süddeutsche Zeitung, 
Die Welt) oraz o zasięgu lokalnym (Berliner Zeitung, General Anzeiger, Sächsische Zeitung). W 
ramach przeprowadzonej analizy zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe zostały z jednej strony 
skonkretyzowane, a z drugiej rozszerzone o wątki istotne dla całego projektu. Dotyczyć to będzie 
przede wszystkim takich zagadnień jak: (1) zidentyfikowanie najważniejszych aktorów 
wiązanych z polską kulturą, przy czym za Warnke i Spitzmüller (2008) przyjęta została szeroka 
definicja aktorów obejmująca osoby indywidualne, grupy osób, sieci osób, instytucje, partie, 
media, budynki, regiony, miasta, dzielnice; (2) zidentyfikowanie wydarzeń kulturalnych z 
podziałem na wydarzenia w Polsce i w Niemczech, przy czym te drugie stanowić będą trzon 
analizy; (3) wskazanie elementów szerokiej definicji kultury, z którymi łączona jest w mediach 
niemieckich polska kultura; (4) zidentyfikowanie innych tematów lub wątków związanych z 
polską kulturą, w tym szczególnie tych, które dotyczą integracji i tożsamości. Tak naszkicowany 
katalog celów analizy prasy rozszerzyć można o pytania bardziej ogólne, tj. (1) w jakie koncepcje 
dotyczące procesów kulturowych w kontekście globalizacji (tych wyróżnionych np. przez Keuchel 
i Wagner (2013/2012) tj. „polikulturowość”, „interkulturowość” i „transkulturowość”) wpisują 
się teksty publikowane w mediach niemieckich o kulturze polskiej; 2) w jaki sposób 
konstruowana jest opozycja „SWOI” a „INNI” lub ”OBCY”; 3) jakie aspekty dotyczące polityki 
kulturalnej i migracyjnej są widoczne w analizowanych tekstach.  

2. Kontekst 

Zgodnie z przyjętym podejściem dyskursywnym warto na początek przyjrzeć się kontekstom 
istotnym dla analizy prasy. Za Wodak (2011, 27) mówimy tutaj o „pozajęzykowych zmiennych 
społecznych/socjologicznych oraz instytucjonalnych ramach danego kontekstu sytuacyjnego” 
oraz o „szerszych kontekstach społeczno-politycznych i historycznych”.  

Odnosząc to do problematyki niniejszego badania, warto zwrócić uwagę na kwestie dotyczące: 
(1) polityki integracyjnej w Niemczech; (2) polityki kulturalnej w Niemczech; (3) „polityki” 
mediów niemieckich w odniesieniu do migrantów oraz (4) funkcji, jakie media pełnią na styku 
kultury i migracji.  

I tak zaczynając od niemieckiej polityki integracyjnej, możemy przywołać diagnozę postawioną 
w projekcie, według której polityka ta jest jedną z bardziej wykluczających, także w sensie 
kulturowym (Østergaard-Nielsen 2003, 3). Owo wykluczanie w sensie kulturowym może być 
związane z przywoływanym często w literaturze przedmiotu podziałem na politykę kulturalną 
zorientowaną na „popyt” i „podaż” (Kulturpolitische Gesellschaft e.V., 2006), przy czym drugi 
wariant jest w Niemczech wariantem dominującym i ma wg Sievers (2010, 29) związek z tym, że 
niemiecka polityka kulturalna opiera się na tradycyjnym pojęciu „kulturowej opinii publicznej” 
(niem. kulturelle Öffentlichkeit) i koncentruje się na potrzebach klasycznie rozumianych 
przedstawicieli „inteligencji” (niem. Bildungsbürgertum). Tutaj należy postawić pytanie o miejsce 
migrantów w niemieckiej polityce kulturalnej. Sievers (2010, 29) konstatuje, iż migranci w 
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niemieckich instytucjach kultury finansowanych ze środków publicznych (poza wyjątkami) nie są 
obecni.  

Tak naszkicowany kontekst odsyła nas dalej – w kierunku właściwego tematu analizy, czyli do 
kwestii dotyczących „polityki” mediów w odniesieniu do kultury i migracji. Wippermann i Flaig 
(2009, 4) odnotowują tendencję niemieckiego dyskursu medialnego do koncentrowania się na 
aspektach związanych z problemami, co skutkuje przyjmowaniem „perspektywy deficytowej”: 
„mowa kolektywna o migrantach odzwierciedla postawę etnocentryczną (niemieckonarodową) 
charakteryzującą się polaryzacją pojęć własnego i obcego. Przy czym obcy dzieleni są na tych, 
którzy chcą się integrować i na tych, którzy tego odmawiają ze względu na brak kompetencji lub 
chęci”. Przywoływani tutaj autorzy mają prawdopodobnie na myśli przede wszystkim te elementy 
dyskursu medialnego, które związane są z aspektami ekonomicznymi, społecznymi bądź 
integracyjnymi, a jeśli także z aspektami kulturowymi, to zapewne w ich szerokim rozumieniu. 
Niniejsza analiza zweryfikuje, czy wyżej wymienione tendencje obecne są także w tym węższym 
zakresie dyskursu medialnego związanym właśnie z samą kulturą. Tutaj można na koniec 
postawić pytania o to, jaką rolę pełnią bądź mogą pełnić media na styku kultury i migracji. Winter 
(2005, 149–159) wyróżnia trzy tego rodzaju funkcje: (1) w kontekście tradycji i przemian 
związanych z przechodzeniem od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego media 
„umożliwiają doświadczanie wydarzeń rozgrywających się w odległych miejscach i zachęcają 
ludzi do wyobrażenia sobie alternatyw dla lokalnie  zakotwiczonych form życia”. Funkcjami 
mediów w tym kontekście będą: ożywienie, konsolidacja, rozpowszechnianie lub negacja; (2) 
media odgrywają także istotną rolę w procesach związanych z konstruowaniem tożsamości 
(migrantów) podsuwając „opcje” i udostępniając „przestrzeń” dla różnych „eksperymentów”, (3) 
media (w kontekście rozwoju społeczeństwa otwartego i deliberatywnego) rozszerzają także 
przestrzeń tego, co „widoczne”, i tego, co „doświadczalne”, umożliwiając tym samym medialne 
zaistnienie różnym grupom – także tym zmarginalizowanym.  

 Podsumowując: celem analizy jest uchwycenie złożoności i przede wszystkim stopnia 
uwikłania analizowanego wycinka dyskursu o polskiej kulturze w wyżej przedstawione 
konteksty, a także weryfikacja ich istnienia lub ich „odwrócenie”. 

3. Charakterystyka metody analizy 

Metodą analizy przyjętą w projekcie jest analiza treści. Lisowska-Magdziarz (2004) wyróżnia 
w obszarze metodologii analizy treści trzy podejścia: model statystyczny, model korelacyjny oraz 
model oparty na analizie dyskursu. Ten trzeci – ze względu na problematykę analizy i chęć 
uchwycenia przede wszystkim jakościowej złożoności dyskursu o polskiej kulturze w niemieckich 
mediach – będzie stanowił podstawę metodologiczną badania. Niniejszy fragment raportu 
dotyczyć będzie: definicji dyskursu, krótkiej charakterystyki dostępnych metod analizy dyskursu 
oraz szczegółowej charakterystyki wybranego podejścia referującej poszczególne kroki 
analityczne. 

Na potrzeby przeprowadzenia analizy przyjęta zostaje definicja dyskursu, która obejmuje 
„wirtualne korpusy tekstowe, których zestawienie wyznaczają szeroko pojęte kryteria treściowe 
względnie semantyczne” (Busse / Teubert 1994, 14). „Dyskursem konkretnym” (wyznaczonym 
na podstawie kryterium treściowego) jest dyskurs o polskiej kulturze w niemieckiej prasie na 
przykładzie Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Berliner Zeitung, General Anzeiger oraz Sächsische 
Zeitung. Na poziomie interpretacyjnym dyskurs rozumiany będzie za Link (1986, 71) jako 
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„ponadjednostkowe, zinstytucjonalizowane i uregulowane sposoby mówienia, które są 
powiązane z działaniem i władzą”.  

Sama analiza dyskursu jest zróżnicowanym polem badawczym. Można w jej obszarze 
zidentyfikować przynajmniej trzy dominujące podejścia tj. lingwistyczne, socjologiczne i 
krytyczne. Ostatnie podejście jest preferowane, a to przede wszystkim ze względu na fakt, iż w 
centrum zainteresowania krytycznej analizy dyskursu (KAD) znajdują się kwestie związane z 
wiedzą, „prawdą” i władzą, a celem KAD jest rekonstrukcja struktur władzy i procesów 
wykluczenia społecznego. Przytoczone w poprzednim rozdziale konteksty niniejszej analizy 
uzasadniają wybór tej perspektywy badawczej. Władza będzie w ujęciu krytycznodyskursywnym 
rozpatrywana na trzech płaszczyznach (por. Bartel / Ullrich / Ehrlich 2008, 54): po pierwsze 
chodzi o procesy, w których o wiedzę pytamy, formułujemy ją, oceniamy, rozpowszechniamy lub 
sankcjonujemy. Po drugie władzę możemy traktować w kategoriach możliwych bądź dostępnych 
interpretacji, które konstruują rzeczywistość społeczną. Po trzecie wreszcie władza będzie 
pewnym katalogiem tego, co uznawane jest za „prawdziwe”.   

Biorąc pod uwagę, że KAD jest dziedziną zróżnicowaną pod względem stosowanym metod 
analitycznych, należy zaznaczyć, że podstawę metodologiczną badania stanowi model KAD 
wypracowany przez tzw. szkołę duisburgską (Jäger 2004). Poniżej scharakteryzowane zostaną 
kategorie analityczne tego wariantu KAD, a także konkretne kroki analityczne. 

Kategorie analityczne zaproponowane przez Jägera służą przede wszystkim 
ustrukturyzowaniu tego, co rozumie on pod pojęciem dyskursu ogólnospołecznego, czyli 
„przebiegów, przepływów wiedzy społecznej w czasie, które zawierają wyznaczniki (niem. 
Applikationsvorgaben) kształtujące rzeczywistość społeczną” (Jäger 2004: 158). Dyskurs 
ogólnospołeczny dzielony jest na dyskursy specjalistyczne (przede wszystkim dyskursy nauki) i 
interdyskursy (czyli pozostałe praktyki dyskursywne). „Materialnym” przedmiotem KAD będą 
tzw. fragmenty dyskursywne (niem. Diskursfragmente), czyli w naszym wypadku teksty bądź 
części tekstów należące do badanego dyskursu. Na podstawie kryterium tematycznego tworzą 
one tzw. wątki dyskursywne (niem. Diskursstränge). Fragmenty dyskursywne, które będą 
poddawane analizie mogą zostać dookreślone między innymi na dwa sposoby: za pomocą (1) tzw. 
płaszczyzn dyskursywnych, do których zalicza się np. dyskurs medialny, dyskurs naukowy, 
dyskurs polityczny oraz dyskurs praktyk codziennych (niem. Alltagsdiskurse) etc.; lub za pomocą 
(2) tzw. wydarzeń dyskursywnych, które generują określone fragmenty dyskursywne (np. 
wydarzenia nocy sylwestrowej w Kolonii z 2015 roku). Inną kategorią analityczną będzie tzw. 
„przeplatanie się wątków dyskursywnych” (niem. Diskursstrangverschränkung), które wywołuje 
określone efekty w dyskursie, tak jak np. etnizację w dyskursie migracyjnym (M. Jäger 2006). 
Jedną z kluczowych kategorii analitycznych będzie pozycja dyskursywna tzn. perspektywa 
ideologiczna bądź światopoglądowa, z której dana osoba bądź instytucja uczestniczy w dyskursie.  

W KAD w ujęciu Jägera wyróżnić możemy następujące fazy procesu badawczego (por. Jäger 
2004 oraz Bartel / Ullrich / Ehrlich 2008): fazę koncepcyjną, gromadzenie materiałów do analizy, 
analizę strukturalną, analizę szczegółową oraz całościową interpretację badanego wątku 
dyskursywnego. 

Faza koncepcyjna obejmuje odpowiedzi na pytania o cele poznawcze, metodologię, badane 
wycinki dyskursu ogólnospołecznego, a także o stan wiedzy dotyczący badanego fenomenu 
dyskursywnego. Druga faza procesu badawczego polega na gromadzeniu materiału badawczego, 
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a także na sformułowaniu ogólnych obserwacji na podstawie zgromadzonego korpusu tekstów. 
Dotyczy to przede wszystkim identyfikacji najważniejszych tematów oraz podtematów, 
momentów przeplatania się poszczególnych tematów, głównego przesłania poszczególnych 
tekstów, ich autorów, gatunku etc. W ramach fazy strukturalnej chodzi przede wszystkim o 
redukcję powtarzalności określonych tematów i na tej podstawie określenie ich wagi. Na tym 
etapie analizy ważne jest także pytanie o brak określonych tematów oraz o widoczne trendy, 
dominujące pozycje dyskursywne, jak i uwidaczniające się opozycje binarne. Analiza szczegółowa 
dotyczy tekstów typowych dla danego wątku dyskursywnego i obejmuje takie aspekty jak: rama 
instytucjonalna (cechy kontekstowe danego tekstu), „powierzchnia tekstu” (tzn. struktura 
treściowa oraz argumentacyjna, relacje pomiędzy tekstem a obrazem, layout), środki językowo-
retoryczne (np. koherencja, metafory, symbole kolektywne) oraz przesłanie treściowo-
ideologiczne.  

Ostatnią fazą jest interpretacja całościowa wszystkich analizowanych szczegółowo 
fragmentów dyskursywnych i próba przedstawienia ogólnych tendencji w badanym tytule bądź 
badanych tytułach prasowych, powołując się np. na powtarzające się argumenty, symbole czy 
wzorce interpretacyjne. Z tą ostatnią fazą wiąże się także krytyka badanego dyskursu. Odwołując 
się do Porządku dyskursu Foucaulta mówiącego, że „w każdym społeczeństwie wytwarzanie 
dyskursu jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane i poddawane 
redystrybucji przez pewną liczbę procedur” (Foucault 2002: 7), Jäger rozumie KAD z jednej strony 
jako instrument służący problematyzowaniu i dekonstruowaniu dominacji pewnych dyskursów 
w określonych przestrzeniach społecznych, z drugiej strony także jako możliwość przedstawiania 
alternatyw dla dominujących i często generujących rożne nierówności społeczne dyskursów.    

4. Charakterystyka korpusu tekstów 

Analizowane teksty pochodzą z dwóch ogólnokrajowych tytułów prasowych. Z jednej strony 
jest to Süddeutsche Zeitung ze średnią sprzedażą na poziomie 350 104 egzemplarzy (dane z 2017 
roku) oraz z linią redakcyjną, którą za Maurer i Reinemann (2006, 130) określić można jako „na 
lewo od centrum”. Drugim tytułem ogólnokrajowym jest Die Welt (średnia sprzedaż to 170 560 
egzemplarzy, a linia redakcyjna tego tytułu określana jest za Pointner (2010, 153) jako 
„obywatelsko-konserwatywna”. Oprócz czasopism ogólnokrajowych do analizy włączone zostały 
teksty z trzech tytułów lokalnych (po jednym tytule z Berlina, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz 
Saksonii). Są to odpowiednio Berliner Zeitung (średnia sprzedaż w 2017 roku: 92 596 
egzemplarzy), General Anzeiger (63 965 egzemplarzy) oraz Sächsische Zeitung (211 420 
egzemplarzy). W sumie analizie poddano cztery roczniki. Trzy spośród nich, tj. 2006, 2011 oraz 
2016, to lata charakteryzujące się większą aktywnością w stosunkach polsko-niemieckich ze 
względu na obchodzony w Niemczech Rok Polski (2006), 20. rocznicę podpisania polsko-
niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz otwarcie dla Polaków niemieckiego rynku 
pracy (2011) oraz 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie 
(2016). Rok 2013 jest dla kontrastu rokiem pozbawionym takich okolicznościowych kontekstów.  

Teksty prasowe, które są przedmiotem analizy, zebrane zostały za pomocą trzech baz danych: 
NEXIS (https://www.lexisnexis.de/loesungen/research/hochschulen-und-bibliotheken , dotyczy 
to Die Welt, Berliner Zeitung, General Anzeiger), archiwum tekstów prasowych Süddeutsche 
Zeitung (http://www.sz-archiv.de/) oraz bazy GENIOS (http://www.genios.de/presse-
archiv/uebersicht/S/0/0/0.html, dotyczy to Sächsische Zeitung). Słowem kluczowym, za pomocą 
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którego wygenerowano korpus, było słowo „kultura polska” (niem. polnische Kultur), przy czym 
do korpusu włączono teksty, w których słowa polska i kultura występowały zarówno łącznie, jak 
i osobno. To podejście do kwestii związanej z generowaniem korpusu ma swoje zalety i wady. 
Zaletą będzie możliwość uchwycenia bardzo szerokiej palety tematycznej tekstów, wadą 
pominięcie pewnych aspektów w sytuacji, gdy określona treść w danym tekście nie została 
powiązana z użyciem słowa „kultura polska” w obu wyżej naszkicowanych wariantach. To będzie 
tłumaczyło nieobecność pewnych wątków, które mogą zdawać się oczywiste. Tabela nr 1 
przedstawia liczbę zgromadzonych tekstów (z podziałem na lata i tytuły prasowe).   

Tabela nr 1  

 2016 2013 2011 2006 

Süddeutsche Zeitung 20 15 13 31 

Die Welt 72 77 107 71 

Berliner Zeitung 71 67 80 58 

General Anzeiger 30 30 50 207 

Sächsische Zeitung 31 17 19 46 

 

5. Wyniki analizy 

Zgodnie z przyjętym modelem pierwszym krokiem analitycznym po zgromadzeniu materiałów 
było przedstawienie wstępnych obserwacji na temat korpusu tekstów i uszczegółowienie ich w 
ramach dalszych czynności. Etap ten obejmował identyfikację: 1) sposobów rozumienia pojęcia 
kultury w badanych tekstach; 2) głównych aktorów łączonych z kulturą polską; 3) struktury 
korpusu materiałów przy uwzględnieniu autorstwa tekstów; 4) gatunków tekstów oraz działów 
w czasopismach, w których teksty zostały opublikowane; 5) wątków dyskursywnych, w ramach 
których pojawiają się teksty dotyczące polskiej kultury.   

Analiza doprowadziła do wyróżnienia pięciu wątków dyskursywnych. Są to: 1) kultura w 
kontekście Polski; 2) kultura w kontekście polsko-niemieckim; 3) wydarzenia kulturalne; 4) 
wielokulturowość; 5) kultura w kontekście migracji. Oznacza to, że na tym etapie poszukiwano 
wątków, wokół których rozwijane były aspekty związane z polską kulturą, a następnie 
przyporządkowano im poszczególne fragmenty dyskursywne. Nieprzypadkowo użyto tutaj 
zaczerpniętej od Jägera (2004) kategorii fragmentów dyskursywnych. Zaobserwowano bowiem, 
że w badanych tekstach kwestie związane z kulturą polską są często poruszane jedynie w ich – 
często bardzo skromnych – częściach, tzn. pojawiały się one „przy okazji” omawiania innych 
wątków dyskursywnych istotnych dla danego tekstu lub szerzej tytułu prasowego. Z jednej strony 
jest to zjawisko naturalne w komunikacji. Jednak z analitycznego punktu widzenia – szczególnie 
w kontekście potencjalnie „dużych” tematów, do jakich z pewnością zaliczyć można wątki 
związane z kulturą polską w dyskursie mediów – istotny jest stopień i zakres tej fragmentaryzacji, 
nazwanej na potrzeby analizy wzmiankowaniem. Zostanie on szerzej omówiony w dalszej części 
raportu. W tym miejscu warto także zauważyć, że nie dało się zaobserwować dużego 
jakościowego ani ilościowego wpływu kontekstów okolicznościowych (takich jak np. 20. rocznica 
podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz otwarcie dla Polaków 
niemieckiego rynku pracy) na teksty bądź fragmenty tekstów związanych z kulturą polską. 
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Wydają się one raczej podlegać ciągłej i niezmiennej logice, o czym świadczy homogeniczność 
powtarzających się wątków dyskursywnych. W niektórych tytułach dość istotne dla dynamiki 
badanych tekstów okazały się też inne wydarzenia, takie jak np. wyścig Zgorzelca i Görlitz o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2010. 

Wyróżnione w ramach analizy wszystkich roczników wątki dyskursywne można zdefiniować 
w następujący sposób. Pierwszy z nich odnosi się do fragmentów dyskursywnych dotyczących 
aktorów życia kulturalnego i procesów kulturowych w Polsce. Drugi wątek będzie dotyczył 
dyskusji na temat stosunków polsko-niemieckich, szczególnie związanych z dialogiem, sporami i 
wzajemnym postrzeganiem się Polaków i Niemców. Trzeci wątek to wydarzenia kulturalne, 
zarówno te, które odbywały się w Niemczech, jak i te w Polsce. Wątki związane z kulturą polską 
podejmowane są często w ramach dyskursu wielokulturowego. I wreszcie ostatni wątek dotyczy 
aktorów i procesów kulturowych w ramach szeroko pojmowanej migracji. Sposób podejmowania 
tych wątków w ramach poszczególnych tytułów prasowych zostanie omówiony poniżej, 
zaczynając od tytułów ogólnokrajowych. 

