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I. Wprowadzenie

I.1. ProjektProjekt „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe” realizowany był w latach 2016-2018. Instytucją wnioskującą oraz głów-nym wykonawcą projektu był początkowo Insty-tut Zachodni w Poznaniu, a od 2017 r. Ośrodek Badan nad Migracjami Uniwersytetu Warszaw-skiego (OBM UW). Niemieckim partnerem przedsięwzięcia był Deutsches Polen-Institut  z Darmstadt (DPI). Projekt wspierany był przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. W skład międzynarodowego i interdyscypli-
narnego projektu wchodzili: dr Agnieszka Jeran (Instytut Socjologii UAM), dr Łukasz Kumięga (DPI), dr Peter Oliver Loew (DPI) – koordynator po stronie niemieckiej, dr Witold Nowak (OBM UW), dr hab. Michał Nowosielski (OBM UW) – kie-rownik projektu, dr Marcin Poprawski (Instytut Kulturoznawstwa UAM). Rezultatami projektu są ekspertyza skierowa-na do polskich, niemieckich i bilateralnych instytu-cji zajmujących się sprawami migrantów z Polski w Niemczech, raporty z poszczególnych faz badań:
1. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał No-wosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań 

jakościowych – opinie działaczy kulturalnych;

2. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał No-wosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań 
jakościowych – studia przypadków;

3. Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał No-wosielski, Marcin Poprawski, Raport z bada-

nia ilościowego (CAWI);

4. Łukasz Kumięga, Raport z analizy prasy;oraz poniższe opracowanie. 

WPROWADZENIE

Niniejszy raport syntetyzuje przede wszyst-kim wyniki badań ilościowych (CAWI) oraz jakoś- ciowych studiów przypadków prowadzonych  
z migrantami z Polski w niemczech. Dodatkowo narracja uzupełniona jest danymi pochodzącymi z analizy prasy niemieckiej (ramki „W niemieckiej prasie”) oraz z wywiadów z działaczami kultural-nymi (ramki „Okiem ekspertów”). Osoby zainte-resowane rozwinięciem poszczególnych wątków  z raportu końcowego zachęcamy do lektury ra-portów szczegółowych. 
I.2. Problem badawczyZasadniczym celem projektu było uzyskanie szerokiego, wieloaspektowego obrazu uczestnic-twa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech. Problematyka badawcza projektu może zostać opisana w dwóch podstawowych obszarach: dia-gnoza uczestnictwa w kulturze migrantów z Pol-ski mieszkających w Niemczech oraz diagnoza obecności kultury polskiej w niemieckiej sferze 
publicznej. W przypadku diagnozy uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech, analizie poddano takie problemy jak: intensywność, zasięg (wielość układów i dziedzin kultury), budżet czasu przezna-czany na uczestnictwo w kulturze, typ i zróżnico-wanie wykorzystywanych kanałów uczestnictwa (mediów). Ponadto podjęta została próba określe-nia profili uczestnictwa w kulturze w oparciu o klu-czowe dla jego charakteru kryteria: codzienności, planowości i systematyczności oraz występowania twórczej postawy. Zbadana została  również re-cepcja instytucji zajmujących się szeroko rozu-
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mianą kulturą w Niemczech przez obecnych czy potencjalnych odbiorców ich usług. Przedmiotem zainteresowania projektu była znajomość tych podmiotów i ocena ich funkcjonowania wśród respondentów oraz poziom satysfakcji bada-nych z dostępnej oferty kulturalnej. Wreszcie,  w związku z dostrzeganym powszechnie w lite-raturze przedmiotu wpływem nowych mediów  i form usieciowienia relacji społecznych na sferę kultury, uwagę poświęcono również nowym for-

mom uczestnictwa w kulturze. Diagnoza obecności kultury polskiej w nie-mieckiej sferze publicznej została dokonana  w oparciu o analizę zawartości prasy, w szcze-gólności wzmianek o polskiej kulturze (wyda-rzeniach kulturalnych dedykowanych polskiej kulturze, obecności polskich twórców i wyko-nawców, zarówno w ofercie skierowanej do mi-grantów z Polski w Niemczech, jak i do odbior-ców niemieckich).
I.3. Podstawowe pojęcia i kategorie

I.3.1. Kultura i uczestnictwo w kulturzePodstawą teoretyczną analizowanych w ra-porcie wyników prac badawczych jest szeroko rozumiana koncepcja kultury autorstwa Antoniny Kłoskowskiej. W związku z powyższym, zgodnie  z myślą Kłoskowskiej, skonceptualizowane były kluczowe kategorie, takie jak kultura, uczestnic-two w kulturze czy walencja kulturowa. Kluczowa dla przeprowadzonych badań tere-nowych i analiz kategoria kultury jest tutaj ro-zumiana w sposób, w który Kłoskowska definiuje 
kulturę symboliczną. Jest to zatem sfera ludzkich działań o charakterze semiotycznym – czynno-ści, wartości i przeżyć autotelicznych, które nie są związane z zaspokajaniem potrzeb człowie-ka jako istoty biologicznej i jako członka społe-czeństwa. Kłoskowska z jednej strony odróżnia kulturę symboliczną od kultury bytu („działania i wytwory techniczne służące zaspokojeniu na-turalnych, bytowych potrzeb człowieka”) oraz kultury społecznej („podmiotem i przedmiotem kulturalnie określonych działań są tutaj sami ludzie, że regulujący wpływ kultury odnosi się  w tym wypadku (…) do stosunków, ról i układów ludzi w ich wzajemnych powiązaniach”). (Kło-skowska 2007: 70-71). Jednocześnie kultura symboliczna przenika ogół ludzkiej działalności, 

MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE

w efekcie czego często współtowarzyszy kultu-rze bytu (materialnej) i społecznej, zatem trud-no ją od tych aspektów życia społecznego jedno-znacznie rozgraniczyć (Kłoskowska 2007: 67-81). Podstawowe dziedziny tak rozumianej kultury symbolicznej to religia („w jej warstwie poznaw-czej i w warstwie praktyk”), sztuka („twórczość artystyczna i percepcja estetyczna”), nauka („roz-wijanie systemów wiedzy i jej przyswajanie dla celów poznawczych”) i zabawa („czynności roz-rywkowe polegające na operowaniu treściami symbolicznymi”) (Kłoskowska 1972: 23). W pre-zentowanym projekcie badawczym skupiliśmy się 
na sztuce oraz zabawie.

Uczestnictwo w kulturze to z kolei, w przyj-mowanym przez nas ujęciu, proces „interakcji symbolicznej”, na który „[…] składają się czynno-ści formułowania oraz odbierania i interpreto-wania symbolicznych przekazów” (Kłoskowska 1972: 129). Według Kłoskowskiej do analizy so-cjologicznej zjawisk z dziedziny kultury podstaw dostarczają „pojęcie symbolizacji jako swoistego typu aktywności ludzkiej polegającej na formu-łowaniu znaczeń oraz pojęcie komunikacji, tj. wy-miany znaczących przekazów w procesie interak-cji społecznej” (Kłoskowska 1972: 128).Jednym z ważniejszych problemów w ba-

daniach nad uczestnictwem w kulturze jest kwestia drogi przekazu treści symbolicznych. Do ich analizy można użyć koncepcji układów kultury. Kłoskowska dokonała podziału kul-tury na układy: pierwszy – pierwotny (bezpo-średnich i osobistych stosunków społecznych), drugi – instytucjonalny (przekaz bezpośredni, lecz sprofesjonalizowany, z podziałem na twór-ców i odbiorców), trzeci – środków masowego przekazu (pośredni kontakt pomiędzy twórcą  a odbiorcą poprzez środki masowego komuniko-wania) oraz czwarty – „zamiejscowy” (kontakt  z wytworami kultury poza miejscem zamieszkania i pracy) (Kłoskowska 2007: 189-192, Golka 2008: 126-133). Używając jednak tych kategorii anali-tycznych należy zwrócić uwagę, iż sama autorka podkreślała, że we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach występuje wiele zjawisk, które stanowią przykład zazębiania się poszczególnych układów (Kłoskowska 2007: 214).Wykorzystanie myśli Kłoskowskiej podyk-towane jest kilkoma względami. Po pierwsze, trudno abstrahować od koncepcji tej autorki, po-

ruszając się po polu polskiej socjologii kultury.  
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W odbywającej się dyskusji nad jej dorobkiem obecne są wyraźne głosy dowartościowujące  i podkreślające aktualność proponowanych przed kilkoma dekadami rozstrzygnięć teoretycznych (Bokszański 2012, Czyżewski 2012, Jeran 2012). Po drugie, wobec powyższego potrzebnym wy-daje się być empiryczne sprawdzenie aktualności  i adekwatności dorobku Kłoskowskiej do badania współczesnych zjawisk kulturowych. Zastosowa-nie go do badania zjawisk, które w dużej mierze mogą mieć miejsce w przestrzeni transnarodo-wej, może okazać się bardzo adekwatnym testem. Po trzecie wreszcie, zastosowanie koncepcji Kło-skowskiej w studiach nad migracjami, mimo że nie jest zupełnym novum, rzadko wykracza poza przywołanie podstawowych ujęć definicyjnych (wyjątkiem od tej reguły wydaje się być np. praca K. Romaniszyn (1999)). Nie sposób jednak pominąć krytyki koncepcji Kłoskowskiej, która w pewnych obszarach jest  z pewnością uzasadniona. Dlatego prace badaw-cze i analityczne prowadzone w ramach projektu „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kultu-rowe” czerpią również z innych propozycji teo-retycznych, aby uchwycić współczesne zjawiska w przestrzeni społecznej, które mogą się, propo-nowanym przez Kłoskowską orientacjom teore-tycznym wymykać. W wysoce usystematyzowa-ny sposób krytykę całego nurtu teoretyzowania  i badania uczestnictwa w kulturze, do którego należy Kłoskowska przedstawił Marek Krajewski (2013). Autor ten zwraca uwagę, że obserwowa-ne w ostatnich latach przemiany cywilizacyjne związane z: usieciowieniem i digitalizacją wy-twarzania i dystrybucji różnorodnych zasobów, wzrostem różnorodności i bogactwa kultury skutkującym zauważalnym wyjściem poza ob-szar zarządzany przez państwo, ułatwieniem dostępu do każdego możliwego dobra kultury, zmniejszeniem roli tradycyjnych instytucji kultu-ry w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, posze-rzeniem zakresu „kulturowego obywatelstwa”, przekraczaniem granic narodowych wspólnot  w procesie uspołecznienia, zmniejszeniem zna-czenia państwa i jego instytucji w uprawomoc-nianiu kultury czy też wzrostem zróżnicowania pola kultury sprawiły, że propozycje Kłoskowskiej  (i innych autorów traktujących kulturę jako coś zewnętrznego wobec jednostek) mają charak-ter historyczny czy wręcz archaiczny (Krajewski 2013: 42-46). Dlatego uczestnictwo w kulturze traktujemy również jako pewien proces społecz-

WPROWADZENIE

ny, w efekcie którego „Po pierwsze – (…) pewien element (człowiek, przedmiot, organizm żywy, tekst) zostaje włączony w relacje konstytuujące pewną zbiorowość. (…) Po drugie – (…) przeobra-żaniu ulegają elementy składające się na okre-śloną zbiorowość. Po trzecie w końcu – (…) prze-kształceniu ulega sam sposób uporządkowania elementów składających się na określoną zbio-rowość, a więc jej kultura” (Krajewski 2013). Od-czytując dzisiaj propozycje teoretyczne Kłoskow-skiej nie sposób oprzeć się wrażeniu, że autorka wyraźnie sygnalizowała duże znaczenie kontek-stu i wymiaru społecznego zjawisk związanych  z uczestnictwem w kulturze. Kierunek, w którym podąża przywołany Krajewski, nie jest zatem,  w naszej   ocenie, wykluczającym się z obszarami badań na polu socjologii kultury, które wskazała kilka dekad temu Kłoskowska.Podczas analizy zebranego materiału badaw-czego będziemy także posługiwać się kategoriami zaproponowanymi przez Adolfo Morrone (2006: 30), który analizując praktyki kulturalne7 rozróż-nił trzy ich rodzaje. Pierwszym z nich są domo-

we praktyki kulturalne (culture d’appartement), czyli np. czas spędzany w domu na oglądaniu telewizji, słuchaniu radia, czytaniu, korzystaniu z komputera i internetu. Drugim są praktyki 
związane z wyjściem (culture de sortie) w celu korzystania z ofert instytucji kultury (np. kina, muzeum, koncertów, miejsc dziedzictwa kultu-rowego). Ostatnim, trzecim rodzajem praktyk są 
działania związane z tworzeniem tożsamości 
(culture identitaire) np. amatorskie uprawianie aktywności kulturalnej czy też przynależność do grup i stowarzyszeń związanych z kulturą, w tym także kulturą etniczną. 
I.3.2. WalencjaWażnym pojęciem używanym w badaniu 
jest walencja rozumiana za Kłoskowską (2012: 

7  Praktyki te z kolei można definiować za Barbarą Faty-gą jako „uporządkowane (czyli uwzorowane) ludzkie za-chowania, tworzące całości o charakterze autotelicznym lub instrumentalnym. Wewnętrznie i zewnętrznie po-rządkują je wzorce kulturowe, które nadają zachowaniom – na ogół bardzo skomplikowane – wartości i znaczenia  (Fatyga 2015). Określając relacje między uczestnictwem w kulturze a praktykami kulturalnymi ta sama autorka zauważa, iż „uczestnictwo w kulturze można ująć (…) jako złożony, dynamiczny (zmienny) zestaw praktyk kul-turalnych” (Fatyga 2014: 19).
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162) jako „poczucie związku z kulturą etnicz-ną lub narodową uznawaną za własną, stano-wiącą dziedzictwo kulturowe własnej grupy,  a nie tylko sferę kompetencji nabytej ze wzglę-du na wykształcenie, specjalność zawodową lub uczestnictwo w szerszych, ponadnarodowych wspólnotach, chyba że te wspólnoty zastępują  w samookreśleniu jednostki wspólnotę narodową lub są nad nią nadbudowane jako wspólnota wyż-szego rzędu nie redukująca wcześniejszych, bar-dziej narodowych intymnych powiązań”. Antonina Kłoskowska rozróżnia cztery typy przyswojenia kultury narodowej:
• uniwalecję – czyli „szczególne przywiąza-nie do jednej narodowej kultury, pierwotnej  w doświadczeniu jednostki i zgodnej z jej naro-dową identyfikacją” (Kłoskowska 2012: 424).
• biwalencję – czyli utożsamienie się z dwoma różnymi kulturami narodowymi (Kłoskowska 2012: 424)
• ambiwalencję – sytuację niepewności, nieja-sności powiązania z kulturą narodową (Kło-skowska 2012: 161-162) 
• poliwalencję – poczucie związku z wieloma różnymi kulturami narodowymi (Kłoskowska 2012: 424)Dla Kłoskowskiej walencja razem z identyfi-
kacją narodową (jednolitą, podwójną, niepew-ną, kosmopolityczną (Kłoskowska 2012: 162)) współtworzą tożsamość jednostki (Kubera 2017: 31). Mogą one zostać uznane za orientację et-

niczną (ethnic orientation), która zdaniem Rity Kottasz (2015) może wpływać na to, jakich wy-borów odnośnie uczestnictwa w kulturze kra-ju pochodzenia lub pobytu dokonują migranci.  Ci silniej związani z rodzimą kulturą częściej będą korzystać z jej wytworów, natomiast osoby utożsamiające się z dwoma kulturami będą mia-ły tendencję do uczestniczenia w obu – rodzimej  i kulturze kraju pobytu. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż orien-tacja etniczna, bądź tez uniwalencja może zostać wzmocniona poprzez koncentrację etniczną oraz występowanie konfliktu etnicznego (Thomas 2016: 4). 
I.3.3. Migranci z Polski w NiemczechZdefiniowania i dookreślenia wymaga tak-że kluczowa dla projektu kategoria – migranci  
z Polski w Niemczech. Autorzy badania świa-
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domie postanowi posługiwać się takim sze-rokim i jednocześnie nieczęsto stosowanym  w literaturze pojęciem ze względu na fakt sil-nej heterogeniczności zbiorowości będącej jej desygnatem. Heterogeniczność ta powoduje, że w przypadku migrantów z Polski w Niemczech możemy mówić nie tylko o osobach z różnych fal migracyjnych czy różnych statusach formal-no-prawnych, ale także o różnych identyfika-cjach etnicznych czy narodowych8. Migranci  z Polski w Niemczech rozumiani są w projek-cie szeroko i inkluzywnie jako obywatele Polski mieszkający w RFN, obywatele niemieccy pol-skiego pochodzenia oraz osoby niemieckiego pochodzenia identyfikujące się z polską kulturą i językiem. Inne pojęcia stosowane dla opisu tej zbiorowości, takie jak: Polacy w Niemczech czy Polonia w Niemczech, wydają się zwykle wyklu-czać pewne kategorie migrantów, które są in-teresujące z punktu widzenia prezentowanego  
badania. 