5.1. Süddeutsche Zeitung 

Kultura w kontekście Polski 

Süddeutsche Zeitung omawia wątek związany z kulturą w kontekście Polski na co najmniej 
trzech poziomach. W roku 2006 i 2016 wpływ na teksty ma kontekst polityczny. Możemy tu 
mówić o akcentowaniu i rekonstruowaniu polityzacji kultury. Pojawiają się teksty dotyczące 
Radia Maryja (SüZ 3/02/06), egzorcyzmów w Kościele katolickim, których logika łączona jest 
przez autorów tekstów także z wymiarem politycznym (SüZ 27/08/16), rządowej polityki 
kulturalnej i jej wpływu na praktyki działaczy i instytucji kultury (SüZ 12/03/16, 19/05/16, 
21/05/16, 4/11/16). W tym kontekście przywoływana jest zapowiedź Ministra Kultury Piotra 
Glińskiego mówiąca o konieczności przeprowadzenia „korekty” w obszarach związanych z polską 
tradycją, kulturą i tożsamością, o zwolnieniach działaczy kultury (w tym w osobnym tekście o 
zwolnieniu dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie, SüZ 8/12/16) i o zapowiedzi wspierania 
obszarów związanych z historią Polski kosztem kultury współczesnej. Süddeutsche Zeitung 
konstruuje w tym wątku opozycje pomiędzy rządową polityką kulturalną a działaczami kultury: 
„Kiedy planowano program Europejskiej Stolicy Kultury 2016, nikt nie spodziewał rewolucyjnej 
przebudowy Polski pod nowymi rządami; teraz wiele osób jest zszokowanych, mimo tego działają 
dalej. Wizyta we Wrocławiu” (SüZ 12/03/16). Podobna opozycja jest także budowana w roku 
2013 w kontekście Smoleńska (wtedy w szerszym kontekście politycznym): „Gospodarka kwitnie, 
innowacje pochodzą ze wszystkich zakątków świata, a kultura oferuje ekscytujące nowości. Tylko 
polityka jest uwięziona w złej wierze, inaczej Smoleńsk nie byłby tak ponadwymiarowym 
tematem” (SüZ 11/04/13). Podobny zabieg pojawia się również w innym obszarze związanym z 
szeroko rozumianą kulturą: „Weganinem albo gejem raczej nie powinno się być. To nie żart, to 
jest nowa polityka rządowa. W odwiedzinach u wegan i rowerzystów” (SüZ 25/1/16). Nowa 
polityka rządowa krytykowana jest także w szerszym kontekście polityczno-społecznym 
(„Jesteśmy ogromnym rozczarowaniem dla Europy”, SüZ 4/11/16) w rozmowie ze „znanymi 
Polakami”. W kwestiach związanych z kulturą zabierają głos Krystyna Janda oraz Magdalena 
Jensen. W logikę konstruowania kontrdyskursów wobec polityki rządowej w obszarze kultury 
wpisuje się także tekst dotyczący spotkania w ramach Global Summit of Women w Warszawie 
(SüZ 14/6/16). Także obszar mediów łączony jest z kulturą, o czym mowa w tekście „Media pod 
kontrolą. Kanały telewizji publicznej w Polsce powinny stać się narodowymi instytucjami kultury” 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

9 
 

(SüZ 2/01/16). W roku 2016 pojawiają się także teksty dotyczące sporów wokół Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku (SüZ 21/05/16, 19/05/16), a w roku 2013 dyskusji o nowych 
muzeach w Krakowie (SüZ 28/08/13) oraz Muzeum Historii Żydów Polskich (SüZ 19/04/13).  

Znajdujemy także teksty dotyczące regionów bądź miast w Polsce (o przekształceniach 
dzielnic robotniczych w Polsce w kierunku loftów (SüZ 8/12/06; o Śląsku w kontekście Ruchu 
Autonomii Śląska i pytania o akceptacje społeczeństwa polskiego dla „podwójnych tożsamości 
kulturowych” (SüZ 12/02/11), o Hotelu Polonia w Warszawie (SüZ 1/08/13) czy też Starym 
Rynku w Poznaniu (SüZ 13/09/16).  

Kultura w kontekście polsko-niemieckim 

W wątku związanym z kontekstem polsko-niemieckim obecny jest temat polsko-niemieckiej 
polityki historycznej, w roku 2006 szczególnie w kontekście wystawy „Wymuszone drogi. 
Ucieczka i wypędzenie w Europie XX wieku” (np. wywiad z Józefem Życińskim na temat „polsko-
niemieckiej kłótni o historię”, SüZ 6/09/061),, w roku 2013 w kontekście miniserialu „Nasze 
matki, nasi ojcowie” (tekst Adama Krzemińskiego „Stosunki polsko-niemieckie osiągnęły punkt 
krytyczny”, SüZ 18/04/13), w roku 2013 w kontekście śmierci Marcela Reich-Ranickiego (SüZ 
19/09/13). Wątek polsko-niemiecki dotyczy także tekstów o  ubieganiu się Zgorzelca i Görlitz o 
tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010 i książki „Polski Tango” Adama Soboczyńskiego.  

Wydarzenia kulturalne 

W wątku związanym z wydarzeniami kulturalnymi znajdujemy teksty dotyczące zarówno 
wydarzeń w Polsce, jak i w Niemczech. Są one z jednej strony związane z kontekstami 
okolicznościowymi takimi jak: Rok Polsko-Niemiecki, polska prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej oraz 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie – 
są to wydarzenia dotyczące szeroko rozumianych stosunków polsko-niemieckich, w tym także 
kontaktów kulturalnych. Inne teksty dotyczą kultury współczesnej i obszarów kojarzonych z tzw. 
kulturą wysoką. Jedynym wyjątkiem jest tekst „Kołysanie się dla wielojęzycznych – gdzie Polacy i 
Niemcy śpiewają razem? W trakcie największej gali szlagierów na Śląsku przepaść między dwoma 
sąsiadami jest przełamywana muzycznie” (SüZ 15/09/11).  

Wielokulturowość 

Wątek dotyczący występowania elementów kultury polskiej w ramach dyskursu 
wielokulturowego ma charakter wzmianek. I tak np. w kontekście międzynarodowego festiwalu 
Teatru w Monachium Süddeutsche Zeitung pisze: „kiedy polska grupa teatralna gra w 
supermarkecie, kiedy kanadyjska performerka nawiedza hale reaktora jako nowoczesny 
czerwony kapturek, takie imprezy zwykle mają dobry powód: różnorodność” (SüZ 21/01/06). 
Kultura ujmowana jest także dość szeroko, np. w kontekście różnych stylów komunikacyjnych na 
świecie, kiedy pisze się, że polscy i rosyjscy studenci traktują prośby o charakterze bezpośrednim 
jako uprzejme (SüZ 27/12/11). W tym wątku pojawia się także strategia kolektywizacji, tzn. 

                                                             

1 Ciekawym kontrapunktem do tej debaty jest tekst z roku 2011 relacjonujący wizytę Eriki 
Steinbach w Gdańsku, w trakcie której wyraziła ona wiele „pochwał” pod adresem „wspanialej 
polskiej kultury”, SüZ 24/05/11). 
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Polska występuje jako część Europy Środkowo-Wschodniej bądź Polacy jako „Osteuropäer”, w 
tekstach mówiących np. o wzmożonym ruchu turystycznym osób z Europy Środkowo-Wschodniej 
do Grecji (SüZ 24/05/13). 

Kultura w kontekście migracji 

Wątek związany z polską kulturą w kontekście migracji jest w badanych tekstach Süddeutsche 
Zeitung więcej niż skromy. Eksplicytnie pojawia się w tekście dotyczącym Polaków żyjących i 
pracujących w Wielkiej Brytanii (w kontekście Brexitu, SüZ 16/07/16). Jest też wzmiankowany w 
tekście o książce Adama Soboczyńskiego, gdy mowa o tym, że Polacy w Niemczech nie odgrywają 
żadnej roli w dyskusji na temat integracji i „Leitkultur” (SüZ 7/09/06). 

Z momentów specyficznego definiowania kultury polskiej bądź łączenia jej z określonymi 
obszarami życia społecznego najciekawsze wydają się: „kultura narodowa” (w kontekście krytyki 
nowej polityki rządowej), „kultura homoseksulana” (SüZ 10/3/06, w tekście o protestach w 
trakcie wystąpienia Lecha Kaczyńskiego w Berlinie), „polska kultura improwizacji” (w kontekście 
książki Adama Soboczynskiego, SüZ 7/9/06), „kultura skoków narciarskich” (w tekście 
dotyczącym następców Adama Małysza, SüZ 14/01/13).  

5.2 Die Welt 

Kultura w kontekście Polski 

Drugim tytułem ogólnokrajowym poddanym analizie jest Die Welt. W wątku związanym z 
Polską obserwujemy przywoływanie konkretnych postaci życia politycznego i kulturalnego w 
Polsce (często już w samych tytułach tekstów). Odbywa się to na kilku płaszczyznach. Na przykład 
w związku z urodzinami (np. Andrzeja Wajdy, DW 6/03/06, czy Krzysztofa Pendereckiego, DW 
23/11/13) lub w związku z śmiercią (Stanisława Lema, DW 4/04/06, Sławomira Mrożka, DW 
16/08/13, czy Teresy Torańskiej, DW 04/01/13). Z drugiej strony przywoływane są także osoby 
występujące w charakterze komentatorów różnych wydarzeń (jak na przykład Jacek Fedorowicz 
w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej DW 23/07/11). Występują także teksty 
przybliżające czytelnikom Die Welt konkretne postaci (jak np. Andrzeja Stasiuka, DW 11/02/11). 
Część tych artykułów dotyczy nagród przyznawanych Polakom (np. Hannie Krall, DW 20/07/11, 
Adamowi Michnikowi, DW 27/08/11, Małgorzacie Szumowskiej, DW 15/4/13). Obecny w 
Süddeutsche Zeitung subwątek związany z polityzacją kultury pojawia się także tutaj. W roku 2016 
w wywiadzie z Piotrem Glińskim (DW 26/02/16) pod tytułem „Nie mogę zrozumieć dekadencji 
Europy. Nowy rząd polski jest krytykowany za swój autorytarny kurs. Minister kultury Piotr 
Gliński o zakazanych przedstawieniach teatralnych, teoriach genderowych i zmianach prawa w 
trybie pilnym”. W specyficznej relacji dialogicznej znajdują się trzy teksty opublikowane po tym 
wywiadzie, w których Agnieszka Holland (DW 5/04/16), Andrzej Wajda (DW 2/05/16) i Adam 
Zagajewski (DW 1/06/16) w swojej krytyce odwołują się między innymi do kwestii związanych z 
polityzacją kultury.  

Część tekstów odnosi się do debaty wokół książek Jana Tomasza Grossa (np. DW 11/02/11, 
25/02/11), historii Polski (np. tekst o Auguście II Mocnym, DW 15/09/06), polskich filmów (np. 
„Shopping Girls”, DW 18/08/11, „W imię…”, DW 11/02/13, „80 Millionen”, 13/12/11) czy 
wreszcie regionów i miast: Śląska (standardowo w kontekście Ruchu Autonomii Śląska, DW 
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12/04/11), Wrocławia (w temacie Europejskiej Stolicy Kultury, DW 22/06/11) lub Mazur (w 
kontekście turystyki, DW20/08/11).  

Kultura w kontekście polsko-niemieckim 

W wątku polsko-niemieckim trafiamy na teksty dotyczące projektów (jak np. polsko-
niemieckiego sympozjum dotyczącego dyskusji wokół rekonstrukcji budynków i ich wpływu na 
tożsamości kulturowe, DW 22/11/11 czy też polsko-niemieckiej inicjatywy na rzecz uratowania 
posągu Fryderyka II, DW 15/11/11). W roku 2006 znajdujemy tekst podkreślający różnice 
między polską a niemiecką „kulturą polityczną” (DW 20/07/06), a także artykuł na temat 
postrzegania Polaków przez Niemców i Niemców przez Polaków w porównaniu do tego, jak oba 
te narody postrzegają same siebie (DW 26/08/06). W kontekście polsko-niemieckiego 
porozumienia głos zabiera Norbert Lammert (DW 5/09/06). W odniesieniu do kultury pamięci 
cytowany jest Christian Wulff (28/01/11). Jako pośrednik polskiej kultury w Niemczech 
wspominany jest Karl Dedecius (DW 20/05/11, 29/02/16). Z subwątków powtarzających się w 
analizowanych tytułach mowa będzie także o Görlitz i Zgorzelcu kandydujących do tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury (DW 12/04/06) oraz o kontrowersji wokół Güntera Grassa (DW 
22/05/06, 30/05/11) bądź też miniserialu „Nasze matki, nasi ojcowie” (DW 19/06/13). 
Zamykając ten wątek, nie sposób nie wspomnieć o tekście dotyczącym „małej historii kultury 
pocałunku”, w którym cytowana jest wypowiedź Wojciecha Jaruzelskiego, zgodnie z którą Erich 
Honecker „całował w obrzydliwy sposób” (DW 13/02/16).   

Wydarzenia kulturalne 

Wątek wydarzeń kulturalnych – co typowe dla tytułów ogólnokrajowych – wypada skromnie. 
W roku 2006 znajdujemy dwa teksty dotyczące „Święta Europy” poruszające temat Polski i 
Węgier (DW 5/05/06, 8/05,06), „Święta Kultury” w Hamburgu organizowanego wspólnie z 
„krajem partnerskim Polską” (DW 24/05/06) czy 3. Warszawskiego Festiwalu Filmów o 
Tematyce Żydowskiej (DW 26/05/06). W roku 2011 pisano o wystawie „Obok.  Polska  –  Niemcy.  
1000  lat  historii  w  sztuce” (DW 24/09/11) i festiwalu jazzowym, podczas którego 
interpretowano muzykę filmową Krzysztofa Komedy (DW 9/11/11) z udziałem Adama 
Pierończyka i Leszka Możdżera, natomiast w roku 2013 – o wystawie „nowej polskiej sztuki” w 
Leverkusen (15/03/13). 

Wielokulturowość 

Dyskurs wielokulturowy w Die Welt ujawnia się na przykład w tekście o „karnawale kultur” w 
Hamburgu: „między bazarem rzemieślniczym, scenami i straganami z przekąskami można leżeć 
na belach słomy w namiocie zrobionym na wzór beduiński, z falafelem w jednej i fajką wodną w 
drugiej ręce, zobaczyć meksykańskie tańce ludowe z polskim bigosem na talerzu lub posłuchać 
muzyki algierskiej z brazylijską caipirinha w dłoni” DW 18/09/06). Przy okazji unijnego projektu 
dotyczącego promocji języków obcych mowa jest o kursie tureckiego w hamburskich omnibusach 
(DW 10/10/06). Przy tej okazji wspomina się także o sześciu innych krajach: „Litwini w Wilnie 
kują teraz polski, na Malcie są lekcje włoskiego, Polacy we Wrocławiu uczą się niemieckiego”. 
Również w Hamburgu, w ramach relacji z „Boulevard der Nationen”, odnajdujemy wzmiankę o 
kelnerze Krzysztofie: „ma jasną skórę, blond włosy i polski paszport. Ale ma na sobie długą do 
kolan afrykańską koszulę w żywych kolorach i podaje mieszane warzywa w togijskim sosie hot-
chili” (15/06/06). Powtarzający się „wątek brytyjski” obecny jest tutaj w ramach dyskursu 
wielokulturowego, podczas gdy obok londyńskich imigrantów pojawiają się: „rosyjscy 
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miliarderzy czy kierowcy autobusów z Karaibów, pakistańscy właściciele sklepów z gazetami, 
polscy barmani, francuscy bankierzy i arabscy właściciele restauracji” (DW 22/06/16).  

Kultura w kontekście migracji 

Powyższe przykłady pokazują związki pomiędzy wątkiem dotyczącym wielokulturowości i 
migracji. W tym drugim – w jego ścisłym rozumieniu – odnajdujemy znowu nawiązania bliższe i 
dalsze. Do dalszych zaliczona jest choreografka Ea Sola, którą Die Welt (23/05/06) określa jako 
„córkę wietnamskiego ojca i polsko-francuskiej matki”, John Neumaier i „gotująca dla niego żona, 
która tak jak jego matka ma polskie korzenie” (DW 8/01/11) czy Mia Wasiskowskia w tekście 
„Kim jest Mia Wasikowska? Ma 21 lat, jej matka jest Polką. Aktorka jest uważana za najbardziej 
dochodową gwiazdę filmową na świecie – po Leonardo DiCaprio” (DW 11/01/11). W ściślejszym 
kontekście migracyjnym występują teksty o Jacku Krakowiaku – Polaku, który pracuje dla 
Deutsche Bahn i który „trafił na pierwszą stronę Die Welt”, gdyż pocałował w rękę Angelę Merkel 
w trakcie jej wizyty w Saksonii-Anhalt (DW 25/07/13), o Henryku M. Broder („urodzony w 1946 
r. w Katowicach publicysta Henryk M. Broder jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej 
kontrowersyjnych autorów w Niemczech. W ostatnich latach intensywnie zajmował się islamem 
i fundamentalizmem”, DW 31/05/11) czy o Julii Jasinski w tekście: „Byliśmy sprzątaczami, 
byliśmy złodziejami: czego można się dowiedzieć o trudnych relacjach między dwoma krajami, 
kiedy dorasta się w Niemczech jako Niemko-Polka” (DW 30/03/16). Poza tym występują także 
teksty dotyczące historii polskiej migracji, gdy przypomina się zmuszanie Polaków przy pomocy 
policji w Zagłębiu Ruhry do uczenia się w ich stowarzyszeniach języka niemieckiego (DW 
28/02/06) lub o późnodziewiętnastowiecznej „fali migracyjnej” z Górnego Śląska, Prus 
Wschodnich i Zachodnich do Zagłębia Ruhry, wraz z którą przybywali Polacy, Niemcy i „nie dające 
się bliżej sklasyfikować rodziny mieszane” (DW 18/10/11). W roku 2011 publikowane są również 
teksty o żądaniach Związku Polaków w Niemczech do przyznania Polakom statusu mniejszości 
(DW 10/06/11, 2/05/11). Aktualne konteksty związane z Polakami w Niemczech odnajdziemy 
także np. w tekście o Nordstadt (części Dortmundu) zamieszkałym w 60% przez osoby z m.in. 
polskim „tłem migracyjnym”; ta część miasta opisywana jest jako miejsce przejściowe „wielu 
obywateli z zagranicy”, którzy przeprowadzają się z niej do „lepszych dzielnic”, co świadczy o 
możliwościach awansu osób z tłem migracyjnym w obszarze zawodowym, edukacyjnym i 
mieszkaniowym (23/07/13). Co ciekawe, w Die Welt – oprócz wspomnianego już wątku 
„londyńskiego” w kontekście migrantów z Polski osiadających w krajach innych niż Niemcy – 
pojawia się także tekst o „polskiej stronie Islandii” (DW 8/06/11).  

Die Welt w eksplicytnych odniesieniach do pojęcia kultury pisze o „kulturze pamięci” (DW 
5/09/06, 28/01/11) i o „kulturze politycznej” (DW 9/11/16, 15/07/06, 20/07/06), a także o 
kulturze jako „motorze” (w kontekście kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, DW 
12/04/06). Z kolei w związku z migracją i integracją podnosi temat tego, że „kultura musi być 
atrakcyjna, aby była przyjmowana dobrowolnie” (DW 28/02/06). Również wspomniany już 
wyżej pocałunek w rękę dyskutowany jest zarówno w kontekście kultury, jak i migracji: „co stanie 
się z całowaniem w rękę w Niemczech? Czy tysiące Polaków, którzy mieszkają i pracują w 
Niemczech, dadzą radę przywrócić odrobinę kultury w relacjach między mężczyznami i 
kobietami?” (DW 25/07/13).  

5.3 General Anzeiger 
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Kultura w kontekście Polski 

W kontraście wobec tytułów ogólnokrajowych wątek dotyczący kultury w kontekście Polski 
reprezentowany jest w tytułach lokalnych zdawkowo. I tak General Anzeiger podejmuje 
wspomniany wyżej aspekt polityzacji kultury w dwóch tekstach: po pierwsze w ramach 
krytycznego spojrzenia Adama Zagajewskiego na „kurs” rządu polskiego w związku z mediami i 
kulturą (GA 6/02/16) oraz w tekście „Ojczyzna, kościół, naród – czy Polska kopiuje model 
węgierski”? (GA 6/1/16). Oprócz tego pojawia się tekst na temat Dni Młodzieży w Krakowie i 
wezwania Papieża do angażowania się na rzec uchodźców (GA 1/08/16) oraz o śmierci Andrzeja 
Wajdy (GA 11/10/16).  