I.4. Realizacja badań

I.4.1. Sondaż internetowyBadanie realizowano w dniach 17-31 stycznia 2018 roku, wykorzystując jako narzędzie kwe-stionariusz wspomaganego komputerowo wy-wiadu przy pomocy strony WWW (CAWI – Com-puter-Assisted Web Interview). W wymienionym okresie realizacji rekrutacja uczestników badania odbywała się dwutorowo – były to, po pierwsze, strony ogólnopolskich portali informacyjnych od-wiedzane z terenu Niemiec oraz, po drugie, por-tale polonijne, dedykowane migrantom z Polski  w Niemczech. Ogólne zestawienie statystyk bada-nia przedstawiono poniżej: 
1. Łączna liczba odsłon zaproszenia do badania: 527 433 (z czego za pośrednictwem portali po-lonijnych 61 283, natomiast strony internetowe 466 150).
2. Łączna liczba kontaktów z ankietą (ankiety otwarte, ale nie rozpoczęto wypełniania): 12 358 (w tym niemal równie częste były wejścia ze stron internetowych – 6 134 i portali polo-nijnych – 6 224; względny udział zachęconych 

8 „Przedmiot badań” jakim są migranci z Polski w Niem-czech był już wcześniej szeroko dyskutowany (Lesiuk, Trzcielińska-Polus, 2000; Kurcz 1997; Nowosielski 2012). 
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był więc znacząco wyższy w przypadku portali polonijnych).
3. Łączna liczba kontaktów z ankietą (ankiety,  w przypadku których rozpoczęto wypełnianie, ale go nie ukończono): 5 441. 
4. Łączna liczba wypełnionych ankiet – 1 580.
5. Łączna liczba ankiet zakwalifikowanych, tj. wy-pełnionych poprawnie, kompletnymi danymi: 

1 249.Uwzględniając kanał dystrybucji zaprosze-nia, wśród zakwalifikowanych do analizy ankiet, 645 stanowiły te, do których zaproszono poprzez portale polonijne, natomiast 604 odwiedzono ze stron internetowych niededykowanych migran-tom. W doborze próby uwzględniono także zróż-nicowanie miejsca zamieszkania respondentów, odtwarzając różnice w terytorialnym rozkładzie populacji migrantów z Polski w Niemczech.Przygotowany kwestionariusz badania obej-mował około 60 pytań, w większości o charak-terze zamkniętym, wśród których znajdowały się także pytania filtrujące i pytania wymagające dokonania wyboru (np. trzech spośród 6 czy 10 propozycji) i porangowania wybranych odpowie-dzi. Zgromadzone dane analizowano z wykorzy-staniem pakietu IMAGO 4.0 (IBM SPSS Statistic 24), przeprowadzając analizy częstości i korelacji, 

WPROWADZENIE

Tabela 1. Rozkład geograficzny (miejsce zamieszkania wg kraju związkowego) respondentów

Kraj związkowy Liczebność Procent

Badenia-Wirtembergia 132 10,6

Bawaria 146 11,7

Berlin 56 4,5

Brandenburgia 21 1,7

Brema 17 1,4

Hamburg 43 3,4

Hesja 115 9,2

Meklemburgia – Pomorze Przednie 17 1,4

Dolna Saksonia 116 9,3

Nadrenia Północna – Westfalia 446 35,7

Nadrenia – Palatynat 56 4,5

Saara 16 1,3

Saksonia 16 1,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie realizacji studiów przypadków.

wyznaczając indeksy oraz wykorzystując testy statystyczne. Wizualizacji danych dokonywano  z wykorzystaniem programu Excel. Główne wątki objęte kwestionariuszem badania dotyczyły:• charakterystyki badanych w zakresie: podsta-wowych cech demograficznych, aktywności za-wodowej, sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego, doświadczeń migracyjnych, pozo-stawania w związku oraz posiadania dzieci; • charakterystyki deklarowanego przez bada-nych uczestnictwa w kulturze w odniesieniu do: intensywności korzystania z masowego  i instytucjonalnego układu kultury, dostrzega-nych barier uczestnictwa, poszukiwania infor-macji o wydarzeniach kulturalnych oraz zado-wolenia z własnego uczestnictwa w kulturze;• narodowego/etnicznego zabarwienia kontak-tów z kulturą oraz kontaktów społecznych. 
I.4.2. Studia przypadku gospodarstw 
domowychZaplanowano przeprowadzenie studiów przy-padków gospodarstw domowych (N=21). Dobór przypadków do badania był celowy w oparciu  o kryterium maksymalnego zróżnicowania. Osta-tecznie, w okresie od kwietnia do listopada 2017, 
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przeprowadzono 22 studia przypadków, na któ-re składały się wywiady indywidualne pogłębio-ne bądź diady homogeniczne, uzupełniane także 
dzienniczkami czasu wolnego.9 badanie przepro-wadzono wśród migrantów z Polski mieszkających w Bawarii, Berlinie, Dolnej Saksonii, Nadrenii Pół-nocnej – Westfalii, Meklemburgii – Pomorza Przed-

niego oraz saksonii.Dobierając osoby do badania starano się, by próba odzwierciadlała nie tylko zróżnicowanie geograficzne miejsca zamieszkania migrantów z Polski, ale także pokazała ich różnorodność społeczno-demograficzną. W związku z tym po-prowadziliśmy wywiady z osobami z różnych fal 
9 Narzędzie wykorzystywane w tym komponencie badań terenowych opierało się na założeniach narzę-dzia stosowanego przez autorów raportu A. Bachórz i in., 

Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnic-

twa, Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej, 2014.
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migracyjnych, o różnym statusie i sytuacji ekono-

micznej. Ponadto w case studies uwzględnialiśmy gospodarstwa domowe prowadzone zarówno przez małżeństwa, osoby żyjące w związkach nie-formalnych (także nieheteronormatywnych), czy też w pojedynkę. Biorąc pod uwagę tematykę ba-dania, uznaliśmy, że ważne będzie także wzięcie pod uwagę gospodarstw domowych mieszanych, tzn. składających się z migranta z Polski oraz osób o innym pochodzeniu etnicznym (np. Niemców czy osób o innym podłożu migracyjnym).
I.4.3. Wywiady z działaczami 
kulturalnymiIndywidualne wywiady pogłębione z działa-czami kulturalnymi aktywnymi na terenie Nie-miec, przygotowane według przyjętego przez zespół badawczy scenariusza, przeprowadzono na terenie sześciu niemieckich krajów związko-wych: Bawarii, Berlina, Dolnej Saksonii, Nadrenii 

Tabela 2. Rozkład geograficzny studiów przypadku

Kraj związkowy Liczba studiów przypadków

Bawaria 3

Berlin 3

Dolna Saksonia 3

Meklemburgia – Pomorze Przednie 3

Nadrenia– Północna Westfalia 7

Saksonia 3

Razem 22

Źródło: Opracowanie własne na podstawie realizacji studiów przypadków.

Tabela 3. Rozkład geograficzny wywiadów z działaczami kulturalnymi

Kraj związkowy Liczba wywiadów

Bawaria 3

Berlin 7

Dolna Saksonia 2

Meklemburgia – Pomorze Przednie 6

Nadrenia– Północna Westfalia 6

Saksonia 4

Razem 28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie realizacji wywiadów z działaczami kulturalnymi.
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Północnej – Westfalii, Meklemburgii – Pomorza 
Przedniego oraz saksonii. Rozmowy zrealizowano w okresie od kwiet-nia do listopada 2017 roku. Średni czas trwania przeprowadzonych wywiadów wynosił 54 minu-ty. Badacze w 27 przypadkach otrzymali zgodę od rozmówców na rejestrację dźwiękową prze-prowadzanych wywiadów. Jeden z wywiadów został utrwalony w postaci notatki z rozmowy. W kilku przypadkach wywiady zostały przepro-

wadzone z 2 przedstawicielami danej organizacji jednocześnie (diady homogeniczne), co wynika-ło z preferencji rozmówców. Do grona osób, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w powyższych zakresach te-matycznych aktywności kulturalnej i społecznej migrantów z Polski w Niemczech, zaproszo-no doświadczonych przedstawicieli środowisk kulturalnych, osoby opiniotwórcze działające  w Niemczech na rzecz Polaków. Zespół badaczy dołożył wielu starań, by respondenci pochodzili ze zróżnicowanych ośrodków, środowisk, sekto-rów i reprezentowali różne typy aktywności.
I.4.4. Analiza prasyAnaliza prasy objęła teksty pochodzące  z dwóch ogólnokrajowych tytułów prasowych.  Z jednej strony było to „Süddeutsche Zeitung” ze średnią sprzedażą na poziomie 350 104 egzem-plarzy (dane z 2017 roku) oraz z linią redakcyjną, którą za Maurer i Reinemann (2006, 130) okre-ślić można jako „na lewo od centrum”. Drugim tytułem ogólnokrajowym było „Die Welt” (śred-nia sprzedaż to 170 560 egzemplarzy). Linia re-dakcyjna tego tytułu określana jest za Pointner (2010, 153) jako „obywatelsko-konserwatywna”. Oprócz czasopism ogólnokrajowych do analizy 

WPROWADZENIE

włączone zostały teksty z trzech tytułów lokal-nych (po jednym tytule z Berlina, Nadrenii Pół-nocnej-Westfalii oraz Saksonii). Są to odpowied-nio „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 Trak-tatu o dobrym sąsiedztwie, otwarcie dla Polaków niemieckiego rynku pracy (2011) oraz 25. rocz-nicę podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie (2016). Rok 2013 jest dla kontrastu rokiem pozbawionym takich okolicz-nościowych kontekstów. Metodą analizy przyjętą w projekcie była analiza treści oparta na analizie dyskursu.Teksty prasowe, które są przedmiotem anali-zy, zebrane zostały za pomocą trzech baz danych: NEXIS (https://www.lexisnexis.de/loesungen/research/hochschulen-und-bibliotheken, dotyczy to „Die Welt”, „Berliner Zeitung”, „General Anze-iger”), 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 którego wygenerowano korpus, było słowo „kultura pol-ska” (niem. polnische Kultur), przy czym do kor-pusu włączono teksty, w których słowa „polska”  i „kultura” występowały zarówno łącznie, jak  i osobno. Tabela nr 4 przedstawia liczbę zgromadzo-nych tekstów (z podziałem na lata i tytuły prasowe). 
Tabela 4. Zestawienie liczby znalezionych tekstów źródłowych

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy.
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Tabela 5. Średniotygodniowy czas poświęcony na uczestnictwo w kulturze (czytanie książek,  
chodzenie do teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność artystyczną, itp.)

Kategoria Liczebność Procent

Poniżej 2 godzin 685 54,8

2-7 godzin 413 33,1

Powyżej 7 godzin 151 12,1

Ogółem 1249 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

II.Wyniki7

II.1. Uczestnictwo w kulturze wśród 
migrantów z Polski w Niemczech

II.1.1. Charakterystyka uczestnictwa  
w kulturze wśród migrantów z Polski 
w NiemczechWymieniane przez samych badanych (ob-jętych wywiadami pogłębionymi) formy ich uczestnictwa w kulturze nie odbiegają od dość standardowego – dla zbiorowości innych niż migranckie – zestawienia, odwołującego się do wskazania różnych kanałów kontaktu z treścia-mi kultury (jak słuchanie radia, czytelnictwo książek czy prasy, oglądanie telewizji). Na pew-nym poziomie ogólności nie wykazują także cech specyficznych, których z pozoru można by się spodziewać w przypadku doświadczeń migran-tów. Interesującym poszerzeniem katalogu form uczestnictwa w kulturze jest wskazanie na gry  
i uprawianie sportu. Jednocześnie, w przypadku poszczególnych form, daje się zauważyć zjawisko polegające na-ucyfrowieniu. W efekcie można zaobserwować wyraźne kształtowanie się dwóch form uczest-

7 Szczegółowe wyniki każdej z części badań opisano w dedykowanych im raportach.

nictwa w kulturze, zróżnicowanych ze względuna wykorzystywane kanały kontaktu z treściami kultury. Część z badanych korzystała w kultury  z sposób tradycyjny – czytając książki papierowe, prenumerując i czytając papierową prasę, słu-chając radia z użyciem tradycyjnych odbiorników radiowych, oglądając telewizję, słuchając muzyki  z płyt czy innych nośników. Silnie ujawniło się jed-nak odchodzenie od tych klasycznych form i kana-łów na rzecz nowych sposobów kontaktu z kultu-rą – w niektórych sytuacjach ta nowość oznacza głównie zmianę nośnika. Istotne jest wskazanie, że w wielu jednak przypadkach za zmianą nośni-ka idzie także zmiana częstotliwości, czy sposobu kontaktu z danymi treściami kulturowymi.Odnosząc się do zilustrowania poziomu uczestnictwa w kulturze przez respondentów objętych badaniem ilościowym można wska-zać, że wg własnych szacunków, ponad połowa 
przeznacza na uczestnictwo w kulturze czas  w wymiarze nieprzekraczającym 2 godzin w tygo-dniu. Jednak ten szacunek obejmuje w większości kontakt z kulturą w układzie instytucjonalnym  (z zakresu układu masowego włączono tylko czytanie książek i pozadomowe oglądanie fil-

MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE
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Analizując zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze – przede wszystkim zaś jego intensywności – badani  
eksperci wskazywali na kilka czynników:

•	 fala migracyjna

Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski wynikać miałoby z mniej lub bardziej świadomej 
przynależności do danego pokolenia polonijnego, konkretnego środowiska, danej fali migracyjnej. W ocenie 
osób odpowiadających na pytania badaczy o uczestnictwo – ten wymiar ma kolosalne znaczenie. Rozróżnia 
się w tych rozmowach przede wszystkim emigrację wczesnych lat 80-tych, w tym zwłaszcza dzieci, które  
w tamtych latach przyjechały do Niemiec i wrosły w środowisko lokalne, osoby, które wedle wyrażonych  
w badaniu opinii się zintegrowały. Jako trudniej wrastająca w życie kulturalne Niemiec wskazywana jest 
wcześniejsza emigracja z lat 60 i 70-tych. Druga duża grupa Polonii wyróżniona w tym schematycznym po-
dziale to znacznie młodsi migranci, w tym studenci, którzy przyjechali np. na wymianę i już zostali. Do grupy 
tej zaliczono również artystów polskich, którzy przyjechali do Niemiec świadomie, bo chcieli tu zostać, bo 
tu, zwłaszcza w Berlinie, się dobrze czują. Ta ostatnia grupa jest, w tej opinii, „najlepszą” częścią publiczności 
wydarzeń kulturalnych: są otwarci, pozytywni, są bardzo dobrym łącznikiem pomiędzy tym, co my oferuje-
my i lokalną społecznością. (MPN_D8)1. Przy czym migranci z nowych fal postrzegani są często jako lepiej 
przygotowani i wykształceni, gotowi na oferty interesujące również Niemców, jako Europejczyków, osób  
o nieograniczonej mobilności: 
przyjeżdżają ludzie, którzy wychowali się już w innej Polsce. Są to w zasadzie bardzo otwarte, wykształcone 
osoby. Przynajmniej ja mogę tylko mówić o rodzicach dzieci, które chodzą tutaj do szkoły, czyli ja nie znam 
wszystkich, ale przyjeżdża inteligencja polska w tej chwili. (MPN_D27) 

•	 styl życia

W opinii ekspertów, dla znaczącej części obecnych emigrantów, istotą codziennej aktywności jest praca 
zarobkowa, która wielu osobom nie pozostawia wiele czasu wolnego lub sił na zaangażowanie w coś wyma-
gającego dużego skupienia: ci ludzie muszą pracować, żeby się utrzymać. Jak ktoś pracuje ciężko, fizycznie to 
on już nie siądzie o 19: 00 do książki. (MPN_D2). W tym sensie nie wszyscy respondenci postrzegają młodych 
i dobrze sytuowanych polskich migrantów w ten sam sposób: nowa emigracja nie chce mieć większych kon-
taktów z kulturą, mają swoje sprawy, zarabiają pieniądze, jadą sobie na urlop do Grecji. (MPN_D28) 

•	 miejsce zamieszkania

Warto zwrócić uwagę na odmienne problemy z uczestnictwem w kulturze Polaków mieszkających na terenie 
Niemiec, ale w obszarze graniczącym z Polską. Część badań realizowana była w takich miejscach. Kwestia 
uczestnictwa w kulturze jest tam postrzegana w świetle bardziej skomplikowanej struktury typów potencjal-
nej i realnej publiczności kulturalnej: 
przez dynamikę zmian migracyjnych ostatnich lat model „Polacy w Polsce współpracują z Niemcami  
w Niemczech” z naszego puntu widzenia jest już przestarzały. W tej chwili mamy do czynienia z trzema gru-
pami. Mamy Polaków mieszkających w Polsce, angażujących się w imprezy kulturalne w Niemczech. Mamy 
osoby pracujące w Niemczech, mieszkające w Polsce. I mamy grupę mieszkającą w Niemczech i pracującą  
w Niemczech albo niepracującą w Niemczech i angażującą się. I tak na dobrą sprawę do każdej z tych grup 
by trzeba było indywidualnie podejść i zobaczyć, jak dla danej grupy zmieniła się dostępność, zaangażowa-
nie kulturalne. (MPN_D11) 

Paradoksalnie, obserwowane mniejsze uczestnictwo w kulturze związane było, zdaniem autora opinii, czę-
ściowo, z bliskością oferty kulturalnej w języku polskim po polskiej stronie obszaru granicznego. W kontekst 
tej wypowiedzi warto wpleść fakt, o którym wspomina pewna respondentka, że na tych obszarach pojęcie 
mniejszość polska w Niemczech jest realnie nowym zjawiskiem, obecnym dopiero od 2-3 lat.

Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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mów). Uwzględnienie czasu poświęconego na czytanie prasy, oglądanie telewizji czy filmów  w warunkach domowych dałoby wyższy poziom uczestnictwa, niż zdefiniowany pytaniem.
 Wydatki na uczestnictwo w kulturzeObok ilości poświęcanego czasu, istotną ogól-ną charakterystyką uczestnictwa w kulturze jest poziom wydatków. Szacując przeciętne wydatki na uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do okresu miesiąca i wydatku przeliczonego na jednego członka gospodarstwa domowego. Za-kres wskazanych wydatków obejmował kwoty od zera do 500 euro, z wartościami typowymi  w okolicach 50 euro (średnia 54,4; mediana 50,0) i znaczącym zróżnicowaniem (odchylenie stan-dardowe wyniosło 55,6).
Osoby towarzyszące w uczestniczeniu  
w kulturzeUczestnictwo w kulturze ma społeczny cha-rakter. Wskazując trzy spośród pięciu kategorii osób towarzyszących (w tym – brak takich osób czyli samotne uczestnictwo) badani w większości (79,8%) wskazywali partnerów i znajomych oraz niemal równie często (79,4%) znajomych. Dzieci jako współuczestników wydarzeń kulturalnych wskazała niemal połowa wszystkich badanych (47,4%). 
Poszukiwanie informacjiUczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie związane ze skorzystaniem z oferty instytucji kultury i mające zaplanowany charak-ter, wymaga poszukiwania informacji o poszcze-gólnych wydarzeniach. Badani deklarowali po-szukiwanie takich informacji – w perspektywie minionych 12 miesięcy tylko 26,4% zadeklarowa-ło brak poszukiwania informacji o wydarzeniach, zaś co trzeci z badanych zadeklarował częste po-

szukiwanie takich informacji.Odniesienie się badanych do zaproponowa-nych 10 źródeł informacji kulturalnych wskazu-je na najpowszechniejsze z nich – są to przede wszystkim portale społecznościowe (wskazane przez 41,6% badanych – możliwe było wskaza-nie łącznie 3 z 10 źródeł), a w dalszej kolejno-ści portale internetowe o lokalnym charakterze (38,3%). Dopiero na trzecim miejscu znalazły się źródła ulokowane w realnej przestrzeni, tj. plakaty i ogłoszenia (29,7%). Te źródła łączy ich publiczny charakter (chociaż w przypadku ser-

wisów społecznościowych może to mieć bardziej półpubliczny charakter dzielenia się znaleziony-mi informacjami lub publiczny – śledzenia postów organizatorów), a miarą ucyfrowienia jest fakt, że to źródła elektroniczne są istotniejsze od trady-cyjnych (takich jak prasa – wskazana przez 14,4% badanych czy informacje od znajomych – 10,3%) – obok lokalnych serwisów (portale miejscowości – 38,3%), 21,5% badanych wskazało internetowe wersje mediów tradycyjnych, zaś 19,5% bezpo-średnio strony www organizatorów wydarzeń. 
Dzielenie się wrażeniami z uczestnictwa  
w kulturzeW deklaracjach badanych, dotyczących dzie-lenia się swoimi wrażeniami, przejawia się re-fleksyjność uczestnictwa w kulturze. Wśród tych praktyk można wyróżnić trzy wzory:1. dzielenie wrażeń w gronie najbliższych rela-cji – rozmowy na temat filmów, które obejrzeli lub książek, które przeczytali ze swoimi najbliż-szymi – najczęściej małżonkami lub partnerami.  W przypadku oglądania filmów, takie rozmowy mają miejsce zazwyczaj bezpośrednio po wspól-nym oglądaniu.
Tak, tak to zwykle jest, najczęściej staram się, żeby 
jak jest jakiś nowy film, żeby najpierw przeczytać 
książkę, a później oglądamy ten film i wtedy ja mam 
porównanie i opowiadam mężowi właśnie jak było 
w książce, jak jest w filmie, czy mu się film podobał 
i wtedy właśnie książka zazwyczaj jest lepsza, więc 
mamy wtedy porównanie i mu wtedy też opowia-

dam. (MPN_CS3_A)2. dzielenie wrażeń z osobami bliskimi pod wzglę-dem zainteresowań – taki wzór ujawniały osoby, których partnerzy nie dzielą z nimi zainteresowań i ulubionych form kontaktu z kulturą oraz osoby 
samotne.