Kultura w kontekście polsko-niemieckim 

Wątek polsko-niemiecki występuje najczęściej w kontekstach lokalnych i dotyczy relacji w 
ramach partnerstwa na poziomie szkolnictwa (np. wizyta czternastu polskich uczennic i uczniów 
w Bad Honnef w ramach wymiany tamtejszego liceum z liceum z Krakowa, GA 11/04/06 oraz 
wymiana między Ahrweiler i Krakowem (GA 8/07/16), w ramach partnerstwa między miastami 
(Bornheim i Zawiercie (GA 9/07/11) czy Siegburg i „Bunzlau” (GA 9/09/13)). „NRW i Polska 
stawiają na sztukę” (GA 19/09/11) – tak brzmi tytuł tekstu podsumowujący wizytę Hannelore 
Kraft w Warszawie. General Anzeiger podejmuje także temat wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury (w kontekście wygranej Essen) i określa „fascynującą” kandydaturę Görlitz i Zgorzelca 
jako „być może przedwczesną” (GA 12/04/06). Ponad poziomem lokalnym znajduje się tekst 
dotyczący wypowiedzi Lecha Wałęsy wymierzonej przeciwko Günterowi Grassowi (GA 
19/08/06).  

Wydarzenia kulturalne 

Wątek dotyczący wydarzeń kulturalnych ma w tym tytule lokalnym swoją specyfikę. 
Mianowicie oprócz tekstów relacjonujących wydarzenia kulturalne pojawią się specjalne rubryki 
(„Tageskalender”, „Tipps und Termine” czy „Wochenede”) z wylistowanymi informacjami na 
temat zbliżających się wydarzeń kulturalnych. Obecne są w tym kontekście także wydarzenia z 
polskim tłem. Co ciekawe nadreprezentacja tekstów pochodzących zGeneral Anzeiger w roku 
2006 (207) wiąże się z tym, iż jedno wydarzenie kulturalne (wystawa fotografii „Die Rückkehr 
des Königs. Wistete im polnischen Urwald”) zostało wspomniane 172 razy. Z jednej strony można 
to interpretować jako chęć szczególnego wypromowania tego wydarzenia, z drugiej strony także 
jako swego rodzaju ignorancję w stosunku do innych wydarzeń związanych z polską kulturą. W 
ramach wspomnianych rubryk pojawiają się także np. wydarzenia z zakresu pojednania polsko-
niemieckiego, wymiany kulturalnej, polskiej polityki europejskiej, szkoły letniej w Polsce dla 
studentów Uniwersytetu w Bonn, wystawy polskich artystów, wieczory autorskie (np. z 
Katarzyną Sowulą), koncerty z udziałem polskich artystów czy konkursy o puchar w wędrówkach 
pieszych z udziałem polskich i niemieckich uczniów. Wydarzenia te są organizowane przez 
niemieckie instytucje kultury (np. Rheinisches Landesmusueum, Stadtmuseum Siegburg czy 
Evangelisches Gemeindeforum) i te związane z szerokim kontekstem polsko-niemieckim (jak np. 
Deutsch-Polnische Gesellschaft, Ars Porta Polska czy Landsmannschaft Ostpreußen).  

Odchodząc od tematu rubryk kulturalnych, by skupić uwagę na samych tekstach w kontekście 
wydarzeń kulturalnych, stwierdza się występowanie informacji o wydarzeniach z udziałem 
polskich artystów. Przy okazji zauważyć należy, że rzadziej wymieniani są oni indywidualnie z 
imienia i nazwiska, tak jak np. Monika Sosnowka, a częściej w formie skolektywizowanej („polscy 
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artyści”). Napotkać można również informacje o wydarzeniach wynikających ze współpracy 
instytucji kultury (tak jak np. wystawa dzieł sztuki z wrocławskiego Muzeum Narodowego w 
Kolonii) czy wystawy zdjęć z polskich regionów lub miast (np. „Annaberg”). Dyskutowane są także 
wydarzenia kulturalne związane ze znanymi nazwiskami, jak np. Fryderyk Chopin, Jan Paweł II 
czy Henryk Wieniawski. Poza obszarem związanym z kulturą wysoką znajdujemy w tym wątku 
również informacje o występie Marka Fisa w Lantershofen (GA 2/12/13), maratonie w Bonn z 
udziałem Polaka Czeslawa Najmowicza określanego mianem „zwycięzcy seryjnego” (GA 6/04/11) 
czy informacje o walce o tytuł „mistrza grillowania” w ramach „kultury grillowania” z polskimi 
uczestnikami, którzy grillują w specjalnie przebudowanym do tego celu fiacie (GA 17/05/11). 
Jedynym kontekstem okolicznościowym przywoływanym w tym wątku jest Rok Polsko-
Niemiecki.   

Wydarzenia kulturalne 

Dyskurs wielokulturowy pojawia się w analizowanym tytule dość często. Pod względem 
jakościowym dominują aspekty związane z edukacją, np. wymiany między szkołami oraz 
wymiany i oferty pomiędzy uniwersytetami lub innych instytucjami szkolnictwa (takich jak 
Volkshochschule). Silnie reprezentowany jest pierwszy subwątek, np. w ramach 
„wielokulturowego święta sportu” (GA 6/04/06) z udziałem niemieckich, polskich i francuskich 
uczniów oraz projektu „Multi-Burger” (GA 27/09/06) z niemieckimi, polskimi i tureckimi 
przepisami na burgery czy też współpracy między niemiecką, polską i hiszpańską szkoła 
realizującą projekty na rzecz pomocy w Burkina Faso (GA 17/05/11). Część projektów z tego 
zakresu odnosi się do współpracy pomiędzy miastami partnerskimi w NRW. Na poziomie 
uniwersyteckim wspomina się o wieczorze studenckim w ramach projektu przeciwko rasizmowi 
i na rzecz wzajemnego szacunku (GA 14/10/13), podczas którego odbył się „quiz bałtycki”, 
jordańskie tańce i kurs chińskiego przy polskich i węgierskich deserach. Pisze się także o ofercie 
językowej Volkshochschule, która oferuje możliwość uczestniczenia w kursach językowych 
angielskiego, arabskiego, chińskiego czy polskiego (GA 2/08/13). Innymi aktorami aktywnymi w 
tym obszarze są np. Das Haus der Vielfalt „Migrapolis” oraz seria wydarzeń kulturalnych „Dreieck” 
z obszaru niemiecko-polsko-francuskiego czy święta kultur (np. w Dransdorf). 

Kultura w kontekście migracji 

Dość silnie reprezentowany w General Anzeiger – w porównaniu z tytułami ogólnokrajowymi 
– jest wątek dotyczący kultury w kontekście migracji. Dotyczy on dużej mierze konkretnych osób 
i zawiera krótkie „notki biograficzne”. Jest tak np. w przypadku Waldemara Matysika, „44-letniego 
Polaka” (GA 8/06/06), który jako były piłkarz zawodowy grający w Hamburger SV i w 
reprezentacji narodowej Polski, poprzez sport – w roli trenera w dzielnicy Bonn Brüser Berg – 
udziela się na rzecz integracji młodzieży wielu nacji: Turków, Marokańczyków, Polaków, 
Włochów, Niemców, Kurdów syryjskich czy Duńczyków. W kontekście projektu „Chór Multikulti” 
(GA 10/01/11) wspomina się o jednej z jego uczestniczek, Veronice Schimanski, która 30 lat temu 
wraz z swoją rodziną przyjechała z Polski do Niemiec i mówi: „mimo niemieckiego pochodzenia, 
posiadam także polską duszę”. W formie skolektywizowanej pojawiają się „polscy pomocnicy” w 
kontekście pracy przy zbiorze truskawek (GA 22/6/13). Szeroko rozumiany wątek migracji jest 
widoczny także w kontekście wspomnień na temat pracowników przymusowych (Anton 
Wujciakowski, GA 30/12/13), w kontekście wspomnień „wypędzonych” (GA 8/10/16) – tekst 
dotyczy wystawy „Zu Hause und doch fremd” organizowanej przez Dom Śląski w Königswinter, 
przy czym zaznacza się, że wypędzenia w związku z II Wojną Światową dotyczyły „zarówno 
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Niemców, jak i Polaków”, a także w kontekście rozkwitu w obszarze usług i produktów 
związanego z imigracją – podając jako przykład „słownik obrazkowy polskiej projektantki” (GA 
2/01/16).  

Fragmenty dotyczące samego pojęcia kultury pojawiają się w badanym tytule zdawkowo. 
Oprócz wspomnianej już „kultury grillowania” przywoływana jest wypowiedź Jana Pawała II, o 
tym, że „w przyszłości kultura będzie ważniejsza od polityki” (GA 4/05/11). Pisze się także o 
kulturze jako „ogólnym pojęciu dotyczącym twórczości intelektualnej od oprogramowania po 
teatr”, co jest jedną z mocnych stron Europy (GA 12/04/06).  

5.4 Berliner Zeitung 

Kultura w kontekście Polski 

Analizę dotyczącą Berliner Zeitung otwiera wątek związany z Polską w kontekście kulturalno-
politycznym. W roku 2006 przy okazji wizyty Lecha Kaczyńskiego na Uniwersytecie Humboldta 
(BZ 14/03/06). W roku 2016 wątek ten ściśle wiązany jest z polityką kulturalną. Stwierdzona już 
w innych tytułach opozycja pomiędzy aktorami życia kulturalnego w Polsce a polityką kulturalną 
występuje także tutaj: „Warszawskie środowisko kulturalne jest różnorodne, PIS ma coraz 
większy wpływ” (BZ 30/08/16); w charakterze opozycji występuje także z jednej strony „kultura 
patriotyczna i historyzująca”, a z drugiej „projekty progresywne”. Według BZ polski rząd chce 
wspierać te pierwsze (14/01/16). Przywoływana jest także wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego 
związana z „kontrrewolucją kultury” (BZ17/09/16). Pojawiają się też dwa teksty dotyczące 
odwołania dyrektor Instytutu Polskiego Katarzyny Wielgi-Skolimowskiej (BZ 5/12/16, 8/12/16). 
W temacie „konserwatyzmu narodowego, dyktatury i demokracji” głos w BZ zabiera Zdzisław 
Krasnodębski (BZ 20/09/16).  

Oprócz tego – typowego już dla analizowanych tytułów prasowych subwątku – pojawiają się 
teksty o filmach Małgorzaty Szumowskiej („Das Leben in mir” i „In the Name of”), miastach i 
regionach w Polsce (Lublinie (BZ 13/12/16), Śląsku (31/12/11) – tutaj znowu w kontekście 
„Ruchu Autonomii Śląska” i stwierdzenia, że w tej sprawie „nie chodzi już tylko o język i kulturę”), 
Bukowinie Tatrzańskiej czy Białce Tatrzańskiej (BZ 24/10/11) – w kontekście miejsc związanych 
ze skokami narciarskimi) i Wrocławiu (jako przykładzie „kapitału kulturowego kontynentu w 
czasach «napływu uchodźców»” (niem. Flüchtlingsstrom, BZ 16/01/16). Wspominane są także 
Światowe Dni Młodzieży, Festiwal Woodstock, Muzeum Historii Żydów Polskich, 90 urodziny 
Andrzeja Wajdy, Andrzej Stasiuk, Czesław Miłosz czy Krzysztof Komeda, a także „kultura 
kulinarna” związana z młodym pokoleniem Polaków interpretujących tradycję na nowo (BZ 
30/11/13). 

Kultura w kontekście polsko-niemieckim 

W wątku polsko-niemieckim odnajdujemy teksty o relacjach między „Polską” a NRD (BZ 
8/06/06, 14/05/16), o Parku Mużakowskim jako jedynym wspólnym polsko-niemieckim 
pomniku Światowego Dziedzictwa UNESCO (BZ 23/08/16, 22/12/06), o polsko-niemieckich 
kontaktach kulturalnych (np. w kontekście uhonorowania Johna Neumeiera Złotym Medalem 
Gloria Artis BZ 21/03/13), o śmierci „pośrednika kulturowego” Karla Dedeciusa (BZ 29/02/16) 
czy o projektach polsko-niemieckich (np. o projekcie z zakresu badań z użyciem narzędzi 
cyfrowych BZ 21/07/16). Wątek polsko-niemiecki podejmowany jest także w ściślejszym 
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związku z kulturą. Co ciekawe, z dwóch zupełnie odmiennych stanowisk. W roku 2013 (BZ 
16/07/13) Tomasz Dąbrowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Berlinie, wypowiada się bardzo 
optymistycznie w kontekście obecności kultury polskiej w Niemczech na przykładzie Berlina: 
„Polska kultura stała się w Berlinie bardziej obecna w ostatnich latach: są tu galerie, regularne 
wieczory autorskie i aktywna scena offowa. Co sprawia, że Berlin jest tak atrakcyjny dla polskich 
artystów? Berlin ma ogromny potencjał twórczy, a jednocześnie liczne instytucje promujące i 
wystawiające sztukę. A Berlin jest wciąż tani! Bliskość Polski jest kolejnym powodem jej 
atrakcyjności. Miasto jest magnesem dla wielu polskich artystów. Berlin oferuje im wielką 
swobodę. Obecność polskiej kultury wspiera także zainteresowanie i potrzeby lokalnych 
instytucji i fundacji”. Zupełnie inną – pesymistyczną perspektywę w tym temacie przyjmuje 
Philipp Fritz (BZ 5/07/16) diagnozując i krytykując „małe zainteresowanie ze strony niemieckiej 
kulturą polską”. 

Wydarzenia kulturalne 

W przypadku wątku związanego z wydarzeniami kulturalnymi – podobnie jak w General 

Anzeiger mamy do czynienia zarówno z tekstami informującymi o wydarzeniach kulturalnych, jak 
i z rubryką z zapowiedziami wydarzeń kulturalnych. Warto wspomnieć o dominującej roli 
Instytutu Polskiego w Berlinie, jeśli chodzi o te zapowiedzi: większość anonsowanych wydarzeń 
organizowanych jest właśnie przez tę instytucję kultury. Poza tym znajdujemy instytucje 
niemieckie (jak np. Niemiecki Instytut Praw Człowieka), reprezentowany jest także Klub Polskich 
Nieudaczników. Paleta tematyczna tych wydarzeń jest dość szeroka (od wystaw fotografii przez 
wieczory literackie po wspomnienia byłych pracowników przymusowych). W przeciwieństwie do 
General Anzeiger część wydarzeń kulturalnych z udziałem polskich artystów opatrzona jest ich 
imieniem i nazwiskiem.  

   Przechodząc do tekstów informujących o wydarzeń kulturalnych, występują tutaj z jednej 
strony typowe teksty związane z historią polski (np. BZ 22/09/11), polską sztuką współczesną 
(np. 5/11/11, 29/07/16) lub z konkretnymi twórcami kultury (jak np. Krzysztof Penderecki, 
Krzysztof Knittel czy Tadeusz Wielecki, BZ 13/01/06). Reprezentowane są także hip-hop (BZ 
11/05/11), jazz (21/06/11, 15/09/11) i muzyka elektroniczna (28/11/13). Znajdujemy tekst o 
festiwalu filmu polskiego w Niemczech (18/04/13), o wycieczce do Europejskiej Stolicy Kultury 
(29/04/16) czy o polsko-niemieckim „weekendzie rodzinnym” w dzielnicy Berlina 
Oberschöneweide w towarzystwie kultury i muzyki (BZ 1/7/16). Pojawiają się także teksty 
akcentujące współpracę pomiędzy niemieckimi i polskimi instytucjami kultury (Deutsche 
Bankkunsthalle, Instytut Polski i Galeria Zachęta, BZ 27/08/16) bądź między polskimi artystami 
i niemieckimi instytucjami kultury (BZ 30/01/16, zaproszenie polskiej grupy teatralnej przez 
Kulturfabrik Fürstenwalde). 

Kultura w kontekście migracji 

Wątek związany z kulturą w kontekście migracji – także na łamach Berliner Zeitung – jest 
podejmowany w formie krótkich odniesień do biografii różnych postaci. I tak znajdziemy tutaj 
odniesienia „dalsze” jak np. „polską partnerkę” Hawai, przyjaciela imigranta z Libanu 
mieszkającego w Berlinie i opowiadającego w jednym z tekstów historię swojego życia (BZ 
27/05/06), opowieść o nowojorskim terapeucie par, który pomaga różnym osobom, także tym 
pochodzącym z rodzin polsko-żydowskich (4/11/06) czy wreszcie tekst o nowych 
fundamentalistach islamskich w Berlinie ze wzmianką o Feridzie, którego rodzicami są „irakijski 
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ojciec” i „polska matka” (BZ 23/03/13). Osobną grupę stanowią także teksty o postaciach życia 
publicznego z polskim tłem migracyjnym: Łukasz Podolski (2/06/06), Mattias Nawrat (BZ 
25/02/16) czy Angelique Kerber (BZ 6/02/16, cytowane są jej słowa w wywiadzie dla 
Süddeutsche Zeitung, w których łączy ona swoją tęsknotę za zwycięstwami z polskim 
pochodzeniem). Będą także odniesienia bliższe, jak np. tekst o właścicielu galerii sztuki w Berlinie, 
Mariuszu Bednarskim. Etapy jego życia zawodowego w Niemczech po przyjeździe z Polski są 
ważną częścią tekstu, w tym te związane z pracą na rzecz integracji bądź działalności w obszarze 
związanym z organizacją wydarzeń kulturalnych z udziałem polskich artystów (BZ, 11/05/06).  

Pojawiają się także teksty dotyczące grup Polaków mieszkających w Niemczech – najczęściej 
wiązanych z określonym regionem (Zagłębie Ruhry (25/10/11) czy obszerny tekst o Polakach 
mieszkających w Berlinie akcentujący obserwowane w tej społeczności zmiany (24/08/16). Jeden 
tekst dotyczy Polaków w Wielkiej Brytanii (20/09/06). Z ciekawych wątków pobocznych 
związanych z polską kulturą w kontekście migracji warto wymienić jeszcze tekst o dyskryminacji 
językowej między innymi osób z polskim tłem migracyjnym w Berlinie: „informacja Kein 

Trinkwasser! w przestrzeni publicznej w Friedrichshainu dostępna jest  jedynie w języku 
niemieckim” (BZ 4/02/06), oraz tekst o wzroście czytelnictwa wśród migrantów w Berlinie 
mierzonym w liczbie wypożyczanych książek (w tym tych w języku polskim, BZ 14/06/11). 

Wielokulturowość 

Dyskurs wielokulturowy obecny jest na łamach Berliner Zeitung typowo w postaci wzmianek 
na temat elementów kultury polskiej. Przykładem z roku 2006 jest – w kontekście Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej w Niemczech – tekst o „kolorowej Republice Federalnej Niemiec” (BZ 
20/06/06) i o spotykanych na ulicach „polskich i ekwadorskich fanach piłki nożnej” śpiewających 
„Hermann-Löhns-Medley”. Podejmowany jest także temat akcji Charlottenburg-Wilmersdorf, 
której celem jest informowanie o atrakcjach turystycznych na nowej stronie internetowej w 
sześciu językach: niemieckim, angielskim, polskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim (BZ 
15/12/06). Wreszcie mamy także tekst dotyczący wizyty młodzieży w Auschwitz („mieszkają w 
Berlinie, ich rodziny pochodzą z Libanu, Turcji, Iraku, Gwinei, Serbii, Palestyny, Rumunii, Włoch, 
BZ 26/03/13). Wątek ten traktowany całościowo jest pod względem ilościowym bardzo rozległy, 
podobnie jak w General Anzeiger.  

Przyglądając się samemu pojęciu kultury w Berliner Zeitung w kontekście polityzacji kultury, 
znajdujemy określenia takie jak „kultura patriotyczna i historyzująca” (BZ 14/01/16). Z drugiej 
strony pisze się także o budzącej się w Polsce „kulturze kulinarnej” (BZ 30/11/13). Przy 
omawianiu filmu „Leben in mir” Małgorzaty Szumowskiej pojawia się sformułowanie „kultura 
śmierci” (29/06/06). Nieniemieckie nazwiska (w tym także nazwiska polskobrzmiące) 
traktowane są jako „część niemieckiej kultury” (BZ 25/10/11). 

5.5 Sächsische Zeitung  

Kultura w kontekście Polski 

Teksty w Sächsische Zeitung (wydanie z Görlitz) maja swoją specyfikę i w gruncie rzeczy można 
powiedzieć, że znakomitą większość zidentyfikowanych fragmentów dyskursywnych można 
przyporządkować wątkowi polsko-niemieckiemu. Wynika to naturalnie z przygranicznego 
obszaru dystrybucji tego tytułu. W ramach wątku związanego ściśle z Polską wskazać możemy 
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jedynie kilka przypadków, takich jak np. informacja o śmierci Stanisława Lema (SZ 28/03/06) czy 
o festiwalu Woodstock (SZ 24/08/13). Pojawiają się także w kontekście kultury artykuły o 
polskich miastach, takich jak Bogatynia/ „Bunzlau” (SZ 14/10/06) i Zgorzelec, naturalnie w wielu 
odsłonach (np. 12/04/06).  

Wielokulturowość 

Wątek wielokulturowy jest bardzo skromy w porównaniu do wszystkich analizowanych 
tytułów. Można go spotkać jedynie w kontekście projektów, spotkań czy inicjatyw niemiecko-
polsko-czeskich (np. spotkania młodzieży w ramach „Workcamp” mającego na celu dyskusję na 
temat kierunków współpracy, SZ 6/07/06, wspólnego odkrywania „Via Regia” przez uczennice z 
Niemiec, Polski i Czech, SZ 9/09/11, bądź festiwalu filmów krótkometrażowych w Görlitz z 
udziałem niemieckich, polskich i czeskich reżyserów, SZ 1/04/06).    

Wydarzenia kulturalne 

Z kolei wątek związany z wydarzeniami kulturalnymi jest bardzo bogaty. W przeciwieństwie 
do innych analizowanych tytułów charakteryzuje się bardzo szeroką paletą tematyczną i jest 
silnie związany z wątkiem polsko-niemieckim. Wspominany jest konkurs malarstwa (SZ 
6/01/06), „święto piłki nożnej”, którego celem jest połączenie sportu z kulturą poprzez 
prezentacje filmów przed meczem (SZ 12/06/06), święto browaru (13/06/06), spotkanie 
cykliczne w ramach „Kulturalnego zakończenia lata” (25/09/06), koncerty muzyki klasycznej z 
udziałem polskich artystów (SZ 6/09/06), na poziomie uniwersyteckim spotkania edukacyjne dla 
„starszych osób dorosłych” mające na celu przybliżenie historii, języka i kultury Niemiec i Polski 
organizowanego przez Hochschule Zittau/Görlitz (SZ 26/10/11), polsko-niemieckie „święto 
energii” (SZ 22/06/11), kursy języka polskiego i niemieckiego w ramach spotkań Polaków i 
Niemców, w trakcie których uczestnicy wspólnie uczą się języka swojego sąsiada (8/06/11) oraz 
wspólne wystawy polskich i niemieckich artystów (SZ 10/04/13). Spora część wydarzeń 
kulturalnych odbywa się na poziomie współpracy między polskimi i niemieckimi szkołami (w tym 
np. szkołami muzycznymi: Szkołą Muzyczną am Fischmarkt i Szkołą Muzyczną w Zgorzelcu, SZ 
6/05/11), części z nich towarzyszą występy polskich artystów (np. Marty Kubiak z Wrocławia, SZ 
24/11/16 czy Pawła Kaczmarczyka, SZ 16/04/16). Ciekawym zabiegiem kolektywizacji jest 
mowa o „Zgorzelcer i Görlitzer” w kontekście osób, które grały w orkiestrze Tadeusza 
Grudzińskiego (31/5/16). Pojawia się także tekst „Görlitz zanosi kulturę do Wrocławia” 
nawiązujący do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (SZ 15/01/16).  

Kultura w kontekście polsko-niemieckim 

W ramach wątku polko-niemieckiego wymienić można miejsca spotkań „niemieckich i polskich 
mieszkańców” (jak np. „Salon” w Zgorzelcu). Ze względu na tematykę wydarzeń kulturalnych 
związanych przede wszystkim ze szkolnictwem zadaje się pytania o to, w jaki sposób młodzi 
ludzie patrzą na region przygraniczny i jego kulturę (SZ 11/03/06). W tekście z 13/05/06 SZ 
pisze, że „niemiecko-polskie bycie razem jest [dla nich] coraz bardziej oczywiste”. Wymieniany 
jest także Andrzej Słomianowski jako „poeta polsko-niemiecki”. W kontekście Śląska pisze się, że 
nie ma dwóch historii sztuki, dwóch prawd o tym regionie, historia i prawda jest tylko jedna – a 
mianowicie „ponadnarodowa”, „europejska” (SZ 17/05/06). Tematem pojawiającym się w 
różnych odsłonach jest – wspomniana już przy okazji analizy innych tytułów – wspólna 
kandydatura Görlitz i Zgorzelca do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Co ciekawe, cytowany jest 
w tym kontekście burmistrz Zgorzelca, Rafał Gronicz, który mówi: „oczywiście kontynuowałbym 
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wszystkie obecne projekty kulturalne, ale nie uważam idei stolicy kultury za szczególnie 
znaczącą" (SZ 29/11/06). Głosem z innej perspektywy jest wypowiedź wspomnianego już 
Andrzeja Słomianowskiego, który w wywiadzie związanym w dużym stopniu z polityką 
kulturalną Zgorzelca i regionu mówi: „Liczę na oferowanie sztuki w mniejszych sklepikach 
śródmiejskich, polskiej sztuki współczesnej. Szczególnie sztuki stosowanej. Jeśli sprawimy, że 
nadamy Zgorzelcowi nowy profil miejsca sztuki, to miasto będzie miało nową perspektywę. 
Razem z Görlitz, być może jako Europejska Stolica Kultury” (SZ 13/03/06). Znajdujemy także 
tekst o walce z negatywnym i stereotypowym postrzeganiem polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego (SZ 7/05/13) oraz tekst o „Bunzlau” i jego kulturze jako źródle inspiracji (SZ 
10/01/13). Przedrukowywane są także listy czytelników SZ (np. z relacją ze spaceru po Zgorzelcu, 
H. Krause, SZ 24/08/06), natomiast w kontekście porozumienia polsko-niemieckiego jako ważny 
jego aktor wymieniane jest Polsko-Niemieckie Towarzystwo Saksonii-Anhalt (SZ 8/02/11). 

Kultura w kontekście migracji 

Wątek związany z migracją wypada w SZ dość słabo, mimo że ze względu na obszar dystrybucji 
w obszarze przygranicznym wątek ten posiada dość duży potencjał. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę swoistą specyfikę regionu przygranicznego. W zgromadzonych tekstach napotykamy dwa 
typy odniesień do tego tematu. Po pierwsze w postaci Polaków jako grupy i jako rodzin lub osób 
indywidualnych, o których pisze się w formie notek biograficznych. I tak w rozmowie z Lutzem 
Thielemannem, „mecenasem gospodarki”, mowa jest o Polakach, którzy osiedlają się i robią 
zakupy w dzielnicach Görlitz (SZ 29/01/11). Wspomniany jest także Henryk Olesiak, polski 
profesor psychologii, który pod koniec lat 70. wyemigrował do Düsseldorfu i założył tam pierwszą 
poradnię psychologiczną dla polskich emigrantów, teraz zaś mieszka w Görlitz (27/06/13). Z 
drugiej strony pisze się o Oksanie Kozłowskiej, która przybyła do Polski z Ukrainy po 
Pomarańczowej Rewolucji, a obecnie prowadzi w Zgorzelcu agencję ślubną (2/03/13). Mowa 
także o nowej francuskiej restauracji La Vie w Görlitz, w której pracuje dwóch polskich kucharzy 
i która określana jest jako „polsko-francuskie przedsięwzięcie rodzinne” (SZ 28/10/16). W listach 
od czytelników pojawia się też ciekawy wątek związany z kulturą: „Jesteśmy rodziną niemiecko-
polską. Językiem ojczystym naszego syna Tobiasa jest niemiecki, natomiast od trzech lat uczęszcza 
on do polskiego przedszkola w Zgorzelcu. Od sierpnia idzie do szkoły. Ponieważ Tobias uwielbiał 
chodzić do przedszkola, zaprosiliśmy dzieci na przyjęcie w naszym ogrodzie. Również w 
podziękowaniu dla nauczycielki przedszkola pani Małgorzaty Kowalskiej. Nasz syn jest także 
przykładem tego, że nie tylko polskie dzieci uczęszczają do niemieckich przedszkoli, ale także, że 
niemieckie dzieci uczęszczają do polskiego przedszkola, aby tam uczyć się polskiej kultury i 
języka. Codzienny kontakt z polskojęzycznymi dziećmi ułatwił Tobiasowi naukę języka” („Łucja 
und Andreas”, SZ 1/0611). 

Fragmenty tekstów, które wprost odnoszą się do pojęcia kultury bądź wiążą je z określonymi 
obszarami, są w Sächsische Zeitung zdawkowe. Kultura jest w nich skojarzona z konkretnymi 
regionami (gdy mowa o „kulturze regionalnej” np. Bolesławca, SZ 10/01/13, o „turystyce 
kulturalnej”, SZ 11/03/06, bądź też o „podróży kulturalnej busem”, SZ 16/04/11). Andrzej 
Słomiński wiąże pojęcie kultury z handlem („Handel macht Kultur”, SZ ), natomiast w kontekście 
wydarzeń kulturalnych próbuje się je „pogodzić ze sportem” (SZ 12/06/06). Pojawia się także 
„kultura ponadpokoleniowa” (SZ 29/04/06). 
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6. Podsumowanie analizy strukturalnej 

Podsumowując tę część analizy warto zwrócić uwagę na cechy badanych fragmentów 
dyskursywnych. Pod względem „faktograficznym” mamy do czynienia z dość bogatym 
materiałem. Pod względem jakościowym zaobserwować można „rozrzedzanie” (rozumianego 
analitycznie, a nie empirycznie) dyskursu o polskiej kulturze w badanych tytułach prasowych. 
Uwidacznia się to na kilku płaszczyznach. Po pierwsze jest to wspomniane już wyżej 
wzmiankowanie (typowe dla wszystkich tytułów). Zjawisko to przybiera różne postaci. Z jednej 
strony znajdujemy teksty, w których elementy szerokiej definicji kultury pojawiają się wyłącznie 
w kontekście tekstów dotyczących historii Polski (często na tle europejskim) bądź historii 
stosunków polsko-niemieckich. Z drugiej strony wzmianki o elementach kultury polskiej obecne 
są przy reprodukcji dyskursu wielokulturowego. W tym przypadku można zaryzykować 
stwierdzenie, że jest to zjawisko pozytywne (choć zapewne w relacji do innych kultur jeszcze 
mało rozwinięte) w tym sensie, że w niektórych kontekstach traktuje się elementy polskiej 
kultury jako oczywiste i takie, o których trzeba bądź warto pisać. Rozrzedzanie dyskursu jest też 
widoczne w kontekście wydarzeń kulturalnych, gdy przede wszystkim w General Anzeiger, ale 
także w Berliner Zeitung wzmianki informujące o jednym i tym samym wydarzeniu pojawiają się 
nagminnie lub gdy wydarzenia kulturalne z polskim tłem stanowią tylko skromną część rubryk 
kulturalnych. Zjawisko to obserwujemy także wtedy, gdy polscy artyści wspominani są w formie 
skolektywizowanej i nie są wymieniani indywidualnie. 

Z drugiej strony podejmując próbę opisu wyróżnionych wyżej wątków dyskursywnych, 
możemy przyjąć, iż wykazują one pewną dynamikę. Wątek związany z kulturą w kontekście Polski 
rozwija się w kierunku dyskusji na temat polskiej polityki kulturalnej. Jest to właściwie jedyny 
moment (poza oczywistym i tym związanym ze stosunkami polsko-niemieckimi), w którym 
możemy mówić o dyskursie w jego wąskim rozumieniu, tzn. gdy traktujemy go w kontekście 
ścierania się różnych wizji, perspektyw czy opinii. Wątek związany z kulturą w kontekście 
migracji rozwija się w kierunku związanym z tożsamościami migracyjnymi, opisywanymi w 
formie narracji quasi-biograficznej. Także tutaj zaobserwować możemy tendencje do 
wzmiankowania (często na marginesie innych tematów). Większość tekstów dotyczy 
konkretnych osób. Brakuje z pewnością (poza nielicznymi wyjątkami) tekstów podejmujących 
kwestię sytuacji Polaków w Niemczech jako społeczności i szeroko rozumianej polityki 
migracyjnej. Dziwi to tym bardziej, że – choć zdawkowo – pojawiają się teksty dotyczące 
społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii czy Islandii. W wątku związanym z wydarzeniami 
kulturalnymi znajdują się przede wszystkim odniesienia do tzw. „kultury wysokiej”.  

Podsumowując tę część analizy można wysunąć wniosek, że w kontekście obecności polskiej 
kultury w badanych tytułach prasowych możemy w większym stopniu mówić o fragmentach 
dyskursywnych związanych z elementami polskiej kultury niż o dyskursie o polskiej kulturze. 
Poniższa tabela jest próbą podsumowania sposobów realizacji poszczególnych subwątków.  

Tabela nr 2 

Kultura        

w kontekście 

Polski 

Kultura w 

kontekście 

polsko-

niemieckim 

Wydarzenia 

kulturalne 

Wielokulturowość Kultura w 

kontekście 

migracji 
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Polityzacja 

kultury 

Polityka 

historyczna 

Wydarzenia 

kulturalne w 

Polsce 

Wydarzenia 

kulturalne          

o charakterze 

wielokulturowym 

Społeczności 

Regiony         

i miasta 

Wspólna 

kandydatura 

Görlitz          

i Zgorzelca do 

tytułu 

Europejskiej 

Stolicy Kultury 

Wydarzenia 

kulturalne w 

Niemczech 

Projekty 

(szkolnictwo, 

partnerstwo 

między miastami) 

Postaci 

indywidualne 

Postaci życia 

politycznego     

i kulturalnego 

Projekty, 

kontakty 

(szczególnie     

z zakresu 

szkolnictwa      

i partnerstwa 

między 

miastami) 

Polsko-

niemieckie 

wydarzenia 

kulturalne 

Społeczności 

wielokulturowe 

Postaci życia 

publicznego 

Nagrody 

przyznawane 

Polakom 

Kultura 

polityczna 

Wydarzenia z 

udziałem 

polskich 

artystów 

Miejsca o 

charakterze 

wielokulturowym 

Historia 

migracji 

Filmy Wzajemne 

postrzeganie 

się Polaków      

i Niemców 

Współpraca 

między 

instytucjami 

kultury 

Style 

komunikacyjne 

Regiony 

  

7. Analiza szczegółowa: kultura w kontekście migracji  

Biorąc pod uwagę tematykę projektu w ostatniej części tego raportu, szczegółowej analizie 
poddany jest wątek dotyczący kultury w kontekście migracji na przykładzie 66 tekstów 
pochodzących ze wszystkich pięciu badanych tytułów prasowych. Liczba tekstów poruszających 
ten temat w analizowanych czasopismach jest różna. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe 
dane w tym zakresie, tj. ile tekstów w danym tytule prasowym porusza interesujące nas kwestie. 
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Tabela nr 3 

Süddeustche 

Zeitung 

Die Welt General 

Anzeiger 

Berliner 

Zeitung 

Sächsische 

Zeitung  

2 28 10 20 6 

 

Na tym etapie dokonana zostanie całościowa charakterystyka dynamiki wątku dotyczącego 
kultury w kontekście migracji, nie zaś analiza porównawcza jego realizacji w poszczególnych 
tytułach prasowych. Powodem jest dość niewielka liczba znalezionych tekstów. Opisywane 
kwestie poddane analizie zostały natomiast zilustrowane przykładami ze wskazaniem źródeł, co 
pośrednio obrazuje ich reprezentację w ramach poszczególnych tytułów prasowych.     

W celu usystematyzowania i uszczegółowienia wątku związanego z kulturą w kontekście 
migracji – w odniesieniu do cech zidentyfikowanych w badanych tekstach – podjęte zostaną 
następujące kroki analityczne:  

• uszczegółowienie i podsumowanie zaobserwowanej już na etapie analizy strukturalnej 
tendencji do podejmowania tego wątku w formie narracji quasi-biograficznych lub 
krótkich notek biograficznych. Ten aspekt analizy można także opisać jako 
identyfikację głównych aktorów łączonych z kulturą w kontekście migracji, 

• identyfikacja miejsc związanych z analizowanym wątkiem, 

• analiza strukturalna mająca na celu identyfikację subwątków związanych z kulturą w 
kontekście migracji. Będą to: migracja w kontekstach uniwersyteckich, migracja w 
kontekstach zawodowych, migracja a integracja, historyczne konteksty migracji, 
migracja w kontekście Polaków w Niemczech jako społeczności, pozaniemieckie 
konteksty migracji, turystyka, inne społeczności migracyjne, migracja w kontekście 
Polski, migracja w filmie.  

Poniżej, w odniesieniu do punktu pierwszego, przedstawieni zostali wszyscy aktorzy (osoby 
indywidualne, w sumie 32) łączeni w analizowanych tekstach z kulturą w kontekście migracji (w 
części raportu poświęconej analizie poszczególnych tytułów prasowych przywołani zostali tylko 
niektórzy z nich w postaci przykładów ilustrujących sposób przedstawienia analizowanego 
wątku):   

• Oksana Kozlowska, „młoda Ukrainka”, która po Pomarańczowej Rewolucji „uciekła” do 
Polski i w Zgorzelcu znalazła „wielką miłość i pracę” (SZ 2/03/13), 

• Henry Olesiak, profesor psychologii, który pod koniec lat 70. wyemigrował do 
Düsseldorfu i aktualnie żyje w Görlitz, (SZ 27/06/13), 

• Waldemar Matysik, 44-letni Polak, były piłkarz zawodowy i trener piłki nożnej w Bonn 
(GA 8/06/06), 

• Veronika Schimanski, docentka farmacji, która „30 lat temu przybyła z Polski do 
Niemiec” i śpiewa w wielokulturowym chórze (GA 10/01/11), 

• Sebastian Bartoschek, młody naukowiec, psycholog, „potomek polskiej rodziny 
górników z Zagłębia Ruhry” (GA 24/09/11), 

• Marek Fis, „jedyny polski komik w Niemczech”, który „eksportuje między innymi 
twardy polski humor do Europy” (GA 2/12/13), 

• Anton Wujciakowski, były pracownik przymusowy (GA 30/12/13), 
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• Jolanta Altmann-Radwanka, polska historyczka organizująca spotkania z byłymi 
pracownikami przymusowymi (GA 12/05/16), 

• Filip Jacobson, choreograf z Kolonii, który w Polsce („swojej ojczyźnie”) studiował 
filmoznawstwo (GA 22/08/16), 

• Mariusz Bednarski, właściciel polskiej galerii posterów w Berlinie (BZ 11/05/06), 

• „polska partnerka“ Hawai, partnerka przyjaciela imigranta z Libanu mieszkającego w 
Berlinie, (BZ 27/05/06), 

• Łukasz Podolski, piłkarz zawodowy, „lubiący polski hip-hop” (BZ 2/06/06), 

• Esther Perel, nowojorski terapeuta par, który pomaga między innymi osobom 
pochodzącym z rodzin polsko-żydowskich (BZ 4/11/06), 

• Jack Terry (Jakub Szabmacher), „polski Żyd”, „amerykański psychoanalityk”, który 
przeżył niemiecki obóz koncentracyjny we Flossenbürgu (BZ 21/01/11), 

• Angelique Kerber, tenisistka odwołująca się do swojego „polskiego pochodzenia” (BZ 
6/02/16), 

• Mathias Nawrat, pisarz, „urodzony w 1979 roku w Opolu, który przybył z rodziną w 
wieku dziesięciu lat do RFN”, (BZ 25/02/16), 

• Ea Sola, choreografka, „córka matki o polsko-francuskich korzeniach” (DW 23/05/06), 

• John Neumaier, dyrektor i główny choreograf  baletu w Hamburgu, urodzony w 
Milwaukee, „syn polskiej emigrantki”, „angażował się w wymianę kulturalną, 
szczególnie w czasie zimnej wojny i zasłużył się dla polskiej kultury” (DW 21/03/13), 

• Mia Wasikowska, gwiazda filmowa, której matką jest Polka (DW 11/01/11), 

• Piotr Anderszewski, „jeden z najlepszych pianistów na świecie” (DW 9/02/11), 

• Henryk M. Broder, publicysta urodzony w 1946 r. w Katowicach, jeden z najbardziej 
znanych i najbardziej kontrowersyjnych autorów w Niemczech zajmujący się 
islamizmem i fundamentalizmem, (DW 31/05/11), 

• Michael Giersig, profesor, „chemik”, w tekście opowiadającym o jego drodze 
zawodowej: „wszystko zaczęło się w małym sklepie elektrycznym jego ojca w polskim 
mieście Schokken”, „jako dziecko mogłem grać i robić rękodzieła z starych części 
maszyn, a także miałem dużo swobody, szczególnie gdy byłem zafascynowany 
wykorzystaniem energii elektrycznej jako siły natury” (DW 10/09/11), 

• Angela Merkel w tekście o jej „polskich korzeniach” (DW 23/03/13), 

• Tina, Jenny, Jonny, którzy „urodzili się i wychowali w Spandau, ich matka pochodzi z 
Tajlandii a ojciec – Berlińczyk – ma polskich przodków” (DW 6/05/13), 

• Ray Manzarek, „urodził się w 1939 roku w Chicago, syn polskich emigrantów” (DW 
22/05/13), 

• Jacek Krakowiak, Polak pracujący dla Deutsche Bahn (DW 25/07/13),  

• Marta Eggerth, żona Jana Kiepury (28/12/13), 

• Alain Korcarz, „który urodził się w 1952 r. w Rue des Rosiers. Jego rodzice byli polskimi 
Żydami, przeżyli wojnę i spotkali się w Paryżu. Po ślubie założyli małą kawiarnię przy 
Rue des Rosiers 29, która stała się miejscem spotkań polskich uchodźców, Żydów i nie-
Żydów” (DW 9/01/16), 

• Julia Jasinski, Niemko-Polka dorastająca w Niemczech (DW 30/03/16), 

• Ferid, którego ojciec jest Irakijczykiem, a matka Polką (BZ 23/03/13), 

• Tobias z rodziny polsko-niemieckiej, uczęszczający do polskiego przedszkola w 
Zgorzelcu (SZ 1/06/11), 
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• Nina Ludwig i Marek Nowak, którzy „stali się parą zaledwie dwa i pół roku temu, krótko 
po mastektomii Niny. Mieszkają w westfalskim miasteczku, w mieszkaniu, w którym 
zderzają się oczywiście dwa style wyposażenia. Nina Ludwig ma 43 lata, jest 
projektantką tekstyliów, Marek Nowak ma 55 lat i jest inżynierem” (BZ 3/12/16). 