A: No nie rozumiem. Tu się różnimy, ale ja się mam  
z kim dzielić, bo mam swoją taką bliską koleżan-

kę i w sumie z nią, z córką, mam też starszą córkę, 
więc… Z nią książkami z kolei, bo ona też bardzo 
lubi czytać. (MPN_CS22_AB)
Z małżonkiem nie, ale z koleżanką. To potrafimy 
sobie opowiadać tam później. (…) To też jest Polka. 
Mieszka w okolicy tutaj. Często się wymieniamy co 
ona tam przeczytała, obejrzała sobie opowiemy.  
To było ciekawe, a to mniej, a to tamto. To wymie-

niamy się często. (MPN_CS6_A)

MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE
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3. dzielenie się swoimi wrażeniami z grupami zna-jomych, stanowiącymi, w pewnym sensie, niefor-malne grupy dyskusyjne. W ramach takich grup odbywają się rozmowy na temat przeczytanych książek, obejrzanych filmów, czy innych form kon-taktu z kulturą – znajomi często wzajemnie poleca-ją sobie różnego rodzaju utwory lub się nimi dzielą. 
II.1.1.1. Domowe praktyki kulturalne 
(culture d’appartement)
CzytelnictwoDomowe praktyki kulturalne obejmują przede wszystkim uczestnictwo w masowym układzie kultury. Zaczynając od najbardziej tradycyjnego kanału kontaktu z kulturą, czyli książek, należy wskazać, że tylko 11% badanych zadeklarowało, że nie posiada żadnych zgromadzonych książek, a 19,1% zadeklarowało, że ma ich do 25 egzem-plarzy, ale 14,6% wskazało posiadanie ponad 500 egzemplarzy.Jednocześnie tylko 8,7% badanych zadeklaro-wało, że w minionym roku nie przeczytało żadnej książki, zaś średnia wynosiła 16,4 książki w roku. Połowa badanych przeczytała od 1 do 10 książek. 

Należy zauważyć, że średnie te, na tle ogólnych wskaźników czytelnictwa, wydają się nieco wy-sokie, co może wynikać z deklaratywnego i retro-spektywnego charakteru pytania oraz zastosowa-nego doboru próby i techniki badawczej, przez co nadreprezentowane są osoby z wyższym wy-kształceniem oraz większym kapitałem kulturo-wym. Pytanie uwzględniało także książki w wersji elektronicznej i dźwiękowej. Również w wywia-dach prowadzonych w ramach studiów przypad-ku wątek czytelnictwa jest mocno eksponowany przez wielu z badanych, którzy potwierdzali, że korzystają z takiej formy uczestnictwa w kulturze i wypowiadali się o swoich zwyczajach używając języka emocjonalnego, co wskazuje, że dla wielu  z nich jest to ważny sposób kontaktu z kulturą. 
Ja bardzo dużo książek (…). Mój mąż mówi, że za-

mawiam książki tonami. Że już na regale się nie 

mieszczą. Była taka faza, że czytałam nawet do 
godziny drugiej w nocy i miałam gdzieś tak z 5 lat 
temu, to potrafiłam... no nie poszłam spać, doczyta-

łam do końca rozdziału, a czasami do końca książki 
i to potrafiłam do drugiej w nocy czasami trwać. (MPN_CS11_C)

Uczestnictwo polskich migrantów w kulturze na terenie Niemiec postrzegane jest przez badanych działaczy 
kulturalnych często w kontekście fenomenu tzw. „niewidzialności Polaków” – w tym wypadku interpreto-
wanego, jako brak zaangażowania w kulturalno-społeczne życie Niemiec. 

Nie da się określić, jak dalece [Polacy] biorą udział w niemieckim życiu kulturalnym, bo ich nie widać i nie 
słychać. To właśnie ta niewidzialna emigracja ‘Unsichtbare Migranten’. (MPN_D10) 
Z drugiej strony, liczna część doświadczonych respondentów ma również bardzo odmienne, pozytywnie 
zabarwione obserwacje. To, co się w nich ujawnia, to raczej, rozbudowany obraz nowej dynamiki zaangażo-
wania kulturalnego Polaków – mieszkańców Niemiec, zwłaszcza osób z ostatnich fal migracyjnych, po 2004 
roku. 
Względem czasu 10, 15 lat temu zmiany zainteresowania kulturą są ogromne. Ja to mogę powiedzieć, 
tylko z mojej strony, lubię bardzo czytać, dostępność do tych mediów jest całkiem inna, niż była kiedyś. 
(MPN_D2). 
Niezmiernie ważne jest, że zgłaszano w wypowiedziach nowe grupy i sieci relacji. Zauważono przy tym ilo-
ściową, korzystną zmianę w zakresie powstawania nowych grup i organizacji, których członkami są  migranci  
z Polski w Niemczech: aktywowane najczęściej przez emigrację wychowaną w wolnej Polsce, grupy, sieci re-
lacji niezależnych względem dotychczasowych kręgów polonijnych w Niemczech. Za dynamicznie rozwijający 
się uznano obszar aktywności na styku relacji przedsiębiorczości i kultury, często inicjatyw młodych migrantów 
z Polski podejmujących ryzyko realizacji swoich pasji twórczych w ramach sektora prywatnego. Spektrum 
obserwacji osób badanych obejmowało również aktywność religijną, a konkretnie zaistnienie nowych ruchów 
i aktywności w obszarze życia religijnego polskich katolików mieszkających w Niemczech. Dotyczy to znów 
młodszych pokoleń przybyszów z Polski, szukających swego miejsca w grupach zaufanych osób, wiernych tego 
samego wyznania na terenach, w których wyznaniem dominującym jest wyznanie ewangelickie. 
Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.

OKIem eKSPeRtów 2: UczeStNIctwO POLSKIch mIgRaNtów w KULtURze

WYNIKI



18

Na czytanie prasy, łącznie w wersji papierowej i elektronicznej, badani przeznaczali średnio nie-całe 6 godzin, jednak połowa badanych zadekla-rowała czas nieprzekraczający 3 godzin tygodnio-wo. Należy uwzględnić, że w wielu przypadkach był to kontakt z elektronicznymi wersjami prasy i portali informacyjnych, który przez badanych  w wywiadach opisywany był nie tyle jako „czyta-nie”, co jako „przeglądanie”. Podkreślali także krót-kotrwałość kontaktu z treściami oraz korzystanie z treści poleconych – w miejsce samodzielnego ich wyszukiwania czy też systematycznego korzysta-nia z wybranego źródła.
Zdarza mi się przeglądnąć. Zwykle to jest (…)  
w postaci elektronicznej. (MPN_CS1_A)
Tak, to znaczy takie szybkie po prostu, żeby nie 
usnąć w drodze do pracy, a żeby być na bieżąco (MPN_CS14_B)
A: Nie czytam żadnych gazet. Artykuły zdarza mi 
się czytać, jeśli są polecane przez znajomych na 
Facebooku, wtedy na nie wchodzę i czytam, ale też 
tylko, jeśli jakoś dotyczącą ogólnych wiadomości. (MPN_CS5_AB)
Oglądanie telewizjiPrzemiany w zakresie korzystania z kultury w układzie masowym najwyraźniej ujawnia od-niesienie badanych do telewizji – niemal co piąty badany zadeklarował, że wcale nie ogląda telewi-zji. Jednak połowa badanych ogląda telewizję, po-święcając na to do dwóch godzin dziennie. Ponadto niemal wszyscy badani (97,4%) deklarują ogląda-nie filmów, wskazując przy tym na oglądanie ich w telewizji (74,5%), na komputerze (73,5%) lub – tym razem już poza kontekstem domowym –  w kinie (60,2%)8. Samo oglądanie filmów jest więc powszechniejsze niż oglądanie telewizji.Analiza wywiadów pogłębionych z migranta-mi wskazuje na występowanie czterech głównych wzorów oglądania telewizji: 1. telewizja jako główna forma kontaktu z kultu-rą: badani opisują swoje korzystanie z telewizji jako dość intensywne, przed telewizorem spę-dzają dużo czasu, korzystają z wielu kanałów, oglądają różnego rodzaju programy. W wielu wy-padkach może mieć to bezrefleksyjny charakter  i łączyć się z „zappingiem”.

8 Ze względu na możliwość wskazania kilku odpowie-dzi, odsetki nie sumują się do 100.

Telewizja niemiecka. Filmy horror, koncerty, pro-

gramy polityczne, kultura, historia, zwłaszcza  
II wojna światowa. Oglądam z żoną, ale np. audycji 
o wojnie moja żona nie chce już oglądać, oglądam 
sam u siebie w pokoju. Najczęściej NTV, N24, Stern 
TV. (MPN_CS13_B)
Ostatnio oglądałam „Let’s Dance”. (…) Albo, ostat-
nio oglądaliśmy z [imię – autorzy] „Super Star”. (…) 
Czasami oglądam filmy, nie? (…) zazwyczaj sensa-

cyjne, albo czasami lubię oglądać Spiele TV. Tam 
można takie dużo ciekawostek. (…) No bo czasami 
nie ma nic ciekawego w telewizji, to się tak przerzu-

ca te kanały z VOXu na RTL, na Super RTL, na ZDF 
aż się znajdzie coś takiego ciekawego co się rzuci  
w oczy. (MPN_CS11_C)2. telewizja wykorzystywana wybiórczo i reflek-syjnie: oglądanie wybranych typów programów lub konkretnych programów, przy czym kluczem jest zainteresowanie tematyką lub formatem. 
Śledzę programy publicystyczne niemieckie, coty-

godniowe, jak na przykład „Hart aber fair” (…). Na-

tomiast staram się, jeśli czasowo jest to możliwe co-

dziennie bądź w telewizji, bądź później w Internecie 
zobaczyć też polskie programy „Fakty po faktach”  
i „Kropka nad i”. (MPN_CS14_B)3. telewizja wykorzystywana wybiórczo i z prze-znaczeniem dla dzieci: badani, którzy deklarowali, że w ten sposób używają telewizji, twierdzili, że głównym powodem, dla którego wykupują dostęp do kanałów TV są dzieci. 
Bardzo mało oglądam telewizji. Jak patrzę to te-

lewizja w sumie w tym momencie mogłaby nie ist-
nieć. Mamy tam jakąś wykupioną i wiadomo, dzieci 
oglądają bajki, czy coś, ale głównie ze względu na 
filmy. (MPN_CS21_AB)4. odejście od oglądania klasycznej telewizji.  W tym przypadku można wyróżnić kilka uzasad-nień: oszczędność czasu, niechęć do oglądania re-

klam oraz – charakterystyczny dla telewizji – brak kontroli nad przekazem. W tym ostatnim przy-padku największym problemem wydaje się być brak możliwości wyboru oglądanych treści lub mała interaktywność. Badani zazwyczaj jako al-ternatywę dla tradycyjnej telewizji przedstawiali w takiej sytuacji możliwość nowych form ogląda-nia programów telewizyjnych oraz innych rodza-jów przekazu za pośrednictwem internetu.
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Słuchanie radiaInną formą domowych praktyk kulturalnych występujących w badaniach – przede wszystkim jakościowych – było słuchanie radia. Należy jed-nak zwrócić uwagę, iż w większości przypadków radio jest medium, które nie angażuje dużej uwagi słuchaczy, jest raczej traktowane jako „towarzysz” lub „tło”.
Tak, tak, słucham radia. Zwykle to jakby nie jest 
czynność sama w sobie tylko to radio gdzieś ta gra 
w tle. (MPN_CS1_A)Treści pojawiające się w radiu przyciągały uwagę badanych w sytuacjach, kiedy nie skupiali 

się oni na innych czynnościach, np. podczas śnia-dań lub jazdy samochodem. 
Jeżdżę samochodem, to zawsze mam radio włączo-

ne. (…) I słucham co tam mówią. (MPN_CS11_B)
Zróżnicowanie językowe domowych praktyk 
kulturalnychJednym z podstawowych pytań badawczych, jakie postawiono przed realizacją terenową ba-dania, dotyczyło tego, w jakim języku migranci z Polski w Niemczech uczestniczą w domowych praktykach kulturalnych. Badani wykazują w tej mierze znaczne zróżnicowanie. Po pierwsze moż-na mówić o osobach, które uczestniczą w kulturze 

Spektrum form uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech, wskazywanych przez badanych 
ekspertów, ukazane jest najczęściej na dość schematycznej osi kultury popularnej – kultury wysokiej. Widać 
wyraźną różnicę w sposobie opisu postaw publiczności dokonywanych przez osoby reprezentujące instytu-
cje publiczne, takie jak instytuty kulturalne (konkretnie – Instytuty Polskie) i instytucje kultury oraz opisy 
autorstwa niezależnych działaczy, artystów, przedstawicieli podmiotów prywatnych i stowarzyszeń. 
Pierwsza grupa respondentów postrzega swoich klientów często przez tradycyjny schemat dziedzin arty-
stycznych. Charakteryzując publiczność, najczęściej jako inteligencką, wskazują na zainteresowanie gości 
swoich instytucji i projektów: filmem, muzyką (klasyczną, jazzem, muzyką popularną), malarstwem, litera-
turą, teatrem. Jako przykład wydarzeń elitarnych wszędzie pojawia się format „wernisażu” z lampką wina. 
Zawsze miałem wrażenie, że oni przychodzą bardzo licznie na wieczory literackie i do kina, bo filmy, które 
pokazujemy z reguły są polskie z niemieckimi napisami, więc oni mają tu jak w polskim kinie po prostu. Na 
wernisażach sztuki (…) współczesnej jest dużo młodej emigracji. Właśnie tych studentów i młodszych ludzi, 
artystów, ale tych ludzi z pierwszej, starszej emigracji widać głównie na wieczorach literackich i w kinie. 
(MPN_D8)
Z drugiej strony, respondenci o takiej instytucjonalnej charakterystyce doświadczeń, postrzegają osoby nie-
obecne w ich instytucjach albo tzw. „przeciętnych” Polaków, jako zwolenników spędzania czasu przed ekra-
nem polskiej telewizji, zajętych sportem. 
dużo ludzi uważa kulturę, jako zbędną (…) zainteresowani są rozrywką. Uczestniczeniem w imprezach typu 
zabawa andrzejkowa, czy bal karnawałowy (zainteresowanych – autorzy) jest 70%, a imprezami kultural-
nych z tych 70% może 5%. Jest też pewna druga grupa, część tychże Polaków, którzy kompletnie nie są 
zainteresowani tymi imprezami, natomiast chętnie chodziliby na koncert, im po prostu brakuje działalności 
kulturalnej. (MPN_D2) 
Widać na tym przykładzie, również w percepcji przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyraźnie do-
minującą perspektywę postrzegania form uczestnictwa w kulturze, jako konkretnie dzieloną dychotomię: 
kultura niska – kultura wysoka. Przedstawiciele podmiotów niepublicznych nie uciekają od wymieniania 
dziedzin sztuki cieszących się największym zainteresowaniem migrantów z Polski w Niemczech – z perspek-
tywy obserwacji respondentów. Spektrum działań, postrzeganych jako składowa uczestnictwa w kulturze, 
dociera również do imprez z pogranicza aktywności twórczej i towarzyskiej, rozpościera się między polskimi 
balami a polonijnym karaoke. Uczestnictwo w kulturze Polaków w Niemczech ukazywane jest w swoim 
realnym, a nie idealnym kształcie, jako zestaw aktywności o charakterze innym niż czysto artystyczne. Wsze-
lako ukazywane jest to trochę w krzywym zwierciadle, nie bez dystansu względem jakości estetycznej tych 
wydarzeń oraz potrzeb, które spełniają. 
taki nurt imprez rozrywkowych wciąż się toczy z dodatkiem kulturalnych, które w tej chwili jakby zamarły. 
My nie zamierzamy tego skreślać, bo wiadomo to jest część naszego życia, ale też nie chcemy żeby to się 
ograniczało tylko i wyłącznie do takich działań. (MPN_D2)Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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przede wszystkim w języku polskim. Po drugie, zaobserwowano także osoby, które deklarowały, że głównym językiem, z którego korzystają pod-czas kontaktu z kulturą, jest język niemiecki. Trze-cim przypadkiem jest – stosunkowo częsta – sy-tuacja, gdy badani posługują się oboma językami. Po czwarte, zdarzały się także sytuacje, gdy roz-mówcy twierdzili, że uczestniczą w kulturze także w innych – poza polskim i niemieckim – językach. 
Dominacja języka polskiegoOdwołując się do danych z badania ilościo-wego warto wskazać, że badani, w odniesieniu do pięciu form korzystania z przekazów kultury w układzie masowym, deklarowali udział prze-kazów w języku polskim, niemieckim i ewen-tualnym innym. Analizując udziały przekazów  i wytworów w języku polskim, należy wskazać, że tylko 0,7% badanych zadeklarowało, że ich domowy księgozbiór nie obejmuje wcale książek  w języku polskim, zaś 9,1% wskazało, że są w nim tylko książki w języku polskim. Połowa badanych oszacowała udział posiadanych książek w języku polskim na wartość do 70% księgozbioru, była to wartość bliska średniej (65,6). Jednak czytanie książek czy prasy charakteryzowały nieco inne rozkłady – co dwudziesty badany wskazał, że nie przeczytał książki po polsku, zaś co siódmy – nie 
Tabela 6. Charakterystyka językowa korzystania z przekazów masowych – język polski

Kategoria* Badani, którzy  
wskazują brak udziału  

w języku polskim

Badani, którzy  
deklarują tylko język 

polski

Mediana udziału 
języka polskiego

Średnia udziału 
języka polskiego

Liczebność Procent Liczebność Procent

domowy księgozbiór 8 0,7 101 9,1 70% 65,6%

przeczytane w ciągu  
minionych 12 miesięcy 
książki

62 5,4 321 28,2 80% 68,9%

czas oglądania telewizji 
(dziennie)

311 31,1 160 16,0 40% 43,9%

czas na czytanie prasy 
(tygodniowo)

155 13,6 123 10,8 50% 53,4%

obejrzane w ciągu  
minionych 12 miesięcy 
filmy

128 10,6 281 16,6 50% 51,2%

* Wskazania każdorazowo odnoszono do liczby badanych, którzy daną aktywność deklarowali.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

czytał po polsku prasy. Średni udział czytanych książek w języku polskim wyniósł jednak 68,9% (przy medianie 80%), zaś prasy – 53,4%. W przy-padku telewizji aż co trzeci badany zadeklarował, że nie ogląda jej w języku polskim, a tylko 16% wskazało na wyłącznie polskojęzyczną telewizję. W tym przypadku średni udział czasu oglądania telewizji w języku polskim wyniósł 43,9% i był to najniższy udział wśród pięciu objętych badaniem form korzystania z przekazów masowych. Wśród badanych objętych wywiadami pogłę-bionymi nie było przypadku osoby, która zadekla-rowałaby, że korzysta jedynie z języka polskiego w różnych formach kontaktu z kulturą. Daje się natomiast zaobserwować fakt, że niektóre osoby preferują język polski w przypadku korzystania z pewnych form kontaktu z kulturą. Wśród tych form najczęściej pojawiało się czytanie.Wśród przyczyn wyboru języka polskiego, uży-wanego do różnych form kontaktu z kulturą, moż-na wyodrębnić cztery dominujące czynniki:1. poziom znajomości języka niemieckiego, który – zdaniem badanych – uniemożliwia im korzysta-nie z danej formy kontaktu z kulturą, co szczegól-nie dotyczy czytania (zwłaszcza książek). 
[Czytam] głównie jakoś tak po polsku. Niemiecki 
powiem, że też, ale jakoś tak nie czuję jednak, ja 
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chyba dość późno zaczęłam się niemieckiego uczyć, 
to nie był mój taki język, ja tak mówię, od dziecka, 
tylko po prostu językiem nabytym. (MPN_CS16_A)2. przekonanie, że treści w języku polskim są lep-sze czy ciekawsze, co w szczególności dotyczy fil-mów i powszechnie przez badanych migrantów 
odrzucanego niemieckiego dubbingu. 

Obejrzałam film po niemiecku i po polsku. I polska 
wersja jest o wiele lepsza. (MPN_CS11_A)
Czasami polskie filmy lubię obejrzeć bo są śmiesz-

niejsze. (…) Na przykład polski dabling to oglą-

dam se na przykład angielski film, amerykański, 
na przykład „Epokę Lodowcową” i [imię – auto-

rzy] gdy obejrzałyśmy ten sam film po niemiecku  
i po polsku to i tak [imię – autorzy] powiedziała „no 
polskie teksty nie mają porównania z niemieckimi. 
Można się lepiej naśmiać”. (MPN_CS11_C)3. deklarowane przywiązanie do Polski – uczest-nictwo w kulturze w języku polskim uznawane jest wówczas za formę podtrzymania kontaktu ze swo-ją ojczyzną, czy nawet pewną formę patriotyzmu.
A: Mamy cały czas duży kontakt z Polską. Jak  
w Internecie coś czytam, to też rzadko wchodzę na 
jakiś portal niemiecki. (MPN_CS21_AB)
Ogólnie gdy słyszę muzykę polską to mam poczucie 
ojczyzny. (MPN_CS12_A)

I też korzystamy z każdej okazji ku temu, żeby zoba-

czyć filmy z naszej ojczyzny, z Polski. (MPN_CS14_B)4. uczestnictwo w kulturze w języku polskim jako sposób na pogłębienie więzi z kulturą pol-ską lub wzbogacenie kompetencji kulturowych – w szczególności zaś znajomości języka polskie-go. Ten powód wskazywali przede wszystkim migranci z młodszych pokoleń, wychowani już  
w niemczech. 

[Książki] dotyczące raczej polskiej historii. W su-

mie myślę, że jestem dobrze poinformowany na 
temat niemieckiej historii. W sumie na temat pol-
skiej też jestem nieźle poinformowany, uważam, 
ale mnie to po prostu bardziej interesuje. (MPn_CS14_A)
Po polsku. Ja lubię czytać książki po polsku, więc 
zawsze tak można mówić, że mam coś polskiego 
oprócz tej lekcji w soboty, to mogę jeszcze prze-

czytać po polsku, wzbogacić mój słownik. (MPn_CS21_C)
Dominacja języka niemieckiegoAnalizując dane ilościowe można wskazać, że w przypadku języka niemieckiego, najwyższy udział braku przekazów w tym języku charakte-ryzował czytelnictwo książek – co trzeci badany wskazał, że żadna z przeczytanych książek nie 

Tabela 7. Charakterystyka językowa korzystania z przekazów masowych – język niemiecki

Kategoria* Badani, którzy  
wskazują brak udziału 
w języku niemieckim

Badani, którzy  
deklarują tylko język 

niemiecki

Mediana  
udziału języka  
niemieckiego

Średnia  
udziału języka 
niemieckiego

Liczebność Procent Liczebność Procent

domowy księgozbiór 144 12,9 7 0,6 20% 28,1%

przeczytane w ciągu 
minionych 12 miesięcy 
książki

387 33,9 46 4,0 10% 24,8%

czas oglądania telewizji 
(dziennie)

181 18,1 250 25,0 50% 52,2%

czas na czytanie prasy 
(tygodniowo)

164 14,3 141 12,4 40% 41,9%

obejrzane w ciągu  
minionych 12 miesięcy 
filmy

289 23,8 75 6,3 25% 37,2%

* Wskazania każdorazowo odnoszono do liczby badanych, którzy daną aktywność deklarowali.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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była w tym języku i jednocześnie tylko 4% za-deklarowało, że wszystkie przeczytane książki były w języku niemieckim. Brak udziału książek  w języku niemieckim w księgozbiorach zdeklaro-wano rzadziej, podobnie jak rzadziej księgozbiór składał się tylko z książek po niemiecku. Czytanie prasy z pominięciem korzystania z języka nie-mieckiego zadeklarowało 14,3% badanych, zaś oglądanie tak telewizji 18,1%. Jednak co czwarty z badanych oglądał telewizję wyłącznie po nie-miecku, zaś prasę tylko w wersji niemieckojęzycz-nej czytało 12,4% badanych. Średni udział języka niemieckiego w oglądanych programach telewi-zyjnych wyniósł nieco ponad 50%, nieco mniej  w przypadku prasy – około 40%.W badaniach jakościowych, podobnie jak  w przypadku języka polskiego, również żaden  z rozmówców nie zadeklarował, że używa jedynie języka niemieckiego do kontaktu z kulturą. Jednak część z badanych przyznawała, że ten język do-minuje – przynajmniej w przypadku niektórych 
form uczestnictwa w kulturze. 

Ostatnio tak, czytam książkę po niemiecku. (…) Już 
parę miesięcy nie czytałem żadnej polskiej książki. (MPN_CS1_A)
Najczęściej jak rano wstanę, kawkę sobie zrobię 
to pierwsza jest niemieckojęzyczna strona. (MPn_CS6_A)
I tak i tak zazwyczaj oglądam niemiecką telewizję. (MPN_CS11_C)Badani podawali różne powody, dla których częściej korzystają z pewnych form kontaktu  z kulturą w języku niemieckim. Wśród nich można wyróżnić:1. trudność w odbiorze treści w języku polskim, wskazywana przede wszystkim przez osoby wy-chowane w Niemczech i niemające intensywnego kontaktu z językiem polskim.
Język zbyt trudny, polskie litery… (MPN_CS12_A)
Dawno temu oglądałam w Polsce jakiś film i to było 
dla mnie za trudne, Polacy mówią szybko, nic nie 
rozumiałam. (…) To samo jest, gdy oglądamy dzien-

nik. Pytam o co trzecie słowo. (MPN_CS13_A)2. techniczny problem z dostępem do przekazów w języku polskim, np. brak dostępu do polskiej telewizji czy prasy, chociaż w tym przypadku jed-nym z rozwiązań, na jakie wskazują badani, było przejście na elektroniczne (internetowe) kanały przekazu (pozwala to na dostęp do polskiej prasy czy portali informacyjnych).

W tej chwili [telewizja – MN] tylko niemiecka, nie 
mamy dostępu. (MPN_CS18_A)
No my tu mamy tylko niemiecką telewizję. (MPn_CS18_B)3. świadoma, afektywna preferencja wobec treści w języku niemieckim, np. ocena niemieckiej tele-wizji jako ciekawszej, mającej lepszą ofertę czy po prostu bardziej wartej oglądania. 
Telewizję mamy tylko niemiecką. (…) I uważamy, 
że to jest dobry wybór. (…) Uważamy, że niemieckie 
telewizje są bardzo ciekawe. Tutaj są telewizje kul-
turalne, telewizje takie krajoznawczo-podróżniczo-

-przyrodnicze, telewizja doskonała dla dzieci, bez 
reklam, niemiecka, państwowa, o wysokim pozio-

mie i dużej ilości programów popularnonaukowych 
też, takich na poziom dziecka. (MPN_CS17_A)4. instrumentalna preferencja wobec treści  w języku niemieckim ze względu na możliwości podwyższania kompetencji językowych (forma doskonalenia znajomości języka niemieckiego).
Jeśli oglądam sam to staram się, żeby część filmu 
była.. znaczy, albo były napisy niemieckie, albo był 
po niemiecku film tak, żeby ciągle ten niemiecki 
rozwijać. (MPN_CS1_A)
Oglądamy no wiadomości po niemiecku staram się 
jak najwięcej oglądać, telewizji po niemiecku ze 
względu na język, żeby po prostu ten język łapać. (MPN_CS18_B)
B: A niemieckie ja czasami się łapię na tym też, że 
jednak radio, bo pomaga jednak. (…) Czasem sobie 
zostawiam specjalnie, żeby po prostu się osłuchać  
z tym językiem. To o to chodzi. (MPN_CS22_AB)Warto podkreślić, że w przypadku uczestnic-twa w kulturze w języku niemieckim brak było wśród respondentów uzasadnień odwołujących się do sfery wartości, patriotyzmu czy przywiąza-nia do niemieckiej kultury. 
BilingwalnośćTak jak już wspomniano i jak to wyraźnie uka-zują, w odniesieniu do treści przekazów kultury, powyższe dane z badania ilościowego, sytuacje w których któryś z języków był wyraźnie, do pozio-mu dominacji, preferowany przez badanych, były raczej rzadkie. Domowy księgozbiór, w deklaracji 90% badanych, miał charakter mieszany języko-wo, zaś, zaś najczęściej wskazywany jako wysoko nasycony językiem niemieckim kanał kontaktu  z treściami kultury, tj. telewizja, w połowie przy-
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padków był kanałem bilingwalnym. Potwierdzają to wypowiedzi rozmówców podczas wywiadów, obrazujące aktywne korzystanie z obu języków.  W efekcie ich uczestnictwo w kulturze można scharakteryzować jako bilingwalne. 
Czasami wiadomości polskich i tych niemieckich. (MPN_CS11_B)
R: Zarówno polskie strony, tak jak…chcesz dokład-

nie…to masz zaczynając od Onetu przez TVN24, 
Rzeczpospolita gazeta TV punkt info, chociaż to już 
ostatnio bardzo mało, tego się czyta w sumie. (…)  
A niemieckie to takie główne dzienniki w sumie on-

line to są Spiegel online, Die Welt (…).
W: A proporcja jest taka równa, czy coś bardziej Cię 
interesuje? 
R: Nie, jest w sumie równa. (MPN_CS14_A)
Czytam tak i tak. (…) Czyli po polsku i po niemiecku 
chętnie. (MPN_CS6_A)
To jest w ogóle bardzo fajne. Powiem Ci taką rzecz, 
że oglądasz film obojętnie na jakiej telewizji w tej 
chwili. Wychodzisz sobie na taras zapalić i nie pa-

miętasz w jakim języku oglądałeś. Tzn. my już jeste-

śmy na takim etapie, że dla nas te obydwa języki nie 
robią problemów (…) Nie odbierasz w jakim języku 
oglądasz, po prostu oglądasz. (MPN_CS6_B)Zauważono, że niektórzy badani potrafią róż-nicować to, jakie treści odbierają w jakim języ-ku. Co ciekawe, często dotyczyło to nie tyle form uczestnictwa w kulturze, co przedmiotu – tego czego dotyczą treści przekazu.
Jeśli chodzi o rzeczy związane z pracą, no to oczy-

wiście czytam w języku niemieckim, bo po prostu 
jest mi łatwiej. (…) A jeśli chodzi o rzeczy, na przy-

kład psychologiczne to czytam to w języku polskim. (MPN_CS14_B)Omawiana bilingwalność uczestnictwa w kul-turze zwykle była przez badanych uzasadniana możliwościami – faktem, iż pozwalają na to kom-petencje językowe, możliwości technologiczne czy po prostu dostępność treści kulturowych  w obu językach. 
Także my zawsze mieliśmy full option kanałów i za-

wsze była możliwość jakby korzystania, kto co lubi. (MPN_CS16_A)
Mogę i po niemiecku przeczytać jak jest interesu-

jąca po prostu książka dla mnie to i po niemiecku 
mogę czytać. (MPN_CS6_A)Interesującą i dosyć powszechną strategię ob-razują sytuacje, w których badani lubili uzupeł-

niać treści dostępne w jednym języku treściami  w drugim języku. Podkreślali przy tym – szczegól-nie w odniesieniu do różnego rodzaju serwisów informacyjnych – że wiadomości różnią się od sie-bie. Dla niektórych z badanych bilingwalność od-bioru była okazją do zapoznania się z pełniejszym spektrum wiedzy i interpretacji.
A: Na pewno niemieckie wiadomości odbiegają od 
polskich, no bo tam nawet niektóre kwestie między-

narodowe. (…) Międzynarodowe, oni maja zupełnie 
inne spojrzenie tak niż nasza telewizja. 
B: Niektóre rzeczy są pomijane, bądź tu są pomija-

ne, które u nas są omijane, tak. Tylko staramy się 
oglądać i te i te. (MPN_CS19_AB)
Używanie innych językówWśród badanych zdarzały się osoby – prze-ważnie młode – które deklarowały, że uczestni-czą w kulturze także w innych niż niemiecki lub polski językach. Dominował tu język angielski, choć zdarzały się także inne – np. język włoski, czy francuski. 
W: A w jakim języku, albo językach oglądacie  
w ogóle filmy, seriale? 
B: Po angielsku w 90 % chyba. 
A: Tak, głównie po angielsku. (MPN_CS7_AB)
Zdarza mi się czytać po włosku, zdarza mi się czy-

tać po angielsku, ale sporadycznie. (MPN_CS17_A)
A: [Czytam – MN] Po angielsku tak, po francusku. (MPN_CS7_AB)Używanie innych niż niemiecki lub polski ję-zyków związane było z dwoma podstawowymi przyczynami. Po pierwsze, kompetencją językową – możliwością użycia innego języka na poziomie wystarczającym do odbioru pewnych treści kultu-rowych. 
Synowie są też angielskojęzyczni, więc jakby prze-

łączanie kanałów, to, co nas najbardziej intereso-

wało. (MPN_CS16_A)Po drugie, część z badanych była zaintere-sowana kontaktem z konkretnymi dziełami  w języku oryginału. Szczególnie było to widoczne  w przypadku filmów czy seriali. 
W: A jeżeli oglądasz te filmy to w jakim języku je 
oglądasz?
B: Po angielsku, oryginalnie. (…) No dla mnie jest 
ważne tak samo jak dla Ciebie, że w oryginalnym ję-

zyku, więc jak to by był film polski to po polsku, albo 
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angielski to po angielsku, ale nigdy z dubbingiem, 
albo z napisami. (MPN_CS5_AB)
II.1.1.2. Praktyki związane z wyjściem 
(culture de sortie)Analizując zebrany materiał empiryczny moż-na zwrócić uwagę, że wśród badanych dają się zauważyć dwie generalne postawy. Pierwsza związana jest z dużym zróżnicowaniem form korzystania z ofert kulturalnych poza domem. Część badanych wyraźnie korzysta aktywnie  z różnych możliwości, bądź wręcz w niektórych przypadkach kreuje je sama. Są to jednak osoby prowadzące aktywny – w sensie kontaktu z kultu-rą – sposób życia. 
Spotkania z przyjaciółkami, znajomymi. To może 
być jakaś kolacja od czasu do czasu. To może być 
wyjście na wspólne wydarzenie. To może być wspól-
ny wyjazd poza Berlin. (…) To może być jakiś fe-

stiwal. To może być pokaz jakiegoś filmu. To może 
być... no tak myślę, ostatnio chyba to były tego typu 
rzeczy raczej. To może być wyjście do pubu po pro-

stu. (MPN_CS1_A)
Ok, spacery, shopping, kino, zwiedzanie, kościoły, 
muzea… budynki. Kultura. Nie tylko w Düsseldorfie, 
ale i w okolicy, tam gdzie akurat jestem, ogląda to, 
co jest do obejrzenia. (MPN_CS12_A)Drugą postawę można uznać za bardziej wy-biórczą i ograniczoną, związaną z niewielkim zakresem korzystania z ofert kulturalnych poza domem – często są to aktywności spoza tzw. in-

stytucjonalnego układu kultury, a więc wpraw-dzie pozadomowe, ale jednocześnie niezwiązane z kontaktem z instytucjami kultury – obejmuje to zazwyczaj korzystanie jedynie z ofert gastrono-micznych, zakupów czy spacerów.
Czasami tam do jakiegoś kolegi się przejdę piwo 
wypić. (…) Czasami z rodziną wychodzimy na spa-

cer. (MPN_CS11_B)
Poza domem, co ja robię poza domem, no poza do-

mem robię zakupy, wypad gdzieś tam do kolegi, coś 
pomóc na przykład przy jakimś remoncie albo coś. 
Wypad no, no gdzieś na miasto na zakupy, no i to, 
no ja ogólnie większość czasu spędzam w domu, bo 
taki jestem bardziej domowy. (MPN_CS18_B)
Poza domem? Na kawę, coś zjeść. Poza domem, coś 
jeszcze? Nic. (MPN_CS11_A)Migranci objęci badaniem ilościowym de-klarują, że z ofert instytucji kultury korzystają – zwykle wskazując przynajmniej kilka, z których skorzystali w minionym roku, jednak w więk-szości jest to korzystanie sporadyczne (opisane jako raz w ciągu roku). Najrzadziej wskazywaną formą aktywności kulturalnej są przedstawie-nia operowe (brak korzystania przez 80,5% ba-danych), w dalszej kolejności przedstawienia teatralne (61,5%) i ekspozycje sztuki (55,2%).  W przypadku pozostałych kategorii ofert, przy-najmniej połowa badanych korzystała z nich  w ciągu minionych 12 miesięcy. Wyniki te wyda-ją się jednak bardziej oddawać specyfikę próby  i obciążenie retrospektywnym i uogólnionym cha-