Powyższa lista ukazuje skromną, lecz nadal zauważalną heterogeniczność przywoływanych w 
tekstach osób związanych z kulturą w kontekście migracji. Po pierwsze uwidacznia się ona na 
poziomie pokoleniowym, po drugie na poziomie ich przynależności do określonych grup 
społecznych lub – w szczególnie szerokim zakresie – do określonych grup zawodowych (w tym 
także tych związanych z kulturą wysoką i popularną), po trzecie na poziomie tematyczno-
gatunkowym (jako fragmenty opowieści biograficznej, jako fragmenty podejmujące określony 
temat, np. w postaci anegdoty związanej z polskim zwyczajem całowania kobiet w rękę, w postaci 
opowieści na temat walki z rakiem piersi lub w postaci tematu związanego z edukacją czy 
dwujęzycznością) i wreszcie także na poziomie złożonych tożsamości migracyjnych bądź szerzej 
– doświadczeń migracyjnych. 

Wśród kwestii związanych z konkretnymi miejscami łączonymi z kulturą w kontekście 
migracji pojawiają się: 1) osada (niem. Ansiedlung) w Görlitz, w której „polscy obywatele robią 
zakupy i żyją” (SZ 29/01/11); 2) Görlitz i Pasewalk w związku z dyskusją na temat wzrostu 
demograficznego, o którym pisze w liście do redakcji jeden z czytelników Die Welt: „To, czy Görlitz 
i Pasewalk będą mieć więcej polskich niż niemieckich mieszkańców, jest obecnie raczej trudne do 
przewidzenia. Mogę sobie raczej wyobrazić, że ci imigranci osiedlają się dalej na zachód, gdzie 
mogą znaleźć lepsze zarobki, przynajmniej zgodnie z obecnym stanem rzeczy, a następnie nie 
będą skupiać się w małych miastach, ponieważ nie byłoby to czymś naprawdę pożądanym” (DW 
19/04/11); 3) Dortmund i jego dzielnica Nordstadt, gdzie „obecnie prawie 60 procent z 53 000 
mieszkańców ma »pochodzenie migracyjne«” (w tym polskie, DW 23/07/13). Pod tym kątem 
najsilniej reprezentowane są dwa regiony: po pierwsze Berlin w ramach podejmowania tematu 
migrantów z Polski w Niemczech jako społeczności (np. BZ 24/08/16) i po drugie Zagłębie Ruhry, 
przede wszystkim przy okazji przywoływania historycznych kontekstów migracji (np. DW 

28/02/06).  

Charakterystyka aktorów i miejsc łączonych z kulturą w kontekście migracji odsyła nas dalej 
do omówienia głównych subwątków zidentyfikowanych w ramach analizy. W ramach pierwszego 
z nich, tj. migracji w kontekstach uniwersyteckich, znajdujemy pięć tekstów. W pierwszym z 
nich mowa jest o 190 „polskich studentach” na Uniwersytecie we Freiburgu w tym o jednym 
studencie pochodzącym ze Zgorzelca (SZ 17/01/2006). W drugim tekście wspominana jest 
rozprawa doktorska Sebastiana Bartoschka przygotowana na Uniwersytecie w Münster, która 
dotyczy teorii spiskowych (GA 24/09/11). Znajdujemy też postaci życia uniwersyteckiego 
wspomniane w pierwszej części tego omówienia tj. Henryka Olesiaka, profesora psychologii, 
Jolantę Altmann-Radwankę, polską historyczkę, oraz Michaela Giersiga, profesora, „chemika”. 

Szczególnie interesującym i, co ważne, dość rozwiniętym wątkiem jest migracja w 

kontekstach zawodowych. Wątek ten pojawia się już na poziomie czysto językowym, tzn. 
dominującej nominalizacji rozumianej jako sposób konstruowania aktorów społecznych poprzez 
nadawane im nazwy. W tym zakresie dominują przede wszystkim nazwy wykonywanych przez 
osoby z tłem migracyjnym zawodów (niem.  Professionyme, Arduc-Sedlak 1999), gdy mowa np. o 
polsko-francuskiej restauracji w Görlitz, w której pracuje dwóch „polskich kucharzy” (SZ 
28/10/16), następnie o Waldemarze Matysiku pracującym jako trener piłki nożnej w Bonn (GA 
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8/06/06), później o pięciu „polskich pomocnikach” pracujących przy zbiorze truskawek (GA 
22/06/13) czy o Mariuszu Bednarskim, właścicielu galerii plakatów w Berlinie, który był także 
wolontariuszem w polskim urzędzie do spraw opieki społecznej, gdzie pracował jako pomocnik 
biurowy lub opiekun w noclegowni dla bezdomnych (BZ 11/05/06) lub wreszcie o „polskiej 
projektantce” w kontekście jej projektu dotyczącego słownika obrazkowego (GA 2/01/16). 
Ostatni z wymienionych przykładów odsyła nas także do tematu wpływu migracji na rynek pracy 
w Niemczech. W tym tekście ma on wydźwięk pozytywny, gdy pisze się o produktach, usługach i 
nowych modelach biznesowych przeżywających dynamiczny rozkwit w związku z pozytywnym 
wpływem migracji. W podobnym tonie utrzymany jest tekst dotyczący Zagłębia Ruhry: „życie 
biznesowe odzwierciedla to, co już dawno nadeszło w kulturze. Nazwiska nie-niemieckie są 
naturalną częścią dzisiejszej niemieckiej kultury. Jest to również część tradycji tego silnego 
regionu, w którym zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze są ściśle związane z imigrantami. 
Wielu mieszkańców tego regionu ma również polskie nazwiska” (BZ 24/10/11). Pisze się także o 
„wielu wysoko wykwalifikowanych młodych ludziach” we Wrocławiu i o niemieckich firmach 
inżynierskich, które tam próbują rekrutować specjalistów (DW 30/04/11).  

Po drugiej stronie barykady znajduje się tekst informujący o demonstracji NPD, która miała 
związek z zwolnieniami w hucie żelaza w Torgelow i rzekomym zatrudnianiem w niej „tanich 
polskich pracowników” (BZ 30/09/11). Ton krytyczny – ale z zupełnie innej perspektywy – 
odnajdujemy w rozmowie z Christophem Bartmannem, autorem książek, który w kontekście 
dyskusji na temat rynku pracy zdominowanego przez usługi wspomina o „polskich sprzątaczkach 
i opiekunkach osób starszych” w Niemczech. W odniesieniu do tych ostatnich mówi: „Nie jest 
dobrze, gdy opiekunki zaniedbują swoją własną rodzinę po to, by pomagać niemieckiej seniorce” 
(DW 17/09/16). 

Wątek migracyjny rozwija się też w kierunku problematyki związanej z integracją i dotyczy 
następujących kwestii szczegółowych: 

• modeli integracyjnych realizowanych w obszarze edukacji i kultury mających na celu 
„identyfikację i przezwyciężanie różnic kulturowych”, gdy mowa o projektach 
edukacyjnych, w których wspólnie uczestniczą „polskie i niemieckie dzieci”, bądź na 
poziomie instytucji kultury, kiedy pisze się o korzystaniu z oferty kulturalnej przez 
Polaków i Niemców po obu stronach Nysy (SZ 16/03/06). W tym subwątku pojawia się 
także tekst dotyczący projektu integracyjnego jednej ze szkół w Kreuzbergu (BZ 
4/02/06), 

• modeli integracyjnych realizowanych w obszarze sportu: „Piłka nożna to świetna 
okazja, aby przyciągnąć młodych ludzi z ulicy i zintegrować ich z grupą, ponieważ na 
ulicy się zgubią – mówi Waldemar Matysik – To jest praca społeczna” (GA 8/06/06), 

• modeli integracyjnych realizowanych w obszarze muzyki: „Około 80 mężczyzn i kobiet 
w wieku od 20 do 80 lat ze wszystkich warstw społecznych jest obecnie 
zaangażowanych w ten projekt, mniej więcej jedna trzecia z nich pochodzi ze 
środowisk migracyjnych – informuje prezes stowarzyszenia Gerd Schetting. Uczestnicy 
mają swoje korzenie w 17 krajach, od Boliwii po Hiszpanię, od Francji po Polskę i 
Ukrainę, od Turcji po Iran” (GA 10/01/11), 

• specyficznym projektem integracyjnym będzie także praca Mariusza Bednarskiego, 
polskiego artysty z Berlina, na rzecz zaistnienia artystów z Polski na berlińskiej scenie 
(BZ 11/05/06), a także 
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• modeli integracyjnych realizowanych przez berlińskie biblioteki w obszarze 
związanym z czytelnictwem, tzn. z obecnością w jej zasobach szerokiej oferty pozycji 
obcojęzycznych (w tym także polskich, BZ 14/06/11).  

W subwątku związanym z historycznymi kontekstami migracji odnajdujemy ich ślady, gdy 
pisze się o  pierwszej poradni psychologicznej dla polskich emigrantów założonej w latach 70. w 
Düsseldorfie (SZ 27/06/13), gdy mowa o robotnikach przymusowych (np. o Antonie 
Wujciakowskim zamordowanym przez Gestapo, GA 30/12/13) czy o cyklu spotkań z byłymi 
polskimi robotnikami przymusowymi organizowanych przez polską historyczkę Jolantę Altmann-
Radwankę (GA 12/05/16) lub przy okazji wystawy „W domu, a jednak obcy” o „wypędzonych”, 
„którzy musieli opuścić swoje domy podczas II wojny światowej – zarówno Niemcach, jak i 
Polakach. Jak ci ludzie pogodzili się ze swoim losem? Jak przyzwyczaili się do nowego domu? Jak 
ich zabrano? (GA 8/10/16). Następnie, gdy podejmowany jest wątek polskich jeńców wojennych 
(w kontekście sztuki teatralnej Eine Liebe in Deutschland, BZ 24/02/06). W kontekście Essen jako 
Europejskiej Stolicy Kultury 2010 wspomina się o Zagłębiu Ruhry, dokąd „już w 1900 roku 
przybyło 500 polskich górników i hutników” (BZ 12/04/06). Die Welt (28/2/06) wspomina także 
koniec XIX wieku, kiedy to „setki tysięcy ludzi z Górnego Śląska, Prus Wschodnich i Zachodnich 
przeniosły się do Zagłębia Ruhry. Die Welt (18/10/11) pisze także o miastach takich jak Essen, 
Dortmund i Gelsenkirchen, gdzie utworzono związek zawodowy Federacja ZZP, gazetę 
pracowników Wiarus Polski i Polski Bank Robotniczy (DW 18/10/11). Pisze się także o zmuszaniu 
Polaków w Zagłębiu Ruhry przy pomocy policji do uczenia się w ich stowarzyszeniach języka 
niemieckiego (DW 28/02/06).  

 

Wspomniana już tendencja do podejmowania wątku migracyjnego w ramach opowieści 
biograficznych przełamywana jest zdawkowo w tekstach odnoszących się do Polaków w 

Niemczech jako społeczności – mają one charakter swoistej generalizacji i przybierają przede 
wszystkim trzy perspektywy: 1) perspektywę podkreślającą heterogeniczność tej społeczności 
(„Wielu berlińskich Polaków jest rzadko postrzeganych jako jednorodne jednostki”, BZ 24/08/16; 
„nie ma polskiej dzielnicy w Berlinie. Polacy są rozproszeni po całym mieście. Grupa jest także 
bardzo heterogeniczna: są ludzie, którzy przybyli w latach 80. jako polityczni uchodźcy, a także 
artyści, studenci, przedsiębiorcy, osoby dojeżdżające do pracy”, Tomasz Dąbrowski w BZ 
16/07/13); 2) perspektywę podkreślającą zmiany w ramach tej społeczności, która korespondują 
poniekąd (biorąc pod uwagę aspekt funkcjonalny tych tekstów) z tendencją do przełamywania 
stereotypowych wyobrażeń na temat tej społeczności w niemieckiej sferze publicznej (np. gdy Die 

Welt (30/03/16) cytuje wspomnienia Julii Jasiński w tekście „Byłyśmy sprzątaczkami, byliśmy 
złodziejami” lub gdy Berliner Zeitung (24/08/16) w kontekście berlińskiej społeczności Polaków 
pisze o niej „duża i pewna siebie” i podkreśla obserwowane w niej zmiany); 3) perspektywę 
problemocentryczną (gdy Tomasz Dąbrowski w BZ (16/07/13) wspomina o potencjale 
społeczności Polaków w Berlinie, który „do tej pory nie był wystarczająco wykorzystywany” lub 
gdy Die Welt (DW 2/05/11) pisze w kontekście żądań Związku Polaków w Niemczech o 
przyznanie Polakom statusu mniejszości: „mimo że swoboda przemieszczania się jest obecnie 
normą, setki tysięcy (Polaków – ŁK) już tu mieszkają. Zazwyczaj są dobrze zintegrowani, ale często 
pracują za niewielkie pieniądze”). Perspektywę problemocentryczną reprezentuje także tekst w 
Süddeutsche Zeitung (7/09/06), w którym pisze się, że Polacy w Niemczech nie odgrywają żadnej 
roli w dyskusji na temat integracji i Leitkultur.  
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 Wątek związany z kulturą w kontekście migracji podejmują także teksty (w sumie siedem) 
związane z innymi niż Niemcy krajami, będącymi celami migracyjnymi Polaków (subwątek: 

pozaniemieckie konteksty migracji). Jest to przede wszystkim Wielka Brytania w kontekście 
rynku pracy i Brexitu. Co ciekawe, teksty te wysuwają na pierwszy plan przede wszystkim obawy 
(by nie użyć słowa strach) – zarówno ze strony Brytyjczyków, jak i Polaków. Subwątek ten otwiera 
tekst z 2006 roku  pt. „Walka o pracę. Setki tysięcy pracowników z Europy Wschodniej 
przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Wielu Brytyjczyków martwi się teraz o swoją pracę” (BZ 
20/09/06). W roku 2016 obawy przenoszone są na „polską stronę” w tekście pt. „Około milion 
Polaków mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Referendum w sprawie Brexitu zadecydowało 
również o ich losie. Teraz wahają się między niepewnością a brakiem zaufania” (SüZ 16/07/16). 
Brexit jest też łączony z postawami rasistowskimi w Wielkiej Brytanii, o czym czytamy w tekście: 
„Nienawiść, która wypływa na powierzchnię. BREXIT. Wciąż nie jest jasne, jakie przepisy będą 
miały zastosowanie do cudzoziemców, jeśli Wielka Brytania opuści UE. Ale społeczeństwo 
brytyjskie jest głęboko podzielone od czasu głosowania, a rasizm rośnie. W centrum nienawiści 
znajdują się Polacy – największa grupa imigrantów na wyspie”, GA 23/09/16). W nieco innym 
tonie – z perspektywy obserwowanych w Londynie zmian zachodzących pod wpływem migracji 
– i w formie wzmiankowania pisze się o różnych grupach zawodowych w Londynie, wymieniając 
między innymi „polskich barmanów” (DW 22/06/16). Oprócz Wielkiej Brytanii znajdujemy 
również tekst dotyczący Polaków w Islandii „Polskie strony Islandii. Polacy stanowią największą 
mniejszość na wyspie” (DW 8/06/11) oraz w kontekście dyskusji między innymi na temat 
europejskiej polityki migracyjnej wzmiankę poczynioną przez Viviane Reding, będącą jednym z 
komisarzy UE, na temat „ogromnego lęku przed polskimi hydraulikami we Francji”, który jest 
„absurdalny”, bowiem we Francji „pracuje 136 polskich hydraulików” (DW 15 /07/06).  

Obraz subwątku kultury w kontekście migracji dopełniają pojedyncze teksty dotyczące 
następujących aspektów: 

• innych społeczności migracyjnych, gdy mowa o „młodych Izraelczykach”, którzy 
koniecznie chcą przyjechać do Berlina. Pisarz Eshkol Nevo wyjaśnia w tym kontekście 
kulisy tych ruchów migracyjnych: „Ci, którzy mogą udowodnić niezbędne pochodzenie, 
otrzymują niemiecki, polski lub inny europejski paszport, z którym zazwyczaj łatwiej 
jest podróżować. A Izraelczycy uwielbiają podróżować. Zwłaszcza po doświadczeniach 
z wojny w Libanie” (BZ 14/10/11), 

• migracji w kontekście Polski, gdy przywołuje się inicjatywę polskich pisarzy 
piszących dla „uchodźców i rodaków” w tekście „Muzułmanie w Warszawie? Nie daj 
Boże. Spotkania z obcokrajowcami” (BZ 4/02/16), 

• turystyki: „mit, że członkostwo w UE doprowadzi do rozwoju turystyki, został obalony 
na przykładzie Polski. Głównymi turystami w Polsce byli Niemcy z byłej NRD, którzy 
codziennie odwiedzali polskie stacje benzynowe, aby zakupić tanią benzynę” (DW 
1/04/06), 

• migracja w filmie, gdy mowa o Pommernlandzie Volkera Koeppa (DW 14/08/06). 

Podsumowując analizę strukturalną całego wątku, warto zwrócić uwagę na kilka 
zaobserwowanych tendencji. Jak już kilka razy wspomniano wątek ten podejmowany jest w 
większości w formie narracji quasi-biograficznych lub krótkich notek biograficznych. Przytoczone 
powyżej postaci pojawiające się w tym obszarze wskazują na tendencję do akcentowania ich 
pozycji zawodowej. Na tej podstawie wyłania się pozytywny obraz polskich migrantów w 
Niemczech: osób zintegrowanych, aktywnych zawodowo, a także (w niektórych przypadkach) 



AGNIESZKA JERAN / OPIS PRÓBY 

zaangażowanych w proces integracji. Perspektywa problemocentryczna pojawia się rzadko i 
dotyczy „metaprocesów” wiązanych z migrantami rozumianymi jako społeczność lub – co ciekawe 
– ze społecznością polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. 

8. Podsumowanie 

Podsumowując: w pierwszej części tego tekstu określono istotne dla analizy konteksty 
związane z polityką integracyjną i kulturalną w Niemczech, „polityką” mediów niemieckich w 
odniesieniu do migrantów oraz z funkcjami, jakie media pełnią na styku kultury i migracji. 
Następnie przedstawiono przyjętą w projekcie metodę analizy tzn. analizę treści opartą na 
podejściu dyskursywnym a konkretnie na podejściu krytyczno-dyskursywnym wypracowanym 
przez tzw. szkołę duisburgską (Jäger 2004). Omówione zostały główne kategorie analityczne tego 
podejścia: fragmenty dyskursywne, płaszczyzny dyskursywne, wydarzenia dyskursywne, 
„przeplatanie się wątków dyskursywnych”, pozycja dyskursywna oraz fazy procesu badawczego 
tzn. faza koncepcyjna, gromadzenie materiałów do analizy, analiza strukturalna, analiza 
szczegółowa oraz całościowa interpretacja badanego wątku dyskursywnego. Zaprezentowano 
także preferowaną definicję dyskursu wiązaną z jednej strony z korpusami tekstowymi 
połączonymi kryteriami treściowymi lub semantycznymi (Busse / Teubert 1994), z drugiej strony 
z zagadnieniami dotyczącymi działania, wiedzy oraz władzy (Link 1986; Jäger 2004). W dalszej 
części tekstu scharakteryzowano korpus tekstów stanowiący podstawę analizy oraz tytuły 
prasowe tj. Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Berliner Zeitung, General Anzeiger, Sächsische Zeitung. 
Wyniki przeprowadzonej analizy pogrupowano wokół następujących aspektów: sposobów 
rozumienia pojęcia kultury w badanych tekstach; głównych aktorów łączonych z kulturą polską 
oraz wątków dyskursywnych, w ramach których pojawiają się teksty dotyczące polskiej kultury. 
Trzeci aspekt stanowił trzon analizy prasy. Wyróżniono pięć wątków dyskursywnych: kultura w 
kontekście Polski; kultura w kontekście polsko-niemieckim; wydarzenia kulturalne; 
wielokulturowość oraz kultura w kontekście migracji. Realizacja zidentyfikowanych w ramach 
analizy wątków została scharakteryzowana na przykładzie każdego z analizowanych tytułów 
prasowych. Głównym wnioskiem wysuniętym w tej części analizy jest dające się zaobserwować 
bogactwo faktograficzne analizowanych materiałów, które jednak na poziomie ściśle 
dyskursywnym okazuje się dość płytkie. Zidentyfikowano tendencję do tzw. wzmiankowania 
rozumianego przede wszystkim jako tematyzowanie elementów związanych z kulturą polską 
przy okazji innych – istotnych dla danego tytułu prasowego – tematów bądź szerzej dyskursów – 

w tym szczególnie w ramach dyskursu wielokulturowego2. Tego rodzaju realizacja dyskursywna 

doprowadziła do wniosku, że w kontekście obecności polskiej kultury w analizowanych tytułach 
prasowych o dyskursie o polskiej kulturze można mówić jedynie w bardzo wąskim zakresie 
(dotyczącym przede wszystkim stosunków polsko-niemieckich czy kwestii związanych z polską 
polityką kulturalną). Dominują jedynie fragmenty dyskursywne związane z elementami polskiej 
kultury. W dalszej części tego tekstu przedstawione zostały wyniki analizy szczegółowej, 
związanej z kulturą w kontekście migracji. Poddanie tego wątku analizie szczegółowej miało 
związek z tematyką całego projektu. Także tutaj istotną rolę odgrywała identyfikacja wątków 
dyskursywnych tj. migracja w kontekstach uniwersyteckich, migracja w kontekstach 
zawodowych, migracja a integracja, historyczne konteksty migracji, migracja w kontekście 

                                                             

2 Wszystkie formy wspomnianego wzmiankowania omówione zostały w rozdziale szóstym.   
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Polaków w Niemczech jako społeczności, pozaniemieckie konteksty migracji, turystyka, inne 
społeczności migracyjne, migracja w kontekście Polski, migracja w filmie. Zaobserwowano 
tendencję do realizowania tych wątków w ramach narracji quasi-biograficznych oraz tendencję 
do akcentowania pozycji zawodowej migrantów z Polski w Niemczech. 

Dokonując próby podsumowania całej analizy tzn. przejścia do ostatniego etapu związanego z 
całościową interpretacją badanego wątku dyskursywnego, warto przyjrzeć się sposobom 
funkcjonowania elementów kultury polskiej w badanym zakresie w prasie niemieckiej. W tym 
celu główne wyniki przeprowadzonej analizy skonfrontowane zostaną ze wskazanymi w 
pierwszej części tego tekstu kontekstami analizy. Odwołując się do przyjętego w analizie 
podejścia metodologicznego i wskazanej tam kategorii analitycznej nazwanej „przeplataniem się 
wątków dyskursywnych” (Jäger 2004) sposoby funkcjonowania elementów kultury polskiej w 
analizowanych tytułach prasowych należy dookreślić jako momenty łączenia fragmentów 
dyskursu o kulturze polskiej z innymi dyskursami, które wydają się szczególnie typowe i istotne 
dla niemieckiego dyskursu medialnego, i dlatego umożliwiają obecność kultury polskiej w jego 
przestrzeni. Tego rodzaju „przeplatanie się” – odwołując do założeń podejścia krytyczno-
dyskursywnego – nie będzie przypadkowe, lecz będzie za każdym razem zawierało element 
określonej strategii. Pierwszą z nich określić można jako reprodukcję dyskursu 
wielokulturowego: tutaj rozumianego jako swego rodzaju mechanizm umożliwiający (i przez to 
rozumiany w kategoriach strategii) zaistnienie różnych – nie tylko polskich – elementów kultury 
w niemieckiej przestrzeni publicznej. Odwołując się do „kontekstowej” części niniejszego raportu, 
w której za Keuchel i Wagner (2013/2012) przywołano formy procesów kulturowych w 
kontekście globalizacji, można wysunąć wniosek, iż analizowane teksty wpisują się przede 
wszystkim w dwie postaci tych procesów. Znakomita większość tekstów podkreśla momenty 
współistnienia różnych kultur funkcjonujących w tak czy inaczej zdefiniowanej przestrzeni w 
ramach procesu wzajemnego postrzegania się (np. w ramach tekstów relacjonujących wydarzenia 
kulturalne o profilu wielokulturowym); mniejsza część tekstów wpisuje się w bardziej złożony 
mechanizm akcentujący dialog i interakcję (np. w tekstach dotyczących współpracy między 
instytucjami kultury). Tego rodzaju konfiguracja tłumaczy także stwierdzoną w ramach analizy 
tendencję do wzmiankowania i jakościowego rozrzedzania dyskursu o kulturze polskiej w 
niemieckiej prasie. Funkcję tych tekstów można zatem zdefiniować w mniejszym stopniu w 
kategoriach promowania kultury polskiej (w tym także migranckiej) lub za Winter (2005) w 
kategoriach umożliwiania medialnego zaistnienia różnym grupom migrantów w niemieckiej 
przestrzeni publicznej, lecz przede wszystkim w kategoriach reprodukcji dyskursu 
wielokulturowego w dwóch wyżej przytoczonych wariantach.  

W istotnym dla całego projektu wątku związanym z kulturą w kontekście migracji zauważyć 
można inną strategię polegającą na łączeniu fragmentów dyskursu o kulturze polskiej z 
elementami dyskursu neoliberalnego, szczególnie z jednym z jego elementów opisywanym w 
literaturze przedmiotu odwołującej się do koncepcji rządomyślności i dyspozytywu (por. np. 
Nowicka 2016) i omawiającej momenty konstruowania podmiotu w dyskursie jako 
„przedsiębiorcy samego siebie”. Stachowiak (2013) odwołując się do wykładu Michela Foucaulta 
z 14 marca 1979 roku dotyczącego odmian neoliberalizmu definiuje „przedsiębiorcę samego 
siebie” jako „jednostkę będącą swym własnym kapitałem, swym własnym producentem i źródłem 
dochodów” (Stachowiak 2013, 145), „przedsiębiorca samego siebie ma dokonywać 
samodzielnych inwestycji edukacyjnych w swój kapitał ludzki, ma być skłonny do pomnażania go 
i żywić nadzieję na przyszłe profity z ,zarządzania sobą,” (Stachowiak 2013, 144). Ważny dla tej 
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perspektywy moment kulturowego wytwarzania tożsamości okazał się kluczowy w 
analizowanych tekstach, które promują w szerokim zakresie obraz migrantów z Polski w 
Niemczech jako osób dostosowanych do oczekiwań rynku, aktywnych zawodowo i angażujących 
się w proces integracji. Przyjmowanie przez media takiej perspektywy – promującej tylko część 
społeczności migrantów z Polski w Niemczech i tym samym marginalizującej inne społeczności – 
może tłumaczyć ilościową mizerię tego wątku, gdyż zgodnie z tezą Wippermanna i Flaiga (2009) 
media zainteresowane są w kontekście dyskursu o migrantach w Niemczech przede wszystkim 
perspektywą deficytową, dzieląc migrantów na tych, którzy chcą się integrować i na tych, którzy 
tego odmawiają. Przyjmowanie jednak takiej właśnie perspektywy – odwracając argumentację 
przywołanych autorów – nie musi zawsze oznaczać promowania negatywnego obrazu migrantów 
w Niemczech. Może także służyć do nazywania problemów, z którymi konfrontowani są migranci 
w tym kraju, i wywoływania bądź podtrzymywania debaty publicznej na temat potencjalnych 
rozwiązań, także tych związanych z polityką kulturalną bądź z uczestnictwem migrantów w 
kulturze. W kontekście migrantów z Polski w Niemczech perspektywa deficytowa (poza 
nielicznymi przykładami dotykającymi abstrakcyjnych metaprocesów zachodzących w 
społeczności, gdy np. mowa o niewykorzystywanym potencjalne „Polaków mieszkających w 
Berlinie” czy o nieodgrywaniu przez „Polaków w Niemczech” żadnej roli w dyskusji na temat 
integracji i Leitkultur) jest w analizowanych tekstach nieobecna. Szczegółowych informacji w tym 
zakresie, tzn. w zakresie problemów migrantów z Polski w Niemczech, dostarczyły 
przeprowadzone w ramach projektu wywiady. W tym kontekście nie sposób także nie wspomnieć 
o zasadniczym dla przyjętego podejścia metodologicznego łączeniem dyskursu z władzą. Ten 
moment uwidacznia się szczególnie w aspekcie omówionym powyżej, gdyż dyskurs medialny 
podsuwa możliwe interpretacje konstruujące rzeczywistość społeczną i w nawiązaniu do 
wyników analizy mówiących o preferowaniu określonego obrazu migrantów z Polski w 
Niemczech będzie zwierał także element wykluczający inne możliwe interpretacje. 

Idąc dalej śladem podejścia krytyczno-dyskursywnego i podsumowując całościową 
interpretację można wysunąć wniosek, że dyskurs wielokulturowy i neoliberalny będzie nie tylko 
elementem strategii, lecz także „perspektywą ideologiczną bądź światopoglądową” opisywaną w 
nomenklaturze krytycznej analizy dyskursu jako „pozycja dyskursywna”, „z której dana osoba 
bądź instytucja uczestniczy w dyskursie” (por. M. Jäger 2006). Ponieważ przedmiotem analizy nie 
była identyfikacja pozycji dyskursywnych danych tytułów prasowych, dzięki którym uczestniczą 
one w dyskursie publicznym, należy tutaj nieco odwrócić rozumienie tej kategorii analitycznej i 
określić dyskurs wielokulturowy i neoliberalny jako perspektywę ideologiczną bądź 
światopoglądową, która umożliwia zaistnienie elementów kultury polskiej w niemieckim 
dyskursie publicznym.     

W kontekście nieobecności pewnych wątków warto zwrócić uwagę na potencjalne słabe 
strony analizy prasy. Przede wszystkim może być to przyjęty w analizie rygoryzm metodologiczny 
związany z ograniczeniem badanego dyskursu mediów do tytułów prasowych, do wybranych 
roczników i do tworzenia korpusu za pomocą słowa kluczowego „kultura polska”. Z perspektywy 
przeciętnego odbiorcy mediów w Niemczech obserwującego obecność elementów kultury 
polskiej w różnych, w tym także tych mało oczywistych kontekstach, rygoryzm ten ogranicza 
złożoność analizowanego tematu. Np. analiza skoncentrowana na poszukiwaniach elementów 
kultury polskiej we wszystkich tekstach danego medium mogłaby uchwycić także te momenty, w 
których nie mówi się bądź nie pisze się eksplicytnie o elementach kultury polskiej. Istotnym 
obszarem, który w ramach tej analizy nie został uchwycony, jest obszar dyskursu telewizyjnego 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

31 
 

(np. gdy elementy kultury polskiej pojawiają się w kontekście piosenkarza i autora tekstów Marka 
Forstera, np. VOX: „Die Mark-Forster-Story” 12.06.2018“) czy szczególnie dyskursu 
prowadzonego w Internecie, który to wydaje się realnie – w przeciwieństwie np. do 
analizowanych tytułów prasowych – umożliwiać medialne zaistnienie różnym grupom 
migrantów. 
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Tabela nr 4: Lista cytowanych w raporcie tekstów 

Tytuł Sygnatur

a w 

raporcie 

Źródło Data Autor 

ZUGABE SüZ 

21/01/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

21.01.200

6 

Antje 

Weber 

Ein Pater geht mit 

Streit auf Sendung 

SüZ 

3/02/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

3.02.2006 Thomas 

Urban 

„Können wir räumen?“ SüZ 

10/03/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

10.03.200

6 

Jens Bisky 

„Nicht nur Schmerz 

und Nostalgie“ 

SüZ 

6/09/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

6.09.2006 Thomas 

Urban 

Zalatwiac heißt das 

kleine Zauberwort 

SüZ 

7/09/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

7.09.2006 Jens Bisky 

Vom Loft und von der 

Liebe leben 

SüZ 

8/12/06 

Süddeutsc

he Zeitung 

8.12.2006 Thomas 

Urban 
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Nun erlebt Polen, wie 

Schlesien cool wird 

SüZ 

12/02/11 

Süddeutsc

he Zeitung 

12.02.201

1 

Thomas 

Urban 

Kränze am richtigen 

Ort 

SüZ 

24/05/11 

Süddeutsc

he Zeitung 

24.05.201

1 

Thomas 

Urban 

Schunkeln für 

Mehrsprachler 

SüZ 

15/09/11 

Süddeutsc

he Zeitung 

15.09.201

1 

Florian 

Kessler/Nanni

na Matz 

Die dunkle Seite der 

Höflichkeit 

SüZ 

27/12/11 

Süddeutsc

he Zeitung 

27.12.201

1 

Katrin 

Blawat 

Adams Erben SüZ 

14/01/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

14.01.201

3 

Thomas 

Hahn 

Schatten der 

Geschichte 

SüZ 

11/04/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

11.04.200

13 

Klaus Brill 

Eure Väter, unsere 

Väter 

SüZ 

18/04/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

18.04.201

3 

Adam 

Krzeminski 

„Bleib hier“ SüZ 

19/04/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

19.04.201

3 

Klaus Brill 

Urlaub ohne Götter SüZ 

24/05/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

24.05.201

3 

Michael 

Kuntz 

Ein anderes Bild von 

der Geschichte 

SüZ 

28/06/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

28.08.201

3 

Klaus Brill 

Fels in 

der Brandung 

SüZ 

1/08/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

1.08.2013 Klaus Brill 

Der Komet SüZ 

19/09/13 

Süddeutsc

he Zeitung 

19.09.201

3 

Thomas 

Steinfeld 

Medien 

unter Kontrolle 

SüZ 

2/01/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

2.01.2016 Nadia 

Pantel 

Polnischer Abgang SüZ 

25/01/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

25.01.201

6 

Nadia 

Pantel 

Zwerge, Helden, Lech 

Walesa 

SüZ 

12/03/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

12.03.201

6 

Jens Bisky 

Nichts als Würde und 

Stolz 

SüZ 

19/05/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

19.05.201

6 

Florian 

Hassel 
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Meine Presseschau SüZ 

21/05/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

21.05.201

6 

Florian 

Hassel 

Angst vor der 

Rolle rückwärts 

SüZ 

14/06/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

14.06.201

6 

Alexandra 

Borchardt 

Das große Bangen SüZ 

16/07/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

16.07.201

6 

Lea 

Hampel 

Auf Teufel komm raus SüZ 

27/08/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

27.08.201

6 

Renate 

Meinhof 

Bild und Bühne SüZ 

13/09/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

13.09.201

6 

Jens Bisky 

»WIR SIND EINE 

RIESENENTTÄUSCHU

NG FÜR EUROPA« 

SüZ 

4/11/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

4.11.2016 Interview 

(Florian 

Hassel, 

Gabriela 

Herpell,  

Lorenz 

Wagner) 

Warschaus Welt SüZ 

8/12/16 

Süddeutsc

he Zeitung 

8.12.2016 Lukas Latz 

"Wir haben Gegen-

Gesellschaften"; 

Die Zahl der 

Deutschen schrumpft, die 

der zugewanderten 

Moslems wächst. Die 

Demographie werde zur 

Waffe, sagt der 

Bevölkerungswis-

senschaftler Herwig Birg; 

"Wir haben Gegen-

Gesellschaften" 

DW 

28/02/2006 

Die Welt 28.02.200

6 

Andrea 

Seibel 

Wahrhaftige 

Tragödien; 

DW 

6/03/06 

Die Welt 6.03.2006 Gerhard 

Gnauck 
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Erzähler der 

polnischen Geschichte: 

dem Filmregisseur 

Andrzej Wajda zum 80. 

Geburtstag 

Wir sind die neuen 

Türken; 

Der Schriftsteller 

Andrej Kurkow schreibt 

über die Geschichte einer 

ge-genseitigen Angst und 

über sein Heimatland 

nach der Wahl 

DW 

1/04/06 

Die Welt 1.04.06 Andrej 

Kurkow 

Die Zukunft ist nur 

Staffage; 

Eine Grabrede auf 

Stanislaw Lem, den 

polnischen Univer-sal-

Schriftsteller, der heute in 

Krakau beerdigt wird 

DW 

4/04/06 

Die Welt 4.04.2006 Jacek 

Trznadel 

Werkstatt der Zukunft DW 

12/04/06 

Die Welt 12.04.200

6 

Berthold 

Seewald 

Rund um Ungarn und 

Polen: Europafest im FEZ 

DW 

05/05/06 

Die Welt 5.05.2006 dpa 

Berlin kompakt DW 

08/05/06 

Die Welt 8.05.2006 Tanja 

Laninger 

Blubb, piff, pschsch 

macht die Ostsee oder 

Das Auswärtsspiel, das 

ein Heimspiel war; 

Literaturnobelpreisträg

er Günter Grass bleibt auf 

der Warschauer 

DW 

22/05/06 

Die Welt 22.05.200

6 

Gerhard 

Gnauck 
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Buchmesse keine Antwort 

schuldig 

Ea Sola; 

Ea Sola 

DW 

23/05/06 

Die Welt 23.05.06 Manuel 

Brug 

Altonale als 

Dreigestirn: Literatur, 

Kunst und Theater; 

Kulturfest mit 

Partnerland Polen beginnt 

am 2. Juni 

DW 

24/05/06 

Die Welt 24.05.200

6 

Julika 

Pohle 

Das 3. jüdische 

Filmfestival in Warschau 

DW 

26/05/06 

Die Welt 26.05.200

6 

Gerhard 

Gnauck 

Unser Feld ist die 

Welt; 

Alle 32 WM-

Teilnehmer sind vertreten 

beim Boulevard der 

Nationen am 

Heiligengeistfeld 

DW 

15/06/2006 

Die Welt 15.06.200

6 

Martin Ax 

Musterbeispiel für 

Intoleranz; 

Gastkommentar Polens 

Selbstbeschädigung / Von 

Bronislaw Geremek 

DW 

15/07/06 

Die Welt 15.07.200

6 

Bronislaw 

Geremek 

Kaczynski-

Spontaneität 

DW 

20/07/06 

Die Welt 20.07.200

6 

Gerhard 

Gnauck 

Der 

Geschichtslandschaftsmal

er: "Volker Koepp 

Kollektion" 

DW 

14/08/06 

Die Welt 14.08.200

6 

Jörg 

Taszman 

Polen halten 

Beziehungen für gut; 

DW 

26/08/06 

Die Welt 26.06.200

8 

Gerhard 

Gnauck 
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Polen beschwert sich 

über Grenzverletzung 

Wir können, wenn wir 

wollen; 

Deutsch-polnische 

Verständigung 

DW 

5/09/06 

Die Welt 5.09.2006 Norbert 

Lammert 

Bedeutender Sammler 

- aber als Herrscher ohne 

politische Fortune; 

Er war Kurfürst von 

Sachsen und König von 

Polen. Das Leben 

Augusts des Starken und 

sein Weg zu 

absolutistischer Macht; 

Kurfürst von Sachsen 

und König von Polen 

DW 

15/09/06 

Die Welt 15.09.200

6 

sven felix 

kellerhoff 

Bunt und kritisch - der 

Carneval der Kulturen 

DW 

18/09/2006 

Die Welt 18.09.200

6 

- 

Türkisch-Unterricht in 

Hamburgs Bussen und U-

Bahnen 

DW 

10/10/06 

Die Welt 10.10.200

6 

dpa 

John Neumeier; 

Keine Ornamente: Der 

Choreograf wählt 

Steckrübensuppe und Ent-

recote 

DW 

8/01/11 

Die Welt 8.01.2011 Elmar 

Krekeler 

Wer ist Mia 

Wasikowska?; 

Sie ist 21 Jahre alt, ihre 

Mutter ist Polin. Die 

Schauspielerin gilt als 

um-satzstärkster Filmstar 

DW 

11/01/11 

Die Welt 11.01.201

1 

Hannes 

Stein 
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der Welt - nach Leonardo 

DiCaprio 

Ewig neu erinnern DW 

28/01/11 

Die Welt 28.01.201

1 

Ulf 

Poschardt 

„Ich mache mich 

verrückt, das geht so nicht 

weiter"; 

Piotr Anderszewski ist 

einer der besten Pianisten 

der Welt. Jetzt zieht er die 

Notbremse 

DW 

9/02/11 

Die Welt 9.02.2011 Kai Luehrs-

kaiser 

Unsere Erinnerung ist 

nicht auszuhalten; Ein 

Buch von Jan Tomasz 

Gross über den 

polnischen 

Antisemitismus spaltet 

erneut die Nation. Warum 

das so ist, erklärt der 

Schriftsteller Andrzej 

Stasiuk 

DW 

11/02/11 

Die Welt 11.02.201

1 

Andrzej 

Stasiuk 

Holocaust als 

Schnäppchenjagd; 

Waren die Polen 

Nutznießer des deutschen 

Judenmords? Ein neues 

Buch von Jan T. Gross 

sorgt für Wirbel, ehe es 

erschienen ist 

DW 

25/02/11 

Die Welt 25.02.11 Gerhard 

Gnauck 

Polen fürchtet die 

Autonomie Schlesiens; 

Im Industriegebiet 

Oberschlesien mehren 

DW 

12/04/11 

Die Welt 12.04.201

1 

Filip 

Ganczak 
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sich Stimmen für einen 

Son-derstatus. Warschau 

will das auf keinen Fall 

zulassen 

Leserbriefe DW 

19/04/11 

Die Welt 19.04.201

1 

Andrea 

Backhaus 

Im Silicon Valley von 

Polen; 

In Breslau gibt es 

besonders viele 

hochqualifizierte junge 

Leute. Des-halb 

versuchen deutsche 

Ingenieursfirmen hier 

Fachkräfte abzuwerben. 

Doch die Stadt will das 

verhindern 

DW 

30/04/11 

Die Welt 30.04.201

1 

Flora 

Wisdorff 

Ohne ihn wären wir in 

Nasalen verloren; 

Die Organisation der 

Worte: Karl Dedecius, der 

große Vermittler der 

polnischen Literatur in 

Deutschland, wird 90 

DW 

20/05/11 

Die Welt 20.05.201

1 

Gerhard 

Gnauck 

Günter Grass gilt hier 

noch als subversiv; 

Aber Polen und 

Goethe, das passt nicht 

richtig: Eine Umfrage 

ermittelt, was unsere 

östlichen Nachbarn an 

Deutschland besonders 

mögen 

DW 

30/05/11 

Die Welt 30.05.201

1 

Gerhard 

Gnauck 
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Serie: Nine Eleven und 

die Folgen (6) 

DW 

31/05/2011 

Die Welt 31.05.201

1 

Hs 

Von wegen die Polen 

kommen - die meisten 

sind schon da; 

Auch wenn jetzt erst 

die Freizügigkeit gilt: 

Hunderttausende leben 

be-reits hier. Sie sind 

meist gut integriert, 

arbeiten aber häufig für 

wenig Geld. Jetzt fordern 

sie mehr Rechte 

DW 

2/05/11 

Die Welt 2.05.2011 Gerhard 

Gnauck; Filipp 

Ganczak 

Islands polnische 

Seiten; 

Parallelgesellschaft im 

Nordmeer: Die Polen sind 

die größte Minderheit auf 

der Insel 

DW 

8/06/11 

Die Welt 8.06.2011 Henryk M. 