Tabela 8. Korzystanie z ofert wybranych instytucji kultury w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie

Kategoria Korzystanie (dowolna częstotliwość) Brak korzystania 

Liczebność Procent Procent

Ekspozycje muzealne 684 54,9 45,1

Ekspozycje sztuki 559 44,8 55,2

Koncerty muzyczne 792 63,6 36,4

Przedstawienia teatralne 482 38,5 61,5

Przedstawienia operowe 240 19,5 80,5

Zabawy taneczne (bale, dyskoteki) 720 57,7 42,3

Filmy (kino, przegląd) 988 79,2 20,8

Festyny lub festiwale 941 75,6 24,4

Imprezy sportowe 646 51,8 48,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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rakterem pytania, niż wyjątkowo wysokie uczest-nictwo w kulturze charakteryzujące migrantów. 
 Kontekst etniczny korzystania z ofert instytucjiKontakt z kulturą może odbywać się w różnych kontekstach etnicznych. W przypadku zamieszki-wania w Niemczech, w dosyć oczywisty sposób, do-minujący jest kontakt z kulturą w języku niemiec-kim i poprzez instytucje niemieckie. Jednak badani uczestniczyli w kulturze także w innych kontek-stach etnicznych – tak w sensie językowym jak i lo-kalizacyjnym. Wśród tych nie-niemieckich kontek-stów dominującym był kontekst polski, związany albo z korzystaniem z ofert kulturalnych w Polsce albo z kontaktem z kulturą polską w Niemczech. Sporadycznie natomiast pojawiały się informacje na temat korzystania z instytucji kultury niepo-lskich i nieniemieckich, związanych z innymi gru-pami etnicznymi czy narodowymi.
Kontekst PolskiDla części badanych korzystanie z oferty insty-tucji kultury, które dostarczały możliwość kontak-tu z kulturą polską był dość ważny. Wypowiedź jednej z badanych wskazuje, że przynajmniej część z polskich migrantów ma potrzebę korzy-stania z polskich ofert, ponieważ są one im bliższe – bardziej znajome, być może bardziej swojskie  i łatwiejsze w odbiorze. 
Jeszcze my, jako Polacy, mamy to tło kulturowe pol-
skie. A więc dla nas na przykład część tych ofert – 
one nam nic nie mówią tutaj. Ktoś mówi – o, gra 
XXL jakiś tam, powiedzmy. Kto to jest? O co chodzi? 
(…) Oni już mają, powiedzmy, swoje kultowe rzeczy. 
Gdzie u nich nostalgia czegoś tam innego dotyczy, 
niż nasza. A więc to, co dla mnie ma wartość, jako 
oferta w Szczecinie, bo mówię: świetny koncert, 
poszłabym, szkoda, że nie mam kasy albo nie mam 
czasu, to tutaj ktoś powie: ale świetny koncert, po-

szedłbym – a ja wzruszam ramionami. Ja mówię, to 
tło kulturowe jest bardzo ważne. I my nigdy tego 
nie osiągniemy. Nasze dzieci tutaj wzrastają i dla 
naszych dzieci teraz te dwie kultury są równoważ-

ne poniekąd w tym momencie, zresztą to było nasze 
dążenie. Ale dla nas nie. Nas zawsze ściągać będzie 
polska kultura. (MPN_CS17_A)W wywiadach badani opisywali polskie oferty 
kulturalne w niemczech dostarczane przez dwa rodzaje instytucji:1. Przedsiębiorstwa organizujące oferty komer-cyjne dla Polaków. Są wśród nich przede wszyst-

kim dyskoteki oraz restauracje, są jednak także przedstawienia teatralne czy seanse polskich filmów organizowane dla polskiej publiczności  
w niemczech. 

No, nie wiem, czy to polskie, ale byłyśmy w dysko-

tece. Tego klubu już nie ma. Był na starym mieście, 
koło Boelker Strasse. Polskie disko, Piramida. Było 
dziwnie. Mnóstwo wódki. To nie był szok kulturowy, 
ale jednak inny świat. Pozytywnie. Niemcy się zu-

pełnie inaczej bawią. (MPN_CS12_A)
Imprezy związane z Polską to przede wszystkim re-

stauracja „Gdańska” w Oberhausen. (MPN_CS13_B)
Wyjście, które było związane z polską kulturą… 
Tak, byłem z koleżanką z Düsseldorfu na przedsta-

wieniu, tam gościnnie do teatru Savoy przyjeżdża-

ją różne teatry z Polski i byliśmy właśnie… To było 
chyba 3 miesiące temu, 3-4 miesiące temu na sztuce 
teatru z Poznania, tylko niestety nie pamiętam jego 
nazwy. To była adaptacja anglojęzycznej powieści, 
więc mi to nie utkwiło w głowie, ale była to kome-

dia w każdym razie i grana przez polskich aktorów, 
topowych polskich aktorów, znanych z pierwszych 
stron gazet. (…) Był tam na przykład Piotr Zelt, 
Stefano Terrazzino, no i jeszcze takie pomniejsze 
gwiazdki znane z seriali. (MPN_CS14_B)
Tam czasami idę do kina właśnie też ze znajomymi 
na jakiś polski film. (MPN_CS5_AB)2. Polskie bądź polonijne instytucje i organizacje publiczne oraz pozarządowe – były to Instytu-ty Polskie lub polskie organizacje imigranckie,  z których wiele skupiało się właśnie na działal-ności kulturalnej związanej z afirmacją kulturo-wą. Wśród nich wymieniano przede wszystkim Instytuty Polskie w Düsseldorfie i Berlinie. Warto jednak zwrócić uwagę, że osoby prowadzące wy-wiad dopytywały o ten konkretny rodzaj instytu-cji. Wynika to z faktu, że choć instytucje te do tej pory nie miały za zadanie tworzenia oferty dla polskich migrantów, to jednak, z jednej strony migranci pozostają w kręgu zainteresowań nie-których z nich, z drugiej zaś, zadania Instytutów mają się w przyszłości rozszerzyć także na dotar-cie do szeroko rozumianej Polonii. Odpowiedzi wskazujące na znajomość Instytutów Polskich po-jawiały się szczególnie często w wypowiedziach osób mieszkających w tych miejscowościach,  w których one funkcjonują.
Wiem, że jest i tam też byłam parę razy, Polski In-

stytut. (…) Teraz byliśmy w tym roku nawet, no 
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i tam pokazali nam bibliotekę, tam są po polsku  
i po niemiecku książki, żeby były też o polskiej kul-
turze książki po niemiecku, żeby też Niemcy mogli 
tam chodzić, czy z innych krajów, dowiedzieć się coś  
o Polsce I też filmy tam są i w ogóle w tym czasie też 
była taka wystawa. (MPN_CS11_A)
R: Raz na rok, gdy organizowany jest festiwal filmo-

wy polski no to wtedy zapoznaję się z ofertą i zda-

rzało mi się parę razy być na pokazach filmowych. 
(…) To jest Polski Instytut w Berlinie, jeśli dobrze 
pamiętam. I tak, w zeszłym roku np. byłem ze zna-

jomymi na filmach. (MPN_CS1_A)Sporadyczność korzystania wyłaniającą się  z wypowiedzi w wywiadach pogłębionych po-twierdzają dane ilościowe – badani przede wszyst-kim często deklarowali brak znajomości polskich instytucji kulturalnych działających na terenie Niemiec. W przypadku Instytutów Polskich 37,4% badanych zadeklarowało brak znajomości, zaś w przypadku organizacji polonijnych – odpowied-nio 41,5%. Jednak znajomość niekoniecznie musi oznaczać korzystanie z oferty. Pytani o takie do-świadczenia badani deklarowali, że w przypadku organizacji polonijnych jedynie niecałe 30% ko-rzysta z ich oferty (2,6% – często, 10,8% – od czasu do czasu, a 15,7% – rzadko). Odsetek ten jest jesz-cze niższy w przypadku ofert polskich instytucji (wliczając w to Instytuty Polskie) – mniej niż 20% respondentów miało takie doświadczenia (0,6% – często, 5,1% – od czasu do czasu, i 11% – rzadko). Badani migranci mają także możliwość kon-taktu z polską kulturą podczas wizyt w Polsce. Na podstawie badań jakościowych można mówić  o dwóch podstawowych kontekstach uczestnic-

twa w polskiej kulturze uwarunkowanego miej-scem zamieszkania rozmówców. 1. Polscy migranci, którzy mieszkają na polsko--niemieckim pograniczu i relatywnie łatwo mogą korzystać z ofert po polskiej stronie granicy. Umożliwia im to bliskość polskich instytucji kul-tury i związany z tym łatwy do nich dostęp.
Najczęściej właśnie jakieś ciekawe wydarzenia kul-
turalne w Szczecinie albo jakieś ciekawe koncerty 
czy właśnie jakieś kino, no to musieliśmy… byliśmy 
zmuszeni przyjeżdżać do Szczecina. (MPN_CS16_A)
Znaczy zasadniczo raczej jesteśmy… jak już nam się 
dzieci uda oddać, w teatrze – w Szczecinie jest Teatr 
Polski – ma bardzo fajną ofertę. Tam jesteśmy… no 
nie wiem, jak jest sezon to jesteśmy jak często? Raz 
w miesiącu mniej więcej. (MPN_CS17_B)

Przesłankami wyboru ofert z polskiej strony granicy bywała szerokość i różnorodność zainte-resowań, przy jednoczesnym wysokim poziomie kompetencji językowych, co pozwala swobodnie korzystać zarówno z oferty niemieckiej, jak i pol-skiej – w zależności od potrzeb oraz atrakcyjności oferty. 
Czasami nas krytykowano, że my tak sobie po pro-

stu żyjemy na pograniczu i sobie wybieramy jak 
takie ciasteczka, wisienki na torcie. Że jak nam coś 
pasuje, to bierzemy stąd, jak nam pasuje, to bierze-

my stąd. (MPN_CS16_A)Jednak w większości wypadków chęć korzy-stania z polskich instytucji wynika z faktu, że na 
polsko-niemieckim pograniczu niemieckie miasta są małe i mają ograniczoną ofertę kulturalną, któ-ra nie zawsze zaspokaja potrzeby badanych. 
W Pasewalku nie ma kina, nie ma teatru, nie ma 
takich rzeczy. My w Szczecinie możemy iść do kina, 
możemy iść na jakiś koncert, na mecze, bo dzieci też 
uwielbiają, także niestety to że żyjemy tutaj i mamy 
tak blisko Szczecin pozwala nam, albo też skazu-

je na to, że jednak do Szczecina jeździmy. (MPn_CS19_AB)2. Korzystanie z ofert instytucji kulturalnych pod-czas wizyt w Polsce. Tego typu sposób kontaktu z polskimi in-stytucjami kultury charakterystyczny był dla osób niemieszkających na polsko-niemieckim pograniczu. W większości wypadków mowa tu  o sytuacjach, w których badani, przy okazji wizyt  w kraju, korzystali z ofert polskich instytucji. Świadectwa by badani specjalnie jeździli do Pol-ski w celu uczestniczenia w jakimś przedsięwzię-ciu kulturalnym w zasadzie nie pojawiały się  w wypowiedziach rozmówców.
 [imię syna rozmówcy – autorzy] był na Oazie wcze-

śniej, oni tam z Oazą z Poznania jechali, więc by-

liśmy z nimi razem w Poznaniu. (…) Oni mieli ten 
dzień wspólnoty w sobotę i później poszliśmy sobie 
razem (…) do Poznania po prostu na Stare Miasto 
pochodzić, coś zjeść, a wieczorem byliśmy z dziećmi 
w kinie. (MPN_CS21_AB)Warto odnotować, że w niektórych wypadkach badani deklarowali, iż w Polsce inaczej korzystają z ofert instytucji kulturalnych. Można powiedzieć, że ich kontakt z polskimi instytucjami kultury przez to, że był rzadszy, miał charakter bardziej wyjątkowy, czy też odświętny. 
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Jednym z wątków dyskursywnych, jakie dostrzeżono podczas analizy niemieckiej prasy były wydarzenia kul-
turalne zarówno te, które odbywały się w Niemczech, jak i te w Polsce. Sposób ich opisywania różnił się  
w zależności od tytułu:

• „Süddeutsche zeitung”

Wydarzenia kulturalne opisywane przez „SüZ” z jednej strony były związane z kontekstami okolicznościo-
wymi, 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 rozu-
mianych stosunków polsko-niemieckich, w tym także kontaktów kulturalnych. Inne teksty dotyczą kultury 
współczesnej i obszarów kojarzonych z tzw. kulturą wysoką. Jedynym wyjątkiem był 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).

• „die welt”

Podobnie jak w „SüZ” wątek wydarzeń kulturalnych – co typowe dla tytułów ogólnokrajowych – wypada 
skromnie. W roku 2006 znajdujemy dwa teksty dotyczące „Święta Europy” poruszające temat Polski i Wę-
gier (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 fe-
stiwalu 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).

• „general anzeiger”

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 kultural-
nych. Obecne są w tym kontekście także wydarzenia z polskim tłem. Co ciekawe, nadreprezentacja tekstów 
pochodzących z General Anzeiger w roku 2006 (207) wiąże się z tym, że jedno wydarzenie kulturalne (wy-
stawa 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-niemiec-
kiego, wymiany kulturalnej, polskiej polityki europejskiej, szkoły letniej w Polsce dla studentów Uniwersy-
tetu 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). 

Poza rubrykami kulturalnymi stwierdzono występowanie informacji o wydarzeniach z udziałem polskich ar-
tystów. Przy okazji zauważyć należy, że rzadziej wymieniani są oni indywidualnie z imienia i nazwiska, tak jak 
np. Monika Sosnowska, a częściej w formie skolektywizowanej („polscy 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. Fry-
deryk 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 Czesława 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 oko-
licznościowym przywoływanym w tym wątku jest Rok Polsko-Niemiecki. 

w NIemIecKIej PRaSIe 1: wydaRzeNIa zwIązaNe z KULtURą POLSKą
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A: My inaczej spędzamy czas tutaj wolny, a inaczej 
jak jesteśmy w Warszawie. (…) Normalnie to pra-

wie za każdym razem jak jestem w Warszawie to 
gdzieś idę. (MPN_CS7_AB)
Kontekst związany z innymi kulturamiPytania dotyczące korzystania ofert innych kultur niż niemiecka czy polska ujawniły, że mi-granci z Polski w Niemczech mają niewielką wiedzę na ich temat (aż 57,4% nie zna żadnych niepolskich kulturalnych stowarzyszeń imigranc-kich) oraz rzadko z nich korzystają. Mniej niż 20% z badanych zadeklarowało, że korzystało z oferty 

• „Berliner zeitung”
W tym tytule mamy do czynienia z tekstami informującymi o wydarzeniach kulturalnych, jak i z rubryką  
z zapowiedziami wydarzeń kulturalnych. Warto wspomnieć o dominującej roli Instytutu Polskiego w Berli-
nie, 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 szero-
ka (od wystaw fotografii przez wieczory literackie po wspomnienia byłych pracowników przymusowych).  
W przeciwieństwie do General Anzeiger, część wydarzeń kulturalnych z udziałem polskich artystów opatrzo-
na jest ich imieniem i nazwiskiem. 
Przechodząc do tekstów informujących o wydarzeniach kulturalnych, występują tutaj z jednej strony typo-
we 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 elek-
troniczna (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 akcentu-
jące 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).
• „Sächsische zeitung”
Wątek związany z wydarzeniami kulturalnymi w Sächsische Zeitung charakteryzuje się bardzo szeroką pa-
letą 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 „Kultural-
nego 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 przybli-
żenie historii, języka i kultury Niemiec i Polski organizowane 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 odby-
wa 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 wy-
stępy 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 Wrocła-
wia” nawiązujący do rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (SZ 15/01/16).

Źródło: Łukasz Kumięga, Raport z analizy prasy.

takich instytucji (0,5% – często, 5,9% – od czasu do czasu, 11,9% – rzadko). Badania jakościowe także pokazały, że wiedza na temat ofert takich instytucji, związanych z kul-turami innymi niż polska czy niemiecka, jest nie-wielka. Większość badanych dostrzegała najczę-ściej kulturę turecką jako najbardziej widoczną kulturę imigrancką w Niemczech. Ponadto prze-bieg rozmów z badanymi sugeruje, że stosunkowo rzadko korzystają oni z ofert innych grup etnicz-nych czy narodowych. Przede wszystkim wynika to braku wiedzy na temat takich ofert. 

MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE



29

Nie słyszałam też, żeby były jakieś instytucje pro-

mujące np. kulturę turecką, ale przyznam, że nie 
miałam kontaktów z Turkami, nie mogli mi więc 
opowiedzieć o czymś takim. Bo takie miejsca się 
widzi, gdy np. wiszą tam plakaty, ale też ludzie opo-

wiadają, przyjaciele, rodzina. (MPN_CS4_A)Innym powodem wydaje się być poczucie ob-cości i do pewnego stopnia uprzedzenia. 
Nie, bo dla mnie to ten… ta kultura mnie ich w ogó-

le… nie jest dla mnie aż taka ciekawa. Nie wiem, ale 
nawet koleżanka kiedyś w pracy na wesele nas za-

prosiła, nie poszłam na te wesele, bo... już słyszałam 
jak tureckie wesela wyglądają, czyli to żadne cieka-

we dla mnie przeżycie by nie było. (MPN_CS6_A)
II.1.1.3. Działania związane  
z tworzeniem tożsamości  
(culture identitaire)
Własna twórczośćNieco więcej niż co trzeci badany (35,1%) de-klaruje przeznaczanie wolnego czasu na własną aktywność artystyczno-twórczą. Najczęściej są to prace ręczne i rzemieślnicze – wskazuje na ich podejmowanie co piąty badany i 57,6% tych bada-nych, którzy podejmują jakąkolwiek aktywność ar-tystyczno-twórczą. Stosunkowo często wskazywa-ne są także aktywności z zakresu sztuk wizualnych (15,3% wszystkich i 43,5% aktywnych), a w dalszej kolejności działalność muzyczna, taniec i pisarstwo.Wyniki badań ilościowych ujawniają między innymi, że można rozróżnić aktywność indywidu-alną i zbiorową.
Tabela 9. Rodzaje podejmowanej aktywności artystyczno-twórczej

Kategoria Liczebność Procent* Procent ważnych*  
(deklarujących  

jakąkolwiek aktywność)

Rzemiosło, prace ręczne (majsterkowanie, szycie, 
dekorowanie, itd.)

253 20,3 57,6

Sztuki wizualne (malowanie, rzeźba, fotografia, itd.) 191 15,3 43,5

Muzyka (granie na instrumencie, śpiewanie) 116 9,3 26,4

Taniec 93 7,4 21,2

Pisanie (opowiadania, wiersze, teksty dziennikarskie, itd.) 71 5,7 16,2

Teatr (aktorstwo, reżyseria) 11 0,9 2,5

Inne (jakie?) 23 1,8 5,2

* Ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi, odsetki nie sumują się do 100.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

Aktywność twórcza indywidualna przyjmuje bardzo różne formy, przy czym najczęściej poja-wiające się świadectwa dotyczyły przede wszyst-kim aktywności związanej z plastyką, pisarstwem oraz szeroko rozumianymi formami rzemiosła. Działania związane z plastyką i pisarstwem mają zazwyczaj charakter autoteliczny, ich podejmowa-nie sprawia badanym przyjemność, pozwala im wyrazić się. 
B: Ja zdjęcia. (…) Ale to jest bardzo mało... mogła-

bym więcej czasu poświęcać na to, ale to jest coś, co 
bardzo lubię. (MPN_CS21_AB)Czasami jednak taka aktywność stanowiła rodzaj sztuki użytkowej o dodatkowej wartości emocjonalnej, związanej z tym, że efektami swo-jej aktywności artystycznej badani dzielili się z innymi, ważnymi dla nich osobami.
Rysuję, maluję (…). Od dawna, nawet nie pamię-

tam od kiedy. Z upływem czasu, człowiek robi to 
coraz lepiej. Co maluję? Różnie, ostatnio były to np. 
postacie disneyowskie dla dziecka, Mickey Mouse 
i przyjaciele, które można namalować na ścianie. 
Na drutach robię swetry, szale, rękawiczki, czapki... (MPN_CS4_A)Najpopularniejsza forma aktywności twórczej indywidualnej, czyli rzemiosło (m.in. różne rodza-je robótek ręcznych: szydełkowanie, robienie na drutach, ale również majsterkowanie czy też goto-wanie – rozumiane jako hobby) także charaktery-zuje się użytecznością. 
Ja też próbuję szydełkować, nawet zrobiłam jedne-

go misia, zaczęłam drugiego i już skończył mi się 
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w NIemIecKIej PRaSIe 2: mIgRaNcI z POLSKI w NIemczech wIdzIaNI PRzez PRyzmat BIOgRafII 

Analiza niemieckiej prasy pokazuje, że wątek związany z kulturą w kontekście migracji z Polski podejmo-
wany jest najczęściej 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.  
W analizowanych materiałach zidentyfikowano 32 osoby łączone, w będących przedmiotem badania tekstach,  
z kulturą w kontekście migracji. Należeli do nich m.in.:
•	 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),
•	 Marek Fis, „jedyny polski komik w Niemczech”, który „eksportuje między innymi twardy polski humor 

do Europy” (GA 2/12/13),
•	 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),
•	 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),
•	 Tobias z rodziny polsko-niemieckiej, uczęszczający do polskiego przedszkola w Zgorzelcu (SZ 1/06/11),
•	 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 inży-
nierem” (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 – doświad-
czeń migracyjnych. 

Źródło: Łukasz Kumięga, Raport z analizy prasy.

czas. (…) Zaczęłam robić przed Bożym Narodze-

niem robiłam właśnie misia na prezent dla mojego 
bratanka. (MPN_CS3_A)Dla części z badanych taka aktywność jest po prostu formą spędzania wolnego czasu. 
To było moje takie zajęcie, które mąż wcześniej 
idzie spać, bo mąż wcześniej idzie spać to takie sie-

dzenie przed telewizorem i robienie czegoś takiego, 
nie? (MPN_CS11_C)

W przypadku aktywności zbiorowej bada-ni często podkreślali kolektywny charakter tych działań. Mówili o wspólnym tworzeniu lub two-rzeniu w towarzystwie innych osób. 
Bardzo dużo moich znajomych maluje itd., więc też 
zdarza się, że siadamy wszyscy i każdy bierze sobie 
coś do malowania, rysowania i tak w tym czasie coś 
tworzy. (MPN_CS5_AB)
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OKIem eKSPeRtów 4: INStytUcje POLSKIej KULtURy w NIemczech

Oceniając funkcjonowanie instytucji zajmujących się polską kulturą w Niemczech, w pierwszej kolejności 
eksperci wskazywali polskie instytucje publiczne, przede wszystkim Instytuty Polskie w Berlinie, Düsseldor-
fie i Lipsku.
 Na pewno Instytut Polski. To jest bardzo ważne... bo kiedyś Instytut był zamknięty dla ludzi z Polski. I to ro-
dziło i żal i rozczarowanie. W tej chwili tak nie jest, wprost przeciwnie, jest otwarty. I myślę, że to jest bardzo 
pozytywne, ludzie z tego korzystają. (MPN_D27) 

W Monachium z nostalgią wspomina się Centrum Kultury działające przy konsulacie do 2011 roku, czeka-
jące na swoją, jak się spekuluje, nową odsłonę. W wypowiedziach badanych pojawiało się także Centrum 
Badań Historycznych PAN. 
Warto zwrócić uwagę, że głównym celem działalności Instytutów Polskich w Berlinie, Düsseldorfie, oraz filii 
berlińskiego Instytutu Polskiego w Lipsku, jest promocja kultury polskiej, w tym kultury artystycznej, języka, 
historii i wiedzy o Polsce, ukierunkowana na publiczność niemiecką i instytucje niemieckie. W tym sensie 
migranci z Polski w Niemczech nie są bezpośrednim odbiorcą działań instytutów. Wszelako bogactwo oferty, 
kompetencje kadr, zasoby tych placówek stanowią istotne zaplecze dla środowisk polskich w Niemczech: 

Instytut Polski zawsze się może trochę kojarzyć z domem, więc [Polacy – autorzy] bardzo chętnie (…) przy-
chodzą, korzystają z biblioteki, ale też z programu kulturalnego. (MPN_D9) 

Można dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w Niemczech, kierujące swoją uwagę przede wszystkim na 
publiczność niemiecką, jednocześnie, niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb publiczności polonijnej 
– tym samym, w praktyce są instytucjami hybrydowymi. Nie jest to dla nich działanie całkiem zamierzone 
i strategiczne, a raczej, jeśli można tak to określić – „rykoszetowe” i często z perspektywy mieszkających  
w Niemczech osób, bardziej skuteczne niż ich działalność podstawowa – promocja Polski wśród publiczności 
innych narodowości.
Choć w opinii części badanych instytucje publiczne stanowią swego rodzaju fundament, to jednak oferta 
kulturalna kierowana do migrantów z Polski w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe insty-
tucje. Niewiele mniejsze znaczenie oraz dość wysoką skuteczność mają inicjatywy niezależne, organizacje 
pozarządowe i firmy, w tym swoisty, cenny, „plankton organizacyjny”. Np. w Berlinie wymienia się ważne 
podmioty niezależne, prywatne, takie jak Klub Polskich Nieudaczników czy księgarnia Buchbund: 

…zapomniałem wspomnieć o Klubie Polskich Nieudaczników, teraz już są ważną instytucją, ale oni maja 
bardziej międzynarodową publikę (MPN_D7) i: 

dla grupy polskojęzycznej typowa jest forma uczestnictwa związanego z literaturą. Długo mieszkałem  
w Berlinie. Tam jest księgarnia Buchbund, która jest wręcz programowo dwujęzyczna i to we wszystkich 
aspektach, przyciąga szeroką publiczność i jest to publiczność mieszana. (MPN_D10)

 Badani eksperci identyfikowali także nowe formy organizacji kultury polskiej. Jedną z tak rozumianych no-
wości jest powstawanie grup organizujących coś wspólnie poza dotychczasowymi, istniejącymi od lat sie-
ciami organizacji polonijnych. Pojawiają się środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania spo-
łecznego Polonii w Niemczech, co wynika również m.in. z napływu nowego typu migrantów, ich młodszych 
pokoleń wychowanych w wolnej Polsce, wchodzących w dorosłość, jako obywatele państwa pełnoprawnie 
funkcjonującego w strukturach Unii Europejskiej. W opiniach pojawiają się głosy o wcześniej nieistniejących 
grupach Polaków w Niemczech, które: 

próbują stworzyć swoje własne struktury, mniej sformalizowane niż w formie stowarzyszeń, bardziej niefor-
malne. Jest taka inicjatywa pracujących, powiedzmy, tutaj w korporacjach Polaków młodych, ponadto pol-
sko-niemiecka nieformalna grupa młodych lekarzy pracujących tutaj w różnych szpitalach, klinikach. Młodzi 
lekarze, którzy tutaj przyjechali po prostu do pracy, przychodzą do nas razem ze swoimi niemieckimi partne-
rami, kolegami. Jesteśmy na takie inicjatywy otwarci, bo to zawsze jakieś takie nowe spojrzenie. (MPN_D9)

Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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Najczęściej pojawiającymi się formami zbio-rowej aktywności było uprawianie muzyki, taniec oraz zaangażowanie w działalność teatralną.
Zaangażowanie w działalność organizacjiPodczas badania ilościowego zadaliśmy pyta-nie o zaangażowanie w działalność stowarzyszeń kulturalnych. Chcieliśmy wiedzieć czy badani, oprócz korzystania z oferty takich instytucji, ak-tywnie włączają się w ich funkcjonowanie. Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego zadeklarowało 10% badanych. Co ciekawe, podobne odsetki badanych wskazywały na zaangażowanie w działalność stowarzyszeń kulturalnych niemieckich (3,8%)  
i polonijnych (4%). Znacznie mniej osób (jedynie 5 z 1249 badanych) zadeklarowało, że angażują 

się w działalność innych niż polonijne stowarzy-szeń imigranckich. Oprócz zaangażowania w formalne organiza-cje zajmujące się kulturą, cześć badanych zade-klarowała pracę na rzecz nieformalnych grup pro-wadzących działalność kulturalną – stanowili oni 4,2% respondentów. 
II.1.2. Intensywność i różnorodność  
korzystania z kultury w warunkach  
migracyjnychDążąc do syntetycznego scharakteryzowania uczestnictwa w kulturze badanych migrantów, utworzono dwa indeksy, które opisują intensyw-ność i różnorodność uczestnictwa w odniesieniu do dwóch, najpełniej objętych badaniem układów 

Wykres 1. Indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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Tabela 10. Zaangażowanie w działalność jakiegoś stowarzyszenia kulturalnego

Kategoria Liczebność Procent w odniesieniu 
do wszystkich badanych 
(N=1249)*

Procent w odniesieniu do 
badanych deklarujących 
zaangażowanie* (N=125)*

Stowarzyszenie kulturalne niemieckie 47 3,8 37,6

Stowarzyszenie kulturalne polonijne 50 4,0 40,0

Stowarzyszenie kulturalne migracyjne 
inne niż polonijne 

5 0,4 4,0

Nieformalna grupa prowadząca  
aktywność kulturalną 

52 4,2 41,6

* Ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi, odsetki nie sumują się do 100.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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kultury, tj. układu instytucjonalnego i masowego. Po rozważeniu rozkładów wartości obu powsta-łych indeksów, dokonano zgrupowania badanych w cztery typy, uwzględniające wartości uzyskane w każdym z indeksów, potraktowanych jako nie-zależne wymiary.
II.1.2.1 Indeks intensywności 
korzystania z układu masowego  
w warunkach migracyjnychPodsumowując wzory i nasilenie korzystania  z kultury w układzie masowym, opracowano indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej. Na indeks składają się odpowiedzi na pytania do-tyczące korzystania z mediów (czytelnictwo ksią-żek i prasy, oglądanie telewizji) oraz uczestnictwa w wybranych wydarzeniach kulturalnych (raczej masowych i ludycznych, jak festiwale czy przeglądy filmowe, niż z zakresu kultury wysokiej). Łącznie uwzględniono odpowiedzi na 9 pytań, obok różno-rodności uwzględniając także wymiar ilościowy ko-rzystania, ponieważ przyznawanie części punktów w indeksie odbywa się w oparciu o wartość mediany intensywności korzystania (np. powyżej mediany czasu). Indeks może przyjmować wartości z prze-działu od 0 do 10, im wyższa wartość, tym wyższa intensywność korzystania z przekazów kultury  w układzie masowym. Obliczając wartość indeksu intensywności uczestnictwa w kulturze masowej dla każdego  z badanych, uzyskano rozkład o rozpiętości od 1 do 10, wskazujący na zgrupowanie liczebności 

Wykres 2. Rozkład wartości indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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wokół wartości środkowych. Wartość średnia wyniosła 5,97, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 1,64. Wśród badanych nie było osób, które w żaden sposób nie korzystałyby z kultury w jej masowym układzie.
II.1.2.2.Indeks intensywności 
korzystania z układu 
instytucjonalnego w warunkach 
migracyjnychNa podstawie deklaracji odnoszących się do szeregu instytucji, opracowano indeks inten-sywności korzystania z ofert instytucji kultury. Uwzględniono w nim także pytania zadawane pośrednio, czyli obejmujące możliwość udziele-nia odpowiedzi zawierających ocenę działalno-ści tychże instytucji. Indeks obejmuje także wła-sną aktywność artystyczną i twórczą, ponieważ działalność ta z jednej strony wiąże się i wynika  z kontaktów z instytucjami (jak śpiewanie w chó-rze), z drugiej wymaga wyższego poziomu za-angażowania niż konsumpcja treści masowych, nawet jeśli nie ma instytucjonalnego czy nawet tradycyjnie związanego ze sztuką charakteru (jak rękodzieło). Wykorzystując łącznie 10 py-tań, uzyskano syntetyczną miarę, przyjmującą wartości od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza całkowity brak uczestniczenia w którymkolwiek z kanałów i sposobów korzystania z przekazu kulturowego w ramach ofert instytucji kultury, zaś 10 oznacza maksymalną różnorodność i korzystanie z każdej objętej indeksem możliwości).
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Tabela 11. Charakterystyka intensywności uczestnictwa w kulturze

Wymiary Indeks intensywności korzystania  
z instytucji kultury 

Ogółem

Do wartości  
mediany włącznie

Powyżej wartości 
mediany 

indeks intensywności  
uczestnictwa  
w kulturze masowej

do wartości  
mediany  
włącznie

liczebność 478 262 740

udział 38,4% 21,1% 59,5%

nazwa uczestnictwo  
sporadyczne

uczestnictwo  
instytucjonalne

powyżej  
wartości  
mediany

liczebność 164 340 504

udział 13,2% 27,3% 40,5%

nazwa uczestnictwo  
masowe

uczestnictwo  
intensywne

Ogółem liczebność 642 602 1244

udział 51,6% 48,4% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

Wartości indeksu intensywności korzystania  z instytucji kultury rozkładają się w pełnym, teo-retycznie założonym, zakresie wartości i obejmu-ją wartość zero, zatem wśród badanych zidenty-fikowano osoby, które opisując swoje korzystanie z kultury, okazują się bardzo słabo zanurzone  w układ instytucjonalny. Wartość średnia indek-su wynosiła 4,44, przy znaczącym zróżnicowaniu (odchylenie standardowe wynosiło 2,59).
II.1.2.3. Kategorie intensywności 
uczestnictwa w kulturze w warunkach 
migracyjnychUzyskane wartości indeksów intensywno-ści uczestnictwa poddano dychotomicznemu podziałowi wg wartości mediany (uzyskując po dwie grupy w obrębie każdego indeksu),  a następnie skrzyżowano uzyskane kategorie, otrzymując czteropolową charakterystykę inten-sywności uczestnictwa, która łącznie uwzględnia 
– jako wymiary – uczestnictwo w masowym i in-stytucjonalnym układzie kultury. Należy przy tym podkreślić, że wykorzystane nazwy nie mają war-tościującego charakteru, oddają tylko dominantę z zakresu wartości obu indeksów.1. Grupa, której uczestnictwo scharakteryzo-wano jako sporadyczne (38,4%), obejmuje tę część badanych, których charakteryzowała nie-przekraczająca wartości mediany intensywność 

korzystania zarówno z masowego, jak i instytu-cjonalnego układu kultury. Są to zatem badani, których uczestnictwo w kulturze można określić jako słabo lub umiarkowanie intensywne, co jest związane z niewielkim zróżnicowaniem wyko-rzystywanych kanałów komunikacji masowej  i jednocześnie – niewielkim zróżnicowaniem kon-taktów z instytucjami kultury. W porównaniu do pozostałych, badani cha-rakteryzujący się uczestnictwem sporadycz-nym są grupą o najniższej średniej wieku (35,7 lat) i jednocześnie – najkrótszym stażu poby-tu w Niemczech (7,79 lat). Przedstawiciele tej grupy równie często miejscem, w którym czują się u siebie określają Polskę (46,4%) i Niemcy (46,7%). Wśród nich 81,4% pozostaje w związ-ku (małżeńskim lub partnerskim), zaś niemal 60% ma dzieci (jest to najniższy udział). W pra-wie 70% badani z tej grupy określają swój pobyt  w Niemczech jako stały. Odnosząc się do wykształ-cenia można wskazać, że bez względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy), oso-by z wyższym wykształceniem stanowią w tej gru-pie mniejszość (43,3%). Jednocześnie tylko 53,8% badanych z tej grupy deklaruje, że w ich gospodar-stwach domowych sytuacja ekonomiczna nie wy-maga oszczędzania.2. Grupę badanych, których uczestnictwo w kul-turze można określić mianem intensywnego 
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(27,3%) charakteryzuje duża intensywność ko-rzystania z obu układów kultury, a więc zarówno zróżnicowanie korzystania z skanałów przekazy-wania treści masowych, jak i zróżnicowany kon-takt z instytucjami kultury. Jest to grupa o relatywnie najwyższej śred-niej wieku (42,5 lat) i długości pobytu migra-cyjnego (13,5 lat). Przedstawiciele tej katego-rii nieco częściej miejscem, w którym czują się  u siebie określają Niemcy (44,1%), nieco rzadziej Polskę (34,3%) i Europę (19,7%). Wśród przed-stawicieli tej grupy 83,5% pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim – jest to najwyższy wskaźnik wśród wszystkich 4 grup), zaś 67,1% ma dzieci. Trzech na czterech badanych z tej grupy określa swój pobyt w Niemczech jako stały. Odno-sząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez 
Tabela 12. Charakter uczestnictwa w kulturze a zróżnicowanie podstawowych charakterystyk  
społeczno-demograficznych