Broder 

„Wir sind vollständig 

integriert"; 

Bund der Polen 

verlangt dennoch 

Minderheitenstatus in 

Deutschland - und droht 

mit rechtlichen Schritten 

DW 

10/06/11 

Die Welt 10.06.201

1 

Gerhard 

Gnauck 

Kompakt; 

Europa: Breslau wird 

europäische 

Kulturhauptstadt 2016 ++ 

Iran: Men-

schenrechtsaktivist Baghi 

wieder frei ++ 

22/06/20

11 

Die Welt 22.06.201

1 

- 
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Geschichte: Ehemalige 

NS-Pulverfabrik soll 

Gedenkstätte werden 

Kompakt; 

Auszeichnung: Hanna 

Krall erhält Würth-

Literaturpreis ++ Museen: 

Großspende befeuert 

Mannheimer Neubau-

Pläne ++ Urheberrecht: 

Urteil zur Klage des 

Künstlers Christo vertagt 

DW 

20/07/11 

Die Welt 20.07.201

1 

- 

"Mein erster Rubikon 

war meine Hose"; 

Jacek Fedorowicz, 

einer der bekanntesten 

polnischen Satiriker, über 

Polens EU-

Ratspräsidentschaft 

DW 

23/07/11 

Die Welt 23.07.201

1 

Gerhard 

Gnauck 

Neu im Kino; 

Shopping Girls: In 

Polen mal schick 

einkaufen gehen ++ 

Sommer in Orange: Wenn 

Bhagwans Jünger Dirndl 

trügen ++ Wir schaffen 

das schon: 

Gesundheitsreform im 

Irrenhaus 

DW 

18/08/11 

Die Welt 18.08.201

1 

Josef 

Engels; 

Bettina 

Göcmener; 

Jörg Tadszman 

Auf dem Wasserweg 

in die Zukunft; 

Masuren bietet einen 

spannenden Kontrast 

DW 

20/08/2011 

Die Welt 20.08.201

1 

Martin 

Dziersk 
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zwischen ehrgeizigen Ha-

fenprojekten und alten 

Fischerstädtchen 

Der Idealist, der aus 

dem Osten kam; 

Heute bekommt er die 

Goethe-Medaille: Wie 

Adam Michnik mir 

zeigte, was es heißt, ein 

glücklicher Intellektueller 

zu sein. Von Stephan 

Wack-witz 

DW 

27/08/11 

Die Welt 27.08.201

1 

Stephan 

Wack-witz 

Wissenschaftler mit 

Spieltrieb; Professor 

Michael Giersig von der 

FU Berlin gehört zu den 

besten Che-mikern der 

Welt 

DW 

10/09/11 

Die Welt 10.09.201

1 

Tobias Von 

Heimann 

Diese Nachbarschaft 

ist mit dem Auge zu 

bereisen; 

Im Berliner 

Gropiusbau: Eine 

wunderbar subjektive 

Ausstellung zu 1000 

Jahren Kunst und 

Geschichte in 

Deutschland und Polen 

DW 

24/09/11 

Die Welt 24.09.201

1 

Thomas 

Schmid 

Ärger im Paradies; 

Außenseiter, 

Störenfriede, 

Selbsterfinder: Zwei neue 

Bücher zeigen, was Klaus 

DW 

18/10/11 

Die Welt 18.10.201

1 

Hanns-

georg Rodek 
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Kinski und Fatih Akin 

verbindet - und wie sie 

den Mainstream des 

Kinos eroberten 

Die Jugend muss 

improvisieren; 

Demografischer 

Wandel beim Berliner 

JazzFest: Die Fans 

werden immer älter, aber 

der Musikernachwuchs ist 

gesichert 

DW 

9/11/11 

Die Welt 9.11.2011 Josef 

Engels 

Drei Kreuze und dann 

über die Oder - und 

zurück; 

Zeugnis 

„unauslöschlicher 

Verehrung": Eine 

polnisch-deutsche Initia-

tive rettet ein Standbild 

Friedrichs II. 

DW 

15/11/11 

Die Welt 15.11.201

1 

Eckhard 

Fuhr 

Kann denn Kopie 

Sünde sein?; 

Zeitpfeil rückwärts: 

Eine Berliner Tagung 

beschwört die 

identitätsstif-tende Kraft 

von Gebäude-

Rekonstruktionen 

DW 

22/11/11 

Die Welt 22.11.201

1 

Dankwart 

Guratzsch 

Die Revolte begann 

mit einem Banküberfall; 

Ohne Nostalgie und 

Hagiografie: Wie zwei 

DW 

13/12/11 

Die Welt 13.12.201

1 

Gerhard 

Gnauck 
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Filme und ein Buch neues 

Licht auf die Helden des 

Jahres 1981 werfen 

Die Therapeutin der 

Despoten; 

Sie kannte die 

Stalinisten besser als die 

sich selbst: Zum Tode der 

pol-nischen Journalistin 

Teresa Toranska 

DW 

4/01/13 

Die Welt 4.01.2013 Gerhard 

Gnauck 

Das erste Berlinale-

Drittel hat keine 

Begeisterung ausgelöst. 

Auch Thomas Arslans 

heiß erwarteter deutscher 

Wettbewerbsfilm „Gold" 

kann nicht überzeugen 

DW 

11/02/13 

Die Welt 11.02.201

3 

Hanns-

georg Rodek 

Absurdes Theater; 

Gespaltene 

Persönlichkeiten: Neue 

polnische Kunst in 

Leverkusen 

DW 

15/03/13 

Die Welt 15.03.201

3 

Christiane 

Hoffmans 

Feuilleton Kompakt; 

Auszeichnungen: John 

Neumeier mit „Gloria 

Artis" geehrt ++ Preis der 

Autoren geht an Frank-

Patrick Steckel ++ 

Museen: Lehmbruck-

Direktor will vorerst 

weitermachen 

DW 

21/03/13 

Die Welt 21.03.201

3 

- 

Ohne mich! DW 

23/03/13 

Die Welt 23.03.201

3 

Sabine 

Menkens 
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Feuilleton Kompakt; 

Kunst: Susanne Pfeffer 

übernimmt Kasseler 

Fridericianum ++ Film: 

Drehbuchautorin Wera 

Küchenmeister ist tot ++ 

Theater: Bühnenbild-preis 

an Anna Viebrock 

verliehen ++ Blues: 

Gitarrist Jimmy Dawkins 

im Alter von 76 gestorben 

++ Auszeichnungen: 

Malgoska Szumowska ge-

winnt Frauenfilmpreis 

DW 

15/04/13 

Die Welt 15.04.201

3 

- 

Jonnys große 

Schwester; 

Ihr Bruder wurde am 

Alexanderplatz in Berlin 

zu Tode geprügelt. Die 

Verdächtigen stehen bald 

vor Gericht. Eine 

Begegnung mit Tina K. 

DW 

6/05/13 

Die Welt 6.05.2013 Keseling; 

Uta 

Der amerikanische 

Albtraum; 

Er legte das 

Fundament für Jim 

Morrison: Zum Tod des 

Doors-Organisten Ray 

Manzarek 

DW 

22/05/13 

Die Welt 22.05.201

3 

Michael 

Pilz 

„Wir fordern die 

Wahrheit!"; 

Der ZDF-Mehrteiler 

„Unsere Mütter, unsere 

DW 

19/06/13 

Die Welt 19.06.201

3 

Gerhard 

Gnauck 
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Väter" läuft jetzt auch in 

Po-len - und sorgt für 

Empörung 

Sozialpolitik, so ratlos 

wie rastlos; 

Die Dortmunder 

Nordstadt gilt als sozialer 

Brennpunkt. Aber nicht 

der große 

Zusammenbruch steht 

bevor, sondern 

Erschöpfung breitet sich 

aus 

DW 

23/07/13 

Die Welt 23.07.13 Gerd Held 

Küss die Hand; Die 

charmante Geste ist in 

anderen Ländern Europas 

weiter verbreitet als bei 

uns. Kanzlerin Merkel 

bekommt das zu spüren 

DW 

25/07/13 

Die Welt 25.07.201

3 

Hildegard 

Stausberg 

Feuilleton Kompakt; 

Suhrkamp: Barlach-

Verwaltungsrat fordert 

Ende der Insolvenz ++ 

Lite-ratur: Polnischer 

Schriftsteller Slawomir 

Mrozek ist tot ++ 

Kulturpolitik: Bund 

bewilligt Hilfe für 

Flutschäden an Gebäuden 

++ Museen: Darmstädter 

Direktor wechselt nach 

Potsdam 

DW 

16/08/13 

Die Welt 16.08.201

3 

- 
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Dinosaurier im 

klingenden 

Porzellanladen; 

Zum 80. des Neutöners 

Krzystof Penderecki 

DW 

23/11/13 

Die Welt 23.11.201

3 

Volker 

Tarnow 

Sie sang das Blaue 

vom Himmel; 

Ungarische Lerche, 

gewürzt mit Paprika: Zum 

Tod von Marta Eggerth 

DW 

28/12/13 

Die Welt 28.12.201

3 

Klaus 

Geitel 

"Wir laufen nicht 

davon"; 

Die Menschen im 

Marais, dem jüdischen 

Viertel von Paris, sind 

einge-schüchtert. Doch 

sie wollen ihre Heimat 

nicht verlassen - auch 

wenn vor der Synagoge 

bewaffnete Soldaten 

stehen 

DW 

9/01/16 

Die Welt  9.01.2016 Henryk M. 

Broder 

Kleine 

Kulturgeschichte des 

Kusses; 

Überlegungen zum 

Valentinstag 

DW 

13/02/16 

Die Welt 13.02.201

6 

Katharina 

Röben 

"Ich kann Europas 

Dekadenz nicht 

verstehen"; 

Polens neue Regierung 

steht wegen ihres 

autoritären Kurses in der 

Kri-tik. Kulturminister 

DW 

26/02/16 

Die Welt 26.02.201

6 

Gerhard 

Gnauck 



AGNIESZKA JERAN / OPIS PRÓBY 

Piotr Gli ski über 

verbotene 

Theateraufführungen, 

Gender-Theorien und 

Gesetzesänderungen im 

Eilverfahren 

Der Zauberer von 

Lodz; 

Literaturwanderer 

zwischen den 

Sprachwelten: Karl 

Dedecius, der gro-ße 

Vermittler zwischen 

Deutschen und Polen, ist 

gestorben 

DW 

29/02/16 

Die Welt 29.02.201

6 

 

Du Polin!; Wir waren 

die Putzen, wir waren die 

Diebe: Was man über das 

belastete Verhältnis 

zweier Länder lernt, wenn 

man als Deutsch-Polin in 

Deutsch-land aufwächst. 

Eine Erinnerung 

DW 

30/03/16 

Die Welt 30.06.16 Julia 

Jasinski 

"Polen befindet sich in 

einem kalten 

Bürgerkrieg"; 

Die polnische 

Regisseurin Agnieszka 

Holland ist besorgt über 

Nationa-lismus und 

Antisemitismus in ihrer 

Heimat. Auch in anderen 

DW 

5/04/16 

Die Welt 5.04.2016 Jörg 

Winterbauer 
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Ländern sieht sie 

Probleme 

"Für so ein Polen 

haben wir nicht 

gekämpft"; 

Der Regisseur Andrzej 

Wajda wehrt sich gegen 

die Umdeutung der Ge-

schichte durch die neue 

Regierung. Und schaut 

alarmiert gen Westen 

DW 

2/05/16 

Die Welt 2.05.2016 Jörg 

Winterbauer; 

Gerhard 

Gnauck; 

Sascha 

Lehnartz 

Feuilleton Kompakt; 

Klassik: EU-

Jugendorchester soll 

erhalten bleiben ++ 

Literatur: Zagajewski 

kritisiert Regierung und 

Kirche ++ "Kot & Köter": 

Die Zeit-schrift für den 

Hundefeind ist pleite ++ 

Auszeichnungen: Kleist-

Preis für Yoko Tawada 

++ Illegale Altertümer: 

Museumschef kauft keine 

Exponate mehr 

DW 

1/06/16 

Die Welt 1.06.2016 - 

Meine raum- und 

kulturfremde Heimat; 

Leidet unser 

Heimatgefühl durch 

Zuwanderung? Und ist 

Abschottung überhaupt 

eine Option? Eine 

DW 

22/06/2016 

Die Welt 22.06.201

6 

Alan 

Posener 
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sentimentale Reise in die 

Londoner Vor-stadt 

Der Dreck bleibt 

analog; Wir leben in einer 

Welt der Dienstleister, um 

mehr Zeit für das Leben 

zu haben. Wirklich? Ein 

Interview mit dem 

Buchautor Christoph 

Bartmann 

DW 

17/09/16 

Die Welt 17.09.201

6 

Andrea 

Seibel 

Demokratie paradox; 

Der Pegel der 

politischen Kultur ist auch 

in Europa tief gesunken. 

Zwar herrscht keine Lust 

am Untergang, wohl 

macht sich aber eine Lust 

am Verlust von Anstand 

und Regelhaftigkeit breit. 

Haben wir vergessen, was 

Krieg und Autokratie 

bewirken? 

DW 

9/11/16 

Die Welt 9.11.2016 Thomas 

Schmid 

Traummatch: 

Frankreich gegen 

Deutschland; 

AUSTAUSCH: 

Multikulturelles Sportfest 

am KAG 

GA 

6/04/06 

General 

Anzeiger 

6.04.2006 ham 

Freunde aus Krakau zu 

Gast; 

PARTNERSCHAFT: 

Hagerhof-Schüler haben 

Besuch aus Polen 

GA 

11/04/06 

General 

Anzeiger 

11.04.201

6 

hoh 
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KULTUR; 

Essen, warum nicht? 

GA 

12/04/06 

General 

Anzeiger 

12.04.200

6 

Von Detlef 

Drewes 

Grenzenlos kicken 

Der Sport holt die 

Jugendlichen von der 

Straße, das Regelwerk 

wird zur Lebenshilfe 

GA 

8/06/2006 

General 

Anzeiger 

8.06.2006 ley 

SS-Debatte eskaliert; 

BIOGRAFIE: Lech 

Walesa greift Günter 

Grass an. Umfrage 

veröffentlicht 

GA 

19/08/06 

General 

Anzeiger 

19.08.200

6 

dpa 

Der "Multi-Kulti-

Burger" verbindet 

Kulturen; 

PROJEKT: Schüler 

können beim Wettbewerb 

"Begegnung mit Osteuro-

pa" mitmachen  

GA 

27/09/06 

General 

Anzeiger 

27.09.200

6 

Antonius 

Nolden 

Singen verbindet; 

Der Bad Godesberger 

MultiKultiChor besteht zu 

einem Drittel aus Mig-

ranten 

GA 

10/01/11 

General 

Anzeiger 

10.01.201

1 

Ebba 

Hagenberg-

Miliu 

Und ab geht die Post; 

Vorwärts in die 

Vergangenheit: Bonner 

Marathon mit neuem, 

altem Titelsponsor. Am 

Sonntag gehen mehr als 

10 000 Menschen auf die 

Strecke 

GA 

6/04/11 

General 

Anzeiger 

6.04.2011 Gert auf der 

Heide 
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Er liebte die Kunst und 

das Theater; 

Lesung zu Papst 

Johannes Paul II. 

GA 

4/05/2011 

General 

Anzeiger 

4.05.2011 Elisabeth 

Einecke-

Klövekorn 

Besuch von der Insel; 

Hagerhof-

Gymnasiasten begrüßen 

Gäste des Collège Achille 

Grondin auf La Réunion 

GA 

17/05/11 

General 

Anzeiger 

17.05.201

1 

Holger 

Handt 

"Möglichst viele sollen 

mitmachen"; 

Eine Vereinsgründung 

für die 

Städtepartnerschaft 

Bornheim-Zawiercie ist 

geplant  

GA 

9/07/11 

General 

Anzeiger 

9.07.2011 Ilse Mohr 

NRW und Polen setzen 

auf die Kunst; 

Ministerpräsidentin 

Hannelore Kraft beendet 

ihren Besuch in 

Warschau. 

Landesregierung 

investiert in Kultursaison 

GA 

19/09/11 

General 

Anzeiger 

19.09.201

1 

dpa 

Professoren in 

Plauderlaune; 

Zwei Veranstaltungen 

im Museum Koenig 

bieten Unterhaltsames au-

ßerhalb des 

Elfenbeinturms 

GA 

24/09/11 

General 

Anzeiger 

24.09.201

1 

Wolfgang 

Kaes 

Früchtchen auf 

Abwegen; 

GA 

22/06/13 

General 

Anzeiger 

22.06.201

3 

Oliver 

Stenzel 
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Als kalte Suppe oder 

tiefgefroren im 

Champagner: Erdbeeren 

sind aromatische 

Tausendsassas. Sie 

verstehen sich mit 

Kräutern wie Basili-kum 

ebenso wie mit Spargel 

und Salat 

Vorträge, Sprachkurse 

und Studienreisen; 

Volkshochschule hat 

ihr Herbstprogramm 

herausgegeben. 

Prominenter Gast ist 

Richard David Precht 

GA 

2/08/13 

General 

Anzeiger 

2.08.2013 i/jam 

Zwei "Töpferstädte" 

für ein gemeinsames 

Europa; 

Am Samstag feierte 

die Stadt Siegburg ihre 

60-jährige Freundschaft 

mit der polnischen Stadt 

Bunzlau. 

GA 

9/09/13 

General 

Anzeiger 

9.09.2013 - 

Trommeln und Singen 

verbindet; 

Beim Fest der 

Nationen und Kulturen in 

Bornheim treffen sich 

Mitbürger aus aller Welt 

GA 

14/10/13 

General 

Anzeiger 

14.10.201

3 

Sonja 

Weber 

Ein Pole packt aus; 

Marek Fis gastiert auf 

der Kleinkunstbühne 

GA 

2/12/13 

General 

Anzeiger 

2.12.2013 wbe 
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Menschen, Jubiläen 

und Kurioses; 

Von Richard David 

Precht bis zum Rehkitz 

Lars 

GA 

30/12/13 

General 

Anzeiger 

30.12.201

3 

- 

Migration als kreativer 

Impulsgeber 

 

GA 

2/01/16 

General 

Anzeiger 

2.01.2016 TANJA 

TRICARICO 

Heimat, Kirche, Nation 

- kopiert Polen das 

Modell Ungarn?; Der 

rapide Demokratieabbau 

erinnert an die Vorgänge 

im Nachbarland. Doch es 

gibt auch Unterschiede 

GA 

6/01/16 

General 

Anzeiger 

6.01.2016 dpa/Gregor 

Mayer/Eva 

Krafczyk 

Die kleine Ewigkeit 

der Kunst; 

Adam Zagajewski in 

der Buchhandlung 

Böttger 

GA 

6/02/16 

General 

Anzeiger 

6.02.2016 Hagen Haas 

Preisträger unter sich; 

Seit 1976 verleiht der 

Landschaftsverband den 

Rheinlandtaler. Feier-

stunde mit allen Geehrten 

GA 

12/05/16 

General 

Anzeiger 

12.05.201

6 

Martin 

Wein 

Signal gegen den 

Fremdenhass; 

Papst Franziskus nutzt 

den Weltjugendtag in 

Krakau, um zum Engage-

ment für Flüchtlinge 

aufzurufen 

GA 

1/08/16 

General 

Anzeiger 

1.08.2016 Thomas 

Jansen/kna 
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Bewegte Bilder zu 

bewegender Musik; 

Charlie Chaplin und 

"Das schlafende Paris" 

haben bei den 32. Bonner 

Stummfilmtagen Akzente 

gesetzt 

GA 

22/08/16 

General 

Anzeiger 

22.08.201

6 

Ulrike 

Strauch 

Hass, der an die 

Oberfläche dringt; 

BREXIT Noch ist 

offen, welche 

Bestimmungen für 

Ausländer gelten werden, 

wenn Großbritannien aus 

der EU ausgetreten ist. 

Doch die bri-tische 

Gesellschaft ist seit dem 

Votum tief gespalten, 

Rassismus nimmt zu. Im 

Fokus des Hasses stehen 

Polen - die größte 

Einwanderergruppe auf 

der Insel 

GW 

23/09/16 

General 

Anzeiger 

 KATRIN 

PRIBYL 

- GA 

8/10/16 

General 

Anzeiger 

8.10.2016 Gabriela 

Quarg 

Polens Abgründe 

ausgeleuchtet; 

Der bedeutende 

Filmregisseur Andrzej 

Wajda ist mit 90 Jahren 

gestor-ben 

 

GA 

11/10/16 

General 

Anzeiger 

11.10.201

6 

HARTMU

T WILMES 
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Keine Ahnung, was 

Bedürftigkeit heißt 

BZ 

4/02/06 

Berliner 

Zeitung 

4.02.2006 Guntram 

Liebig 

THEATER 89 

Erfolgreiche 

Uraufführung: "sonst is 

alles wie immer". In 

Vorbereitung: "Eine 

Liebe in Deutschland" 

Wenn die Dämme 

brechen 

BZ 

24/02/06 

Berliner 

Zeitung 

24.02.200

6 

- 

Lederhose und 

Baguette 

 

BZ 

14/03/06 

Berliner 

Zeitung 

14.03.200

6 

Andreas 

Mix 

Wir im Revier Görlitz 

verliert, Essen gewinnt: 

Europäische Kulturhaupt-

stadt 2010 wird damit das 

ganze Ruhrgebiet 

BZ 

12/04/06 

Berliner 

Zeitung 

12.04.200

6 

- 

Hartnäckiger 

Hilfsarbeiter 

BZ 

11/05/06 

Berliner 

Zeitung 

11.05.200

6 

Elmar 

Schütze 

Zwei Freunde in der 

Fremde 

BZ 

27/05/06 

Berliner 

Zeitung 

17.05.200

6 

Brenda 

Strohmaier 

Podolskis Poetik BZ 

2/06/06 

Berliner 

Zeitung 

2.06.2006 Karin 

Bühler 

POLEN-DDR; 

Viel zu westlich der 

Osten 

BZ 

8/06/06 

Berliner 

Zeitung 

8.06.2006 Sebastian 

Preuss 

Bunte Republik 

Deutschland; 

Die Weltmeisterschaft 

wird nicht nur in 

Schwarz-Rot-Gold 

gefeiert. Je-den Tag gibt 

BZ 

20/06/06 

Berliner 

Zeitung 

20.06.200

6 

Frank 

Junghänel 
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es hier eine 

Völkerwanderung - mit 

Flaggen und Gesängen 

der Gäste 

 

Nackt im See und 

schwanger; 

Mit Musik von Bach 

gegen die Kultur des 

Todes: das polnische 

Drama "Leben in mir" 

BZ 

29/06/06 

Berliner 

Zeitung 

29.06.200

6 

Jan 

Brachmann 

Kampf um die Jobs; 

Hunderttausende 

Arbeiter aus Osteuropa 

kommen nach 

Großbritannien. Viele 

Briten sorgen sich jetzt 

um ihre Arbeitsplätze - 

und um manches andere 

BZ 

20/09/06 

Berliner 

Zeitung 

20.09.200

6 

Sabine 

Rennefanz 

Sowjetpanzer gegen 

die Revolution; 

Wie die 

Freiheitsbestrebungen in 

Ungarn 1956 von Moskau 

blutig nie-dergeschlagen 

wurden 

BZ 

21/10/06 

Berliner 

Zeitung 

21.10.200

6 

George H. 

Hodos 

Höchste Zeit für die 

Leidenschaft; 

Die New Yorker 

Paartherapeutin Esther 

Perel reist durch die Welt 

und erklärt den Menschen 

die Spielregeln der Liebe 

BZ 

4/11/06 

Berliner 

Zeitung 

4.11.2006 Interview 
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Bezirkswerbung in 

sechs Sprachen 

BZ 

15/12/06 

Berliner 

Zeitung 

15.12.200

6 

Birgitt 

Eltzel 

Garten-Kultur-Region 

beiderseits der Grenze 

BZ 

22/12/06 

Berliner 

Zeitung 

22.12.200

6 

dpa 

Der traurigste Tag Wie 

aus dem 15-jährigen 

polnischen Juden Jakub 

Szabmacher, der das 

deutsche 

Konzentrationslager 

Flossen-bürg überlebte, 

der amerikanische 

Psychoanalytiker Jack 

Terry wurde 

BZ 

21/01/11 

Berliner 

Zeitung 

21.11.201

1 

Cornelia 

Geissler 

Rock am See Vor den 

Toren Frankfurts werden 

erstmals 10000 Besu-cher 

zum Helene-Beach-

Festival erwartet 

BZ 

11/05/11 

Berliner 

Zeitung 

11.05.201

1 

Katrin 

Bischoff 

BIBLIOTHEKEN 

Mehr Migranten an die 

Ausleihe 

BZ 

14/06/11 

Berliner 

Zeitung 

14.06.201

1 

Nikolaus 

Bernau 

JAZZFEST Es geht 

ums Geschichtenerzählen 

BZ 

21/06/11 

Berliner 

Zeitung 

21.06.201

1 

Michael 

Ernst 

NACHRICHTEN BZ 

15/09/11 

Berliner 

Zeitung 

15.09.201

1 

bal 

Adalbert starb für 

beide Länder Der Martin-

Gropius-Bau zeigt in 

einer großen Ausstellung 

1000 Jahre polnisch-

deutscher Geschichte 

BZ 

22/09/11 

Berliner 

Zeitung 

22.09.201

1 

Sebastian 

Preuss 
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Niemandsland In 

Koblentz, Vorpommern, 

hat jeder Dritte NPD 

gewählt. Aber Koblentz 

ist kein Dorf von 

Neonazis. Es ist alles viel 

trauriger 

BZ 

30/09/11 

Berliner 

Zeitung 

30.09.201

1 

Bernhard 

Honnigfort 

Von Sehnsüchten und 

Heimweh Warum so viele 

junge Israelis unbe-dingt 

nach Berlin kommen 

wollen - der Schriftsteller 

Eshkol Nevo hat dafür 

Erklärungen 

BZ 

14/10/11 

Berliner 

Zeitung 

14.10.201

1 

Inge 

Günther 

Pauschalurlaub in 

Tirol, Skifahren in Polen 

Nicht nur die südlichen 

Re-gionen, auch die 

Berge haben im Winter 

ihren Reiz - bei 

Wintersportlern 

BZ 

24/10/11 

Berliner 

Zeitung 

24.10.201

1 

spa 

Hallo Nachbarn! Ein 

Ausstellungsreigen samt 

großem Begleitprogramm 

gibt Einblick in Polens 

florierende Kunstszene 

 

BZ 

5/11/11 

Berliner 

Zeitung 

5.11.2011 Sebastian 

Preuss 

Schlesische Erbe-

Pflege 

 

BZ 

31/12/11 

Berliner 

Zeitung 

31.12.201

1 

Ulrich 

Krökel 

NACHRICHTEN BZ 

21/03/13 

Berliner 

Zeitung 

21.03.201

3 

dpa 
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Unter Brüdern Als sie 

Teenager waren, trieben 

sie nur Sport und hingen 

ab. Dann rief sie Allah. 

Heute sind sie junge 

Männer und voll heiligen 

Ernstes. Die Geschichte 

von Serkan, Ahmet, 

Rahim und Abd al-Hadi - 

neuen Fundamentalisten 

des Islams in Deutschland 

BZ 

23/03/13 

Berliner 

Zeitung 

23.03.201

3 

Jan Rübel 

Was interessiert euch 

an Auschwitz? Eine 

Gruppe Jugendlicher be-

sucht die Gedenkstätte in 

Polen. Sie leben in Berlin, 

ihre Familien stammen 

aus dem Libanon, der 

Türkei, dem Irak, Guinea, 

Serbien, Pa-lästina, 

Rumänien, Italien. Über 

das neue Shoah-

Gedenken im Migrati-

onsland Deutschland 

BZ 

26/03/13 

Berliner 

Zeitung 

26.03.201

3 

Jan 

Thomsen 

Gestern, heute, morgen BZ 

18/04/13 

Berliner 

Zeitung 

18.04.201

3 

- 

"Über den deutsch-

polnischen Horizont 

hinaus" Tomasz 

Dabrowski, scheidender 

Leiter des Polnischen 

Instituts Berlin, über zwei 

Nachbar-staaten 

BZ 

16/07/13 

Berliner 

Zeitung 

16.07.201

3 

Interview 

(Andreas Mix) 
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Schenk mir eine 

schöne Shruti; 

Das "Worldtronics"-

Festival widmet sich 

globaler elektronischer 

Musik 

BZ 

28/11/13 

Berliner 

Zeitung 

28.112013 Jens Balzer 

Revolution am Herd; 

Flusskrebse, Edel-Pilze 

oder Wurzelgemüse: Die 

kulinarische Kultur in 

Polen erwacht - und eine 

junge Generation 

interpretiert alte 

Traditionen neu 

BZ 

30/11/13 

Berliner 

Zeitung 

30.11.201

3 

JACEK 

SLASKI 

Immer schön die 

Tradition pflegen; 

Polens Regierung will 

künftig patriotische und 

historisierende Kultur 

fördern - progressive 

Projekte könnten auf der 

Strecke bleiben 

BZ 

14/01/16 

Berliner 

Zeitung 

14.01.201

6 

JAN 

OPIELKA 

Schönheit am Fluss BZ 

16/01/16 

Berliner 

Zeitung 

16.01.201

6 

JAN 

OPIELKA 

Keimzeit im Keller; 

Eigentlich ist die 

Kulturfabrik 

Fürstenwalde eher ein 

Sozialladen. Sie macht 

aber ein wunderbares 

Programm 

BZ 

30/01/16 

Berliner 

Zeitung 

30.01.201

6 

Jens 

Blankennagel 
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Muslime in Warschau? 

Gott bewahre; 

Begegnungen mit dem 

Fremden - polnische 

Schriftsteller schreiben 

für Flüchtlinge und 

Landsleute 

AUTOR:  

BZ 

4/02/16 

Berliner 

Zeitung 

4.02.2016 MATHIAS 

SCHNITZLE

R 

Besonders viel 

Ehrgeiz; 

Im Fed-Cupspiel gegen 

die Schweiz treten nicht 

zufällig nur Tennis-

spielerinnen mit 

Migrationshintergrund an 

BZ 

6/02/16 

Berliner 

Zeitung 

6.02.2016 Jörg 

Winterfeldt 

Einmal ins Grab und 

wieder zurück; 

Gar nicht altväterlich, 

sondern sehr frisch erzählt 

Matthias Nawrat eine 

Opa-Geschichte und liest 

am Freitag 

BZ 

25/02/16 

Berliner 

Zeitung 

25.02.201

6 

CORNELI

A GEISSLER 

Fremdenführer aus 

Leidenschaft; 

Zum Tod des 

Kulturvermittlers und 

Übersetzers Karl 

Dedecius 

BZ 

29/02/16 

Berliner 

Zeitung 

29.02.201

6 

ANDREAS 

MIX 

Ausflug mit Polnisch-

Kurs; 

So einen Zug hat es 

noch nicht gegeben: 

Musik, Lesungen und 

BZ 

29/04/16 

Berliner 

Zeitung 

29.04.201

6 

Peter 

Neumann 
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eine mobile Bibliothek 

machen die Fahrt in die 

Kulturhauptstadt Breslau 

zum Erlebnis 

Großmutters 

Wunderland; 

In der DDR kam jeder 

Vierte aus einer Familie, 

die Flucht und 

Vertreibung erlebt hatte. 

Doch das Thema wurde 

totgeschwiegen. Fällt es 

da rum vielen 

Ostdeutschen heute so 

schwer, Fremde 

willkommen zu heißen? 

BZ 

14/05/16 

Berliner 

Zeitung 

14.05.201

6 

Sabine 

Rennefanz 

ARTIKEL BZ 

1/07/16 

Berliner 

Zeitung 

1.07.2016 - 

Vom Tiergarten zum 

Polexit? 

BZ 

5/07/16 

Berliner 

Zeitung 

5.07.2016 Philipp 

Fritz 

Viadrina forscht 

digital; 

Europa-Universität 

plant gemeinsames 

Forschungsprojekt mit 

Polen 

BZ 

21/07/16 

 21.07.201

6 

dpa 

Wahre Affären BZ 

29/07/16 

Berliner 

Zeitung 

29.07.201

6 

IRMGARD 

BERNER 

Fürst-Pückler-Park 

Bad Muskau finanziell 

gesichert 

BZ 

23/08/16 

Berliner 

Zeitung 

23.08.201

6 

epd 

Groß und 

selbstbewusst; 

BZ 

24/08/16 

Berliner 

Zeitung 

24.08.201

6 

CHRISTIA

N LATZ 
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Die vielen Berliner 

Polen nimmt man selten 

als homogene Einheit 

wahr. Doch die 

Community verändert 

sich 

Spaniens Altmeister 

und Dada afrikanisch; 

Zur Zeitreise wird 

diese Lange 

Museumsnacht durch 77 

Häuser, Samm-lungen, 

Institutionen. Alte und 

neuere Kunstwerke, 

Alltagsdinge, einst 

spektakuläre Erfindungen, 

wunderschöne und 

skurrile, auch obskure 

Dinge erzählen ihre 

unverwechselbaren 

Geschichten 

BZ 

27/08/16 

Berliner 

Zeitung 

27.08.201

6 

- 

Bowie und der Papst; 

Die Kulturszene 

Warschaus ist vielfältig, 

die PiS-Partei macht 

jedoch immer mehr 

Einfluss geltend 

BZ 

30/08/16 

Berliner 

Zeitung 

30.08.201

6 

Philipp 

Fritz 

Filmfestival von San 

Sebastián startet mit 

"Toni Erdmann" 

BZ 

17/09/16 

Berliner 

Zeitung 

17.09.201

6 

dpa 

"Europäische 

Grundsätze stehen in 

Polen nicht zur Debatte"; 

BZ 

20/09/16 

Berliner 

Zeitung 

20.09.201

6 

PHILIPP 

FRITZ 
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Der Präsidentenberater 

und EU-Abgeordnete 

Zdzislaw Krasnodebski 

über 

Nationalkonservatismus, 

Diktatur und Demokratie 

Die Schnittstelle; 

Häufig ist Brustkrebs 

ein Trennungsgrund. 

Manchmal beginnt mit 

der Krankheit aber auch 

eine neue Liebe. Eine 

Frau erzählt 

BZ 

3/12/16 

Berliner 

Zeitung 

3.12.2016 BETTINA 

KLEIST 

Ins eigene Fleisch 

geschnitten 

 

BZ 

5/12/16 

Berliner 

Zeitung 

5.12.2016 PHILIPP 

FRITZ 

Versuchte 

Einflussnahme; 

Die Direktorin des 

Polnischen Instituts 

bekam vor ihrer 

Abberufung Post vom 

polnischen Botschafter  

BZ 

8/12/16 

Berliner 

Zeitung 

8.12.2016 Philipp 

Fritz 

Kreativ mit Stift und 

Pinsel 

SZ 

6/01/06 

Sächsische 

Zeitung 

6.01.2006 - 

Tagesgespräch mit 

Nikolaus von Gayling-

Westphal 

Hilfe aus dem 

Südwesten 

SZ 

17/01/06 

Sächsische 

Zeitung 

17.01.200

6 

Gespräch: 

Frank Seibel 

Ein junges Schlesien 

fährt Bahn 

SZ 

11/03/06 

Sächsische 

Zeitung 

11.03.200

6 

Ines Eifler 
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Gespräch der Woche 

mit Andrzej 

Slomianowski 

Hier rauft man sich 

zusammen 

SZ 

13/03/06 

Sächsische 

Zeitung 

13.03.200

6 

Interview 

Applaus für Görlitzer 

Bewerbung 

SZ 

16/03/06 

Sächsische 

Zeitung 

16.03.200

6 

- 

Notiert 

Science-Fiction-Autor 

Stanislaw Lem 

gestorben 

SZ 

28/03/06 

Sächsische 

Zeitung 

28.03.200

6 

dpa 

Grenzenlos vom Film 

begeistert 

SZ 

1/04/06 

Sächsische 

Zeitung 

1.04.2006 Ines Eifler 

Diese Kostbarkeiten 

warten auf Europa 

SZ 

12/04/06 

Sächsische 

Zeitung 

12.04.200

6 

- 

Notiert 

Nächster 

Kulturstammtisch am 

Mittwoch im Ratscafé 

SZ 

29/04/06 

Sächsische 

Zeitung 

29.04.200

6 

SZ 

Anziehung Zum 

Wochenende 

SZ 

13/05/06 

Sächsische 

Zeitung 

13.05.200

6 

Frank 

Seibel 

Erinnerung ist ein 

Grundrecht 

SZ 

17/05/06 

Sächsische 

Zeitung 

17.05.200

6 

Andrzej 

Tomaszewski 

45 ungewöhnliche 

Blicke 

SZ 

12/06/06 

Sächsische 

Zeitung 

12.06.200

6 

Frank 

Seibel 

WM2006 Deutsch-

polnischer Fußballtag: 

Doppelpass - Po danie na 

dwa 

Kleine Kicker 

bekommen eine große 

Bühne 

SZ 

13/06/06 

Sächsische 

Zeitung 

13.06.200

6 

Frank 

Seibel 
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Spielen, Sport, Segeln, 

Reiten und vieles mehr 

SZ 

6/07/06 

Sächsische 

Zeitung 

6.07.2006 Roxana 

Kotter 

leserbriefe 

Bilder vom 

Wochenende - 

Spaziergang nach 

Zgorzelec 

SZ 

24/08/06 

Sächsische 

Zeitung 

24.08.200

6 

H. Krause 

Musik ist wichtiger als 

Kuchen 

SZ 

6/09/06 

Sächsische 

Zeitung 

6.09.2006 Ines Eifler 

Viel Anklang beim 

Ausklang 

SZ 

25/09/06 

Sächsische 

Zeitung 

25.09.200

6 

cj 

Bogatynias 

bröckelnder Schatz 

SZ 

14/10/06 

Sächsische 

Zeitung 

14.10.200

6 

Jana 

Ulbrich 

Der Neue will die 

Wirtschaft stärken 

SZ 

29/11/06 

Sächsische 

Zeitung 

29.11.200

6 

Renate 

Heidner 

"2010 war ein extrem 

schwieriges Jahr" 

SZ 

29/01/11 

Sächsische 

Zeitung 

29.01.201

1 

Jenny 

Thümmler 

Deutsch-Polnische 

Gesellschaft wählt 

Görlitzer in Vorstand 

SZ 

8/02/11 

Sächsische 

Zeitung 

8.02.2011 SZ 

Schnell noch für 1000 

Euro bewerben 

SZ 

16/04/11 

Sächsische 

Zeitung 

16.04.201

1 

Jenny 

Thümmler 

Musikschüler kennen 

keine Grenzen mehr 

SZ 

6/05/11 

Sächsische 

Zeitung 

6.05.2011 Ines Eifler 

Leserbriefe SZ 

25/05/11 

Sächsische 

Zeitung 

25.05.201

1 

- 

Leserbriefe SZ 

1/06/11 

Sächsische 

Zeitung 

1.06.2011 Lucja und 

Andreas 

Zahlten, 

Nachrichten SZ 

8/06/11 

Sächsische 

Zeitung 

8.06.2011 SZ 

Mitmachen beim 

ersten deutsch-polnischen 

SZ 

22/06/11 

Sächsische 

Zeitung 

22.06.201

1 

- 



AGNIESZKA JERAN / OPIS PRÓBY 

Energiefest in 

Weißwasser 

Markersdorf 

Kinder erleben das 

Mittelalter 

SZ 

9/09/2011 

Sächsische 

Zeitung 

9.09.2011 SZ/ah 

Deutsch-Polnisches 

Bildungstreffen für ältere 

Erwachsene 

SZ 

26/10/11 

Sächsische 

Zeitung 

26.10.201

1 

SZ 

Keramikmuseum soll 

inspirieren 

SZ 

10/01/13 

Sächsische 

Zeitung 

10.01.201

3 

SZ 

Heiraten auf 

Hawaiianisch 

SZ 

2/03/13 

Sächsische 

Zeitung 

2.03.2013 Katarzyna 

Wilk-

Sosnowska, 

Pawel 

Sosnowski, 

Katrin 

Schröder 

Warmer Geldregen für 

Vereine 

SZ 

10/04/13 

Sächsische 

Zeitung 

10.04.201

3 

Ines Eifler 

Radio-Reporter 

erkunden das Leben an 

der Grenze 

SZ 

7/05/13 

Sächsische 

Zeitung 

7.05.2013 Tobias 

Hoeflich 

Görlitzer bittet in den 

Literatursalon 

SZ 

27/06/13 

Sächsische 

Zeitung 

27.06.201

3 

Ines Eifler 

Nur Schildkröte 

Ramses leistet noch 

Gesellschaft 

SZ 

24/08/13 

Sächsische 

Zeitung 

24.08.201

3 

Ingo 

Kramer 

Görlitz bringt Kultur 

nach Wroclaw 

SZ 

15/01/16 

Sächsische 

Zeitung 

15.01.201

6 

Sebastian 

Beutler 

Zwei Sprachen - eine 

Meinung 

SZ 

5/03/16 

Sächsische 

Zeitung 

5.03.2016 Alexander 

Kempf 

Vor dem Jazz wird im 

Ku'Stall gefegt 

SZ 

16/04/16 

Sächsische 

Zeitung 

16.04.201

6 

Constanze 

Junghanß 
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Eine Brücke aus 

Mandolinen 

SZ 

31/05/16 

Sächsische 

Zeitung 

31.05.201

6 

SZ/sb 

Froschschenkel als 

Vorspeise 

SZ 

28/10/16 

Sächsische 

Zeitung 

28.10.201

6 

Ingo 

Kramer 

Breslauer Preisträgerin 

stellt in Görlitz aus 

SZ 

24/11/16 

Sächsische 

Zeitung 

24.11.201

6 

SZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