Charakterystyka Charakter uczestnictwa istotność 

zróżnicowania
Sporadyczne Instytucjonalne Masowe Intensywne

średni wiek 35,74 41,27 39,10 42,50 Test Kruskala- 
Wallisa, p<0,001

średnia długość migracji 7,79 12,52 10,56 13,45 Test Krustkala-
-Wallisa, p<0,001

udział osób o polskiej walencji 
kulturowa

46,7 29,8 47,6 34,4 V Kramera=141; 
p<0,001

udział osób o niemieckiej 
walencji kulturowa

46,4 45,4 45,7 44,1

udział pozostających  
w związku

81,4 73,3 82,3 83,5 V Kramera=0,095; 
p=0,011

udział mających dzieci 59,6 62,2 70,7 67,1 V Kramera=0,084; 
p=0,031

udział deklarujących pobyt 
stały

69,9 73,3 76,2 75,6 zróżnicowanie 
nieistotne

udział badanych  
z wykształceniem wyższym

43,3 71,4 44,5 76,5 V Kramera=0,313; 
p<0,001

udział mieszkających  
w miejscowościach  
do 20 tys. mieszkańców

34,3 19,1 33,5 22,1 V Kramera=0,141; 
p<0,001

udział mieszkających  
w miejscowościach powyżej 
500 tys. mieszkańców

23,4 39,7 21,3 39,1

udział badanych deklarujących, 
że w ich gospodarstwach nie 
występuje konieczność  
oszczędzania

63,8 67,6 70,7 78,5 V Kramera=0,130; 
p<0,001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Pol-ska lub Niemcy), osoby z wyższym wykształceniem stanowią większość (76,5% – jest to najwyższy udział wśród wszystkich 4 grup). Badani z tej kate-gorii w zdecydowanej większości (78,5%) deklaru-ją brak konieczności oszczędzania, a więc znajdują się dobrej sytuacji ekonomicznej i jest to najwyższy udział w porównaniu do pozostałych grup.3. W przypadku kategorii badanych, których uczestnictwo w kulturze charakteryzuje typ in-stytucjonalny (21,1%) daje się zaobserwować wybiórczość korzystania z kultury, wiążąca się   z ukierunkowaniem intensywności w stronę ko-rzystania z ofert instytucji kultury, przy niewiel-kim lub umiarkowanym nasileniu wykorzystania mediów masowych.  Badani w tej grupie byli nieco starsi niż  z dwóch grup o niskiej intensywności korzystania 
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z instytucji kultury (czyli reprezentujących maso-wy i sporadyczny typ uczestnictwa), mając średni wiek 41,3 lat i dłuższy pobyt migracyjny – śred-nio 12,5 lat. Przedstawiciele tej grupy znacznie częściej miejscem, w którym czują się u siebie określają Niemcy (45,4%), rzadziej jest to Polska (29,8%) i Europa (23,3%). W tej grupie 73,3% pozostaje w związku (małżeńskim lub partner-skim), zaś 62,2% ma dzieci. Niemal ¾ badanych z grupy instytucjonalnych określa swój pobyt  w Niemczech jako stały (73,3%). Odnosząc się do wykształcenia można wskazać, że bez względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niem-cy), osoby z wyższym wykształceniem stanowią większość w tej grupie (71,4%). Dwóch na trzech przedstawicieli tej grupy deklaruje pozostawanie w sytuacji niewymagającej od ich gospodarstwa domowego oszczędzania.4. Badani, których uczestnictwo w kulturze moż-na określić jako typ masowy (13,2%) również charakteryzują się dużą wybiórczością, preferują jednak przede wszystkim różnorodne kanały ma-sowego układu kultury, w niewielkim tylko stop-niu korzystając z oferty układu instytucjonalnego.Przeciętny wiek w tej kategorii badanych wynosi 39 lat, zaś długość pobytu migracyjne-go 10,5 lat. Podobnie jak badani scharaktery-zowani poprzez sporadyczny typ uczestnictwa, także przedstawiciele tej grupy równie często miejscem, w którym czują się u siebie określają Polskę (47,6%) i Niemcy (45,7%). Nieco częściej niż sporadyczni pozostają w związku (82,3%)  i częściej mają dzieci (70%). Ponad ¾ badanych z tej grupy określa swój pobyt w Niemczech jako stały. Do grupy sporadycznych upodabnia ich tak-że niski udział osób z wyższym wykształceniem, wynoszący 44,5%. Jednocześnie 70,7% badanych z tej grupy wskazuje, że w ich gospodarstwach do-mowych nie zachodzi konieczność oszczędzania.Tabela 12 przedstawia łącznie charaktery-styki najistotniejszych cech społeczno-demo-graficznych, które istotnie różnicują kategorie migrantów zróżnicowane ze względu na cha-rakterystykę uczestnictwa w kulturze, opisaną  z wykorzystaniem omówionych wymiarów. Wśród istotnych dla zróżnicowania tych grup cech są zarówno właściwości demograficzne, jak i ekonomiczne czy przestrzenno-bytowe oraz świadomościowe. Część z nich można uznać za uwarunkowania odnoszące się do kwestii dostę-pu do ofert instytucji kultury (a więc potencjal-
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nie istotne przede wszystkim dla intensywności  i różnorodności korzystania z instytucji kultury, jak wielkość miejscowości zamieszkania czy sy-tuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego), część ma charakter nawiązujący do kapitału kul-turowego (jak wykształcenie). Szczególnie istotne wydają się jednak te charakterystyki, które odno-szą się do uwarunkowań oddających specyfikę mi-gracyjnego kontekstu badania, jak długość pobytu czy walencja kulturowa). 
II.1.3. Bariery uczestnictwa w kulturze 
wśród migrantów z Polski w NiemczechPonadto, zauważalną barierę mógł stanowić brak czasu wolnego. Badani oceniający jedno-znacznie pozytywnie dysponowanie czasem dla siebie, uzyskiwali nieco wyższe wartości indeksu intensywności korzystania z kultury instytucjo-nalnej oraz masowej niż deklarujący, iż takiego czasu nie mają lub mają go bardzo rzadko. Różnice te są istotne statystycznie (test Kruskala-Wallisa) – dla osób rzadko dysponujących czasem dla sie-bie wartość indeksu intensywności uczestnictwa w kulturze masowej wynosiła 5,52, zaś indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury – 4,05, podczas gdy dla grupy deklarującej swobod-ny dostęp do czasu dyspozycyjnego odpowiednio 6,18 i 4,64. Uczestnictwo w kulturze napotyka różne bariery, niektóre mają charakter indywidualny i związane są z odczuwanymi przez potencjal-nych uczestników potrzebami (czy raczej bra-kiem potrzeby uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych) lub preferowaniem substytucji zapośredniczonej przez internet, inne raczej spo-łeczno-ekonomiczny – związany z uwarunkowa-niami organizacyjnymi czy społecznymi. Wśród sześciu zaproponowanych barier – powodów rezygnacji z uczestniczenia w pewnych wyda-rzeniach, badani najczęściej (58,6%) wskazywali podstawową z barier wewnętrznych, tj. brak od-czuwanej potrzeby uczestniczenia – była to nie tylko wskazywana najczęściej przyczyna rezy-gnacji, ale też wśród wszystkich wskazywanych najczęściej ulokowana na pierwszym miejscu. Jako druga, co do powszechności, wskazywana była kwestia lokalnej dostępności ofert (45,6%), zaś trzecia bariera miała charakter społeczny i związana była z faktem braku zainteresowania ze strony znajomych respondenta (39,4%).
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Tabela 13. Wskazane powody niekorzystania z ofert kulturalnych

Kategoria (bariera) Udział wśród wszystkich, którzy  
wskazali dany powód [%]

Łącznie wskazujący  
dany powód*

Na 1  
miejscu

Na 2  
miejscu

Na 3  
miejscu

Liczebność Procent

Nie mam potrzeby / wolę robić coś 
innego

67,6 18,7 13,7 729 58,6

Te oferty nie są dostępne w miejscach,  
do których mógłbym dotrzeć

26,5 42,3 31,2 567 45,6

Nie mam z kim wyjść / znajomi  
nie interesują się

29,8 38,2 32,0 490 39,4

Wolę korzystać z tych ofert przez  
internet 

17,4 36,9 45,8 426 34,2

Nie mam pieniędzy / oferty są  
za drogie 

39,9 30,9 29,1 333 26,8

Te oferty nie są dostępne w języku,  
w którym chciałbym w nich  
uczestniczyć

36,0 35,1 29,0 328 26,4

* Ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi, odsetki nie sumują się do 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

Natomiast w wywiadach pogłębionych podsta-wową barierą i uwarunkowaniem intensywności kontaktu z kulturą okazywał się brak czasu. 
To jest na pewno jakby rozdźwięk miedzy tym co 
a bym chciała ile chciałabym tego czasu wolnego 
mieć, a ile go mam, albo ile jestem go sobie wstanie 
zorganizować. (MPN_CS10_A)Poza brakiem czasu rozmówcy wymieniali także inne bariery uczestnictwa w kulturze, które można uznać za bariery o charakterze indywidu-alnym, tj. wynikające z cech osobowych badanych, ich wykształcenia czy doświadczenia w kontak-tach z kulturą: może to być niechęć do czytania, przyzwyczajenie do spędzania czasu wolnego  w domu, zaś w zakresie kompetencji – ponownie kwestia znajomości języka niemieckiego na pozio-mie umożliwiającym chodzenie do kina czy teatru. 
Tzn. ja lubiłem czytać książki jak byłem młody. Ze-

psuła mnie szkoła. Zmuszanie do czytania lektur. 
Zniszczyło to moją chęć do czytania i od tamtej pory 
nie czytam. Nie czytam, nie lubię. (MPN_CS6_B)
Znaczy powiem, szczerze mówiąc, że jesteśmy bar-

dziej chyba domatorami i tak nie ciągnie nas raczej 
na takie jakieś imprezy, żeby wyjść. Wolimy (…) po-

siedzieć sobie w domu. (MPN_CS18_A)

To nie jest może tak jak pewnie w dużym mieście 
w Polsce, byłoby inaczej, bo ta oferta jest większa 
przez to, że jest polski, jest bariera językowa, to by-

śmy z tego chętniej korzystali. Czasami jest tak, że 
po prostu jest... gdzieś poszlibyśmy bardziej chętnie, 
ale np. nie idziemy, nie wybieramy się, bo na począt-
ku jest tak. Jest jakieś nowe miejsce i trzeba poroz-

mawiać po niemiecku. (…) tak jest, że jest czasami 
blokada językowa. (MPN_CS21_AB)Obok barier o indywidualnym charakterze, można wyróżnić bariery o charakterze spo-łeczno-ekonomicznym – dotyczy to sytuacji  w których to raczej warunki życia wpływają ne-gatywnie na możliwości korzystania z ofert kul-turalnych. Jednym z takich warunków jest np. miejsce zamieszkania. Przy czym – jak wyni-ka z relacji badanych – można mówić zarówno  o regionie (głównie wschodnie Niemcy), miej-scowości zamieszkania (małe miejscowości), jak  i dzielnicy zamieszkania (dzielnice mieszkaniowe, oddalone od centrów miast). Możliwości dostępu do oferty kulturalnej jakie daje najbliższa okolica mogą silnie ograniczać kontakt z kulturą – przede wszystkim w ujęciu instytucjonalnym. 
My tu jesteśmy na końcu świata. Żeby nie powie-

dzieć inaczej i trochę niezbyt ładnie. Jesteśmy na 
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OKIem eKSPeRtów 5: BaRIeRy UczeStNIctwa w KULtURze mIgRaNtów z POLSKI w NIemczech

Badani eksperci zostali poproszeni o wskazanie barier uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niem-
czech. Na podstawie analizy ich wypowiedzi dało się wyszczególnić pięć obszarów, które uznano za ważne 
aspekty, konieczne do rozważenia przy okazji dyskusji o przeszkodach dla uczestnictwa w kulturze Polaków 
– mieszkańców RFN:
• bariery językowe
Najważniejszą barierą dla uczestnictwa w niemieckim życiu kulturalnym, wielokrotnie przywoływaną przez 
osoby działające w sektorze kultury, były kwestie stopnia znajomości języka niemieckiego.
W kulturze na pewno pierwsza jest bariera języka, przyjść na jakiś koncert muzyczny nie ma problemu, ale już na 
wydarzenie, gdzie słowo ma znaczenie, no to myślę, że to może być największa bariera uczestnictwa Polaków  
w takiej kulturze powszechnej. (MPN_D15) 
• bariery finansowe
Co prawda w opinii ekspertów bariery finansowe nie są kluczowe z racji faktu, że wiele ofert kulturalnych 
ma charakter nieodpłatny, to jednak pojawia się jako argument towarzyszący i wzmacniający inne przyczy-
ny nieuczestniczenia migrantów z Polski w Niemczech.
Może ceny biletów w teatrze. Ktoś, kto dostaje wypłacone 1200 euro, on nie pójdzie do teatru wydając na 
bilet minimum dla siebie i dla drugiej osoby 100 euro. (MPN_D2) 
• brak chęci i czasu na uczestnictwo w aktywnościach kulturalnych 
Jedną z często wymienianych barier jest brak woli, chęci czy też czasu na uczestnictwo w kulturze. Ma 
wiązać się to zwykle ze zmęczeniem wynikającym z dużego zaangażowania w życie zawodowe i rodzinne.
Brak woli jest chyba kluczowy. Też brak czasu. (MPN_D9) 
• nawyki nieuczestniczenia utrwalone jeszcze w Polsce
Wskazując niski stopień uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech eksperci, zgodnie i dość 
schematycznie, odwołują się do kwestii tzw. mentalności Polaków, utrwalonych wzorów zachowania wzglę-
dem ofert aktywności kulturalnych, schematów biernego spędzania czasu wolnego utrwalonych historycz-
nie, przywiezionych z Polski, wyniesionych z domu rodzinnego, lokalnego środowiska i niepodatnych na 
zmianę czy aktywizację.
Chyba jednak przez wielu wielkich pisarzy zdefiniowany jest ten problem, że Polacy popadają w jakiś taki 
rodzaj hibernacji na obczyźnie, że się zadowalają jakimś tam średnim standardem życia i po prostu taki 
syndrom latarnika nadal jeszcze jest gdzieś w nas (MPN_D5). 
Nawyki pochodzą jeszcze z Polski, że człowiek generalnie nie wychodzi do kultury, czy mało uczestniczy  
w kulturze. (…) Tak to jest: język, poziom wykształcenia i nawyki z Polski, że na przykład się uczestniczy tylko 
w imprezach rodzinnych, że ta kultura zewnętrzna nie jest zbyt potrzebna, nie okazuje się, jako konieczna  
i że wszystko się obraca wokół rodziny, a mało na przykład się wychodzi. (MPN_D19)
• bariery wnikające z dostępności oferty
Ważne ograniczenia w uczestnictwie mogą wynikać ze związaną z miejscem zamieszkania dostępnością 
odpowiedniej oferty i infrastruktury. Przykładem szerokich możliwości uczestnictwa w wypowiedziach ba-
danych był np. Berlin. 
w tym mieście nie ma żadnych barier, ale to żadnych. Żadnej bariery nie ma w niczym. Ono jest tak głęboko 
liberalnie otwarte. (MPN_D8)
Oprócz tego badani wskazywali także na uwarunkowania o charakterze klasowym czy generacyjnym, wska-
zując na różnice w uczestnictwie różnych fal migrantów z Polski w Niemczech czy też na ich kapitał – ekono-
miczny, kulturowy czy społeczny. Co ciekawe, wątki te pojawiające się w wypowiedziach ekspertów, często 
były ze sobą związane. 
przyjeżdżają ludzie, którzy wychowali się już w innej Polsce. Są to w zasadzie bardzo otwarte, wykształcone 
osoby. Przynajmniej ja mogę tylko mówić o rodzicach dzieci, które chodzą tutaj do szkoły, czyli ja nie znam 
wszystkich, ale przyjeżdża inteligencja polska w tej chwili. (MPN_D27) 

Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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ścianie wschodniej Niemiec. Umówmy się, że tutaj 
nie ma wiele. (MPN_CS17_A)
Tu gdzie obecnie mieszkam to bardziej dzielnica 
mieszkaniowa, więc małe sklepy spożywcze, pie-

karnie, ale nie ma tu zbyt wielu dobrych restau-

racji, tu nie ma raczej rozrywki. Żeby pojechać do 
restauracji, itp., muszę jechać do centrum miasta. (MPN_CS10_B)Do tej grupy barier można zaliczyć także kosz-ty kontaktu z kulturą, przyczyniające się do rezy-gnacji z pewnych form uczestnictwa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku takich form jak koncerty, ponieważ zakup biletów wiąże się czę-sto ze znacznymi wydatkami.
Bym chodził, ale to są rzeczy, które mnie nie inte-

resują. Ta muzyka np. Na koncerty bym chodził np. 
na takie klasyczne, ale też są drogie np., że bilety 
musisz kupić, a one nie są tanie. (MPN_CS4_B)
Jeżeli były te koncerty to były w ciągu ostatnich 4 
lat, na które bardzo chcieliśmy pojechać, ale po pro-

stu się nie złożyło, albo były tak drogie bilety, że nie 
mogliśmy sobie na to pozwolić. (MPN_CS8_AB)
II.2. walencja kulturowa  
a uczestnictwo w kulturze migrantów 
z Polski w NiemczechPodczas projektowania badania przyjęto, że walencja będzie rozpatrywana w trzech podsta-wowych wymiarach. Po pierwsze, jako poczucie zakorzenienia, czy też „bycia u siebie”. Po drugie, jako poczucie związku z kulturą narodową, uzna-nia jej za swoją. Po trzecie, jako chęć podtrzyma-nia kontaktu dzieci z kulturą narodową, a przede wszystkim z językiem ojczystym. 
II.2.1.Poczucie zakorzenieniaAnaliza materiału, zebranego w ramach wy-wiadów pogłębionych, skłania do stwierdzenia, że można wyodrębnić 6 różnych kategorii zako-rzenienia polskich migrantów. Część z badanych jednoznacznie wskazywała na Polskę jako miejsce ich zakorzenienia, inni z kolei jako miejsce swoje-go zakorzenienia wskazywali Niemcy. Niektórzy z rozmówców wskazywali na pewne pośrednie „strategie” zakorzenienia: umiejscawiali się oni w obu krajach, „pomiędzy” nimi, lub też deklaro-wali poczucie „rozdarcia”. Inna jeszcze kategoria 

badanych wskazywała poczucie zakorzenienia w innej niż narodowa przestrzeni. Szczegóło-wo przeanalizowane zostaną dwie najczęstsze orientacje mieszczące się w zakresie uniwalen-cji kulturowej (także w badaniu ilościowym – ze wskazaniami 45,6% badanych na Niemcy, 39,7% na Polskę i 13,5% na Europę) – zakorzenienie  w Polsce oraz w Niemczech, a także specyficzne dla migrantów zakorzenienie w obu krajach (bi-walentne kulturowo) lub pomiędzy nimi (ambi-walentne kulturowo).
II.2.1.1. Zakorzenienie w PolsceWielu z badanych w swoich wypowiedziach podkreślało, że to w Polsce „czują się jak u siebie”. 
Ostatnio właśnie o tym myślałem jak byłem w Polsce. 
I u siebie czuję się we Wrocławiu, tzn. w Polsce. (…) 
Mimo wszystkich tych rzeczy, które mi się nie podo-

bają i czasem denerwują w Polsce. (MPN_CS1_A)
W Polsce, zdecydowanie w Polsce. (MPN_CS18_A)
Nie no, w Polsce. (MPN_CS22_AB)
Mimo to, że mamy rzut beretem tak naprawdę, na 
pieszo 10 min, ale jednak ja tam się czuję bardziej 
jak u siebie. (MPN_CS20_AB)

Uzasadnienia dla odczuwanego zakorzenienia w Polsce skupiają się wokół 4 wątków:1. poczucia bliskości kulturowej – wiążącej się  z postrzeganiem Polski jako kraju, w którym „mogą się dogadać”, „porozumieć”, który rozumie-ją i w którym – w związku z tym – dobrze się czują. 
To jest poziom na jakim mogę się dogadać z ludźmi 
w Polsce i to chodzi nie tylko o sam język, ale też 
jakby o sposób myślenia, o poczuciu humoru, o iro-

nię, abstrakcję, o jakby szybkość zrozumienia się  
 tak mi się wydaje, że generalnie Polacy są jednak… 
łatwiej się nawiązuje znajomości w Polsce, takie 
przypadkowe. Czy łatwiej wymienić kilka zdań z zu-

pełnie nieznajomą osobą, gdzie w Niemczech to nie 
jest takie często oczywiste, jeśli chodzi o Niemców 
przynajmniej. (MPN_CS1_A)2. przywiązania do rodziny w Polsce – gdzie rodzi-na stanowi pewnego rodzaju „kotwicę”, która po-woduje, że mimo mieszkania za granicą respon-denci czują się związani z krajem rodzimym. 
No choćby ze względu na tę rodzinę, no tutaj nie 
mam tak nikogo, przywiązana jestem do rodziny, 
dlatego jakby była taka możliwość życia na tym 
standardzie w Polsce co tutaj, to na pewno bym 
wróciła. Aczkolwiek też nie mogę mówić tak przy-
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szłościowo, bo tutaj jestem też dopiero od zeszłego 
roku więc zobaczę, może się przyzwyczaję i tak za-

aklimatyzuję się jeszcze bardziej to... no na chwile 
obecną to nie planuję powrotu. (MPN_CS18_A)
Tam wszystkich mam i tak się czuję, że jednak tam 
jestem u siebie, a tu jestem obcy. (MPN_CS22_AB)3. odczuwania szczególnej więzi emocjonalnej – to uzasadnienie pojawiało się autonomicznie  i bez powiązania z innymi uzasadnieniami.
Jeśli chodzi o emocje to na pewno w Polsce. (…) Do 
dzisiejszego dnia jak widzę jakieś wydarzenie z Pol-
ski, ja zaczynam płakać, więc zdecydowanie Polska. (MPN_CS20_AB)4. negatywnych doświadczeń w Niemczech, szcze-gólnie zaś doznanych nieprzyjemności czy też dyskryminacji ze strony Niemców, prowadzące do „zrażenia się” do Niemiec jako kraju. 
Czasami ludzie, mam też parę osób w pracy, które 
wiem, że nie lubią Polaków, nie wiem czy to jakieś 
historyczne ich upodobania. (MPN_CS18_A)
II.2.1.2. Zakorzenienie w Niemczech Mimo że wielu badanych wskazywało na swoje poczucie zakorzenienia w Polsce, to jednak więk-szość wskazywała na Niemcy jako miejsce, gdzie czują się „u siebie”. 
My mówimy na dom tutaj, „tu jest nasz dom”, „je-

dziemy do domu”. (…) U mnie zdecydowanie to to 
jest tutaj dom. Do Polski jadę zawsze z największą 
przyjemnością odwiedzać jak już mówiłem rodzinę 
i znajomych, ale dom jest tutaj. (MPN_CS9_AB)Analizując podawane uzasadnienia, wyodręb-niono cztery kategorie: 1. poczucie wrośnięcia, zadomowienia w Niem-czech – wiąże się to z codziennością, życiem  i spędzaniem większości czasu w Niemczech, ulo-kowaniu aktywności zawodowej i towarzyskiej. To-warzyszy temu rosnąca incydentalność kontaktu  z Polską.
Tutaj mogę powiedzieć, że się zadomowiłem i jak 
tutaj jesteśmy to jest mi dobrze. (MPN_CS8_AB)
Co sprawia? Tutaj urodziły się moje dzieci, tutaj 
mąż pracuje i tutaj żyjemy tak jakby od początku 
naszego wspólnego życia i tak jest. (MPN_CS3_A)
Bo moje życie jest po prostu związane tutaj, mój 
kontakt [z Polską – MN] jest incydentalny. Albo wy-

nikający z kontaktów z rodzicami, albo po prostu 
jadę tam w jakimś ściśle określonym celu, na jakąś 

uroczystość, głównie pogrzeb, bądź ślub. (MPn_CS14_B)2. wychowanie w Niemczech – to uzasadnienie wskazują migranci, którzy już dorastali w Niem-czech – zakorzenienie wynika z faktu, że ich procesy wychowania i socjalizacji przebiegały  
w niemczech. 

Ja tu wyrastałam, tu jest mój dom, i tak zawsze było, 
to się nie zmieniało. (MPN_CS4_A) 

W Niemczech jestem u siebie. Po pierwsze, bo two-

im krajem będzie zawsze to miejsce, gdzie wyrasta-

łeś. (MPN_CS13_A)3. pozytywne doświadczenia w zakresie poziomu i jakości życia – w tym docenianie niemieckiego dobrobytu i porządku. Często w tym kontekście pojawiają się także porównania do warunków  i jakości życia w Polsce lub negatywne doświad-czenia jakie były ich udziałem w Polsce.
Życie jest łatwiejsze. To już nie chodzi o to, że czło-

wiek może gdzieś tam w porównaniu w tej chwili 
z Polską to, co się widzi gdzieś… trochę lepiej jest 
traktowane za swoją pracę, że stać go, bo to nie jest 
tak akurat, że my tu zarabiamy miliony. Stać nas 
powiedzmy na normalne życie od pierwszego do 
pierwszego, bez obracania złotówki dwa razy. Stać 
nas na normalne życie, nie jest to życie wybuchowe. 
Nie można może z tego dużo pieniędzy odłożyć, ale 
nie ma zmartwień. Nie ma zmartwień. Łatwość ży-

cia jest inna. (MPN_CS6_B)
Jak jeździmy w mamy rodzinne strony to jest tam 
biednie, i wtedy umiemy to docenić, że my mamy 
inaczej, lepiej, że mieszkamy w Niemczech. (MPn_CS4_A)
Tutaj możesz se pozwolić na co chcesz, powiedzmy 
w ten sposób, jeżeli stracisz pracę, dostaniesz od 
razu twoje…, to możesz żyć z tego jeszcze i masz 
czas znaleźć drugą pracę, która też ci się podoba  
a nie musisz iść do tej pracy, bo wiesz że nie masz 
kasy, że nie przeżyjesz tego miesiąca. (MPN_CS15_A)4. traumatyzujące bądź nieprzyjemnie doświad-czenia w Polsce – zwykle miały one charakter osobisty. Jednak mimo tego osobistego charakteru powodowały one swego rodzaju „odwrócenie się” od Polski oraz swoiste mentalne wykorzenienie. 
No i jeszcze było to, i było to w gruncie rzeczy niemi-
łe, zwłaszcza mocno odczuwalne w latach 90., to, że 
każdy ci dawał odczuć: przyjeżdżasz z Niemiec, jesteś 
bogaty. Nawet moi kuzyni żądali, żebym im to czy 
tamto przywiozła, bo jestem bogata. MPn_Cs13_A
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II.2.1.3. Łącznie, pomiędzy, nigdzie – 
inne rodzaje zakorzenieniaSpecyficzne dla sytuacji migrantów doświad-czenia zakorzenienia obejmują sytuacje bra-ku wyraźnej preferencji dla jednego z krajów.  W pierwszym przypadku, deklarując poczucie „bycia u siebie” zarówno w Polsce, jak i Niem-czech, badani nie wskazywali na doświadczanie w związku z tym negatywnych emocji – ten stan relacjonowali jako coś naturalnego i jednocześnie 
emocjonalnie neutralnego. 

Nie no to jest o tyle, ale po części tu i tu, bo to tak 
połowicznie można powiedzieć. (MPN_CS3_B)
[W Polsce] zdecydowanie u siebie. Ale tutaj muszę 
powiedzieć, że tutaj też się czuję jak u siebie, my je-

steśmy obywatelami obu krajów i my się już tutaj 
też czujemy jak u siebie. (MPN_CS17_A)
To jest ciężko powiedzieć. W Polsce się czuję  
w domu, ale i tutaj. Ale tu jest taki mój stały dom, 
no i wtedy w Polsce się fajnie jest i tak dalej, ale jest 
też fajnie znowu tu wrócić i w końcu tak powiedzieć  
„w końcu w domu” takie. (MPN_CS11_A)

OKIem eKSPeRtów 6: NOwe fORmy eKSPReSjI tOżSamOścI

W odniesieniu do walencji kulturowej należy odnotować zjawisko zauważone przez ekspertów, które można 
metaforycznie nazwać pojawianiem się „kosmopolaków”. Trendy globalizacyjne naznaczyły sposoby zacho-
wania Polaków, którzy pojawiają się w przestrzeni publicznej niemieckich miast. Respondenci odnotowują 
tę zmianę w swoich wypowiedziach: 

Dużo jest takiej młodzieży w okularach takich większych, dziewczyny w płaszczach i białych adidasach na 
każdej wystawie. Nie są do odróżnienia, mówiący 4 językami. (…) takie polskie imprezy się pojawiają, ta-
kie jakby z Nowego Jorku, też tych video performance’ów, jest taka powiedzmy, nowoczesna ta kultura. 
(MPN_D5) 

Kosmopolacy, w relacjach części badanych ekspertów, to postacie często bliskie poglądom o cechach ko-
smopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej. Te same osoby opisywane przez re-
spondentów jednocześnie wcale nie negują, nie ukrywają swojej przynależności do państwa polskiego, ję-
zyka, kultury polskiej. Te postawy zestawiane są z wzorami zachowań migrantów z przeszłości:

Często spotykałam Polaków, którzy nie mówili nawet po polsku. Nie wiem, bali się, woleli po niemiecku, 
woleli z niemieckimi grupami się spotykać. A teraz, jak się wchodzi czasem do restauracji i słychać po prostu 
polski śmiech i głos, to kiedyś tego nie było, moim zdaniem. Tak naprawdę trochę bardziej są otwarci, spoty-
kają się w miejscach publicznych. Nie gdzieś tam po domach, nie jakieś tam prywatki domowe, tylko bardziej 
właśnie grupami, (…) na zewnątrz. (MPN_D12) 

W głosach części respondentów pojawia się wyraźna satysfakcja z tego, że Polacy, w sposób nieskrępowany 
konwencją czy ryzykiem oceny przez innych, swobodnie spędzają razem czas, komunikując się w przestrzeni 
publicznej w języku polskim. Jest to dla części osób badanych nowe zjawisko w zestawieniu z doświadcze-
niami z czasów minionych:

10 lat temu przeżyłam moment, którego do końca życia nie zapomnę. Jechałam tramwajem i dziecko ode-
zwało się do mamy po polsku. Mama uderzyła go w twarz. Teraz te dzieci idą i rozmawiają po polsku. Nikt 
się nie wstydzi, że jest Polakiem. Wprost przeciwnie. (MPN_D27) 

Dostrzegana jest zdecydowana zmiana generacyjna w zakresie samopoczucia Polaków przebywających  
w społeczeństwie niemieckim. W tych zmianach widać konsekwencje integracji europejskiej – wyrównywa-
nia różnic, jakości i stylu życia:

Te różnice, które były między Niemcami a Polską zmieniły się. Przyjeżdża dziewczynka w odwiedziny tutaj, 
kiedyś chodziła tutaj do szkoły, wrócili rodzice do Polski i ona przyjeżdża po kilku latach tutaj i ja pytam: to 
opowiedz, jakie widzisz różnice między Polską a Niemcami? Bo przecież tutaj mieszkała, żyła. A ona mówi 
tak: u nas są sklepy ładniejsze. Czyli gdzieś w ogóle te dzieci nie mają kompleksów. To jest naprawdę piękne. 
(MPN_D27)
Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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W drugim przypadku brak preferencji wobec 
zakorzenienia – czy to w Polsce, czy w Niemczech 
– wiąże się z postrzeganiem zakorzenienia jako niewystarczającego. Opisywane jest w sposób wskazujący na doświadczanie negatywnych emo-cji, wiąże się z napięciem i prowadzi do poczucia braku zakorzenienia – w tym przypadku badani mówią o sytuacji, w której z jednej strony tracą oni poczucie zakorzenienia w Polsce i jednocześnie nie czują, że w Niemczech są w pełni „u siebie”. 
Natomiast teraz się nie czuję nigdzie. To jest mój 
problem. (MPN_CS7_AB)
Taki się człowiek zawieszony... tak mi się wydaje. 
(…) Jest taki człowiek w zawieszeniu, taki… (…) Ro-

zerwany. (MPN_CS21_AB)
Ale tu nie jestem „swój” i nigdy nie będę, a tam już  
w sumie też już nie czuję się, że jestem „swój”. (…) 
Ale i tak nigdy nie będę tu u siebie. A tam już nie 
będę u siebie. Także jesteśmy w takim punkcie, że 
już nigdzie nie będziemy u siebie. (MPN_CS17_B)
I jest masa rzeczy, których mi tutaj brakuje które 
mi trochę mi jeszcze przeszkadzają, ale ja nie wiem 
teraz gdzie jest moje miejsce, bo czuję się taka tro-

chę bezdomna, bezpańska szczerze powiedziawszy. (MPN_CS8_AB)Poczucie rozdarcia badani wiążą ze swoistym umiejscowieniem w czasie, jest to zatem „już nie w Polsce” i „jeszcze nie w Niemczech”, ale pewnej nadziei na zakończenie tego stanu specyficznego dysonansu może dostarczać właśnie tymczaso-wość tej sytuacji. Jednak w wypowiedziach ba-danych obecne było także, przedstawiane jako 

trudniejsze do zaleczenia, rozdarcie związane tę-sknotą i zerwanymi więziami rodzinnymi. 
To są jednak jakoś ważni ludzie w moim życiu, że 
ja się cieszę, że jadę z powrotem. I jakby no potem 
czuję się tak trochę rozerwana, bo widzę, że moi 
rodzice by chcieli, żebym została tam. Chcieć mogą, 
ale jest to naturalne. Poza tym łącznie z moimi 
przyjaciółmi… a zostań, a wróćcie, a tęsknimy itd. (MPN_CS8_AB)
II.2.1.4. Walencja kulturowa a ogólna 
charakterystyka korzystania z kultury Porównując, oszacowany przez badanych, średniotygodniowy zakres czasu poświęconego na uczestnictwo w kulturze, walencję kulturową można uznać za istotny czynnik różnicujący (V Kramera =0,109; p=0,002). Badani wskazujący na Polskę jako miejsce swojskie, częściej deklarują bardzo krótki średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych (związanych z wybranymi aspekta-mi uczestnictwa, przede wszystkim w wymiarach: czytanie książek, chodzenie do teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność arty-styczna), dla niemal 2/3 z nich nieprzekraczający  2 godzin, co dotyczy tylko nieco ponad połowy ba-danych wskazujących w tym pytaniu na Niemcy.Także w przypadku szacowanych miesięcz-nych wydatków na aktywności związane z uczest-nictwem w kulturze, wyższy wynik charaktery-zuje badanych lokujących walencję w Niemczech,  z ich deklaracji wyłania się wyższa zarówno śred-nia (59 euro wobec 42), jak i mediana (50 euro 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

Wykres 3. Postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze a walencja kulturowa
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wobec 30) wydatków – różnica ta jest istotna sta-tystycznie (test U Manna-Whitneya).Porównując poziom zadowolenia z własne-go uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jaki wyrażają badani, należy wskazać, że jest on istotnie niższy (średnia 3,2 wobec średniej 3,47) wśród osób deklarujących ulokowanie swojskości w Polsce (test U Manna-Whitneya, p<0,001).Można podsumowująco wskazać, że badani migranci lokujący swoje zakorzenienie w Niem-czech, intensywniej uczestniczą w kulturze (wy-datkują na to więcej czasu i przeznaczają większe środki finansowe), a także są ze swojego uczest-
nictwa bardziej zadowoleni.

II.2.1.5. Walencja kulturowa  
a postrzegane bariery uczestnictwa  
w kulturzeWśród sześciu zaproponowanych barier – omawianych wcześniej powodów rezygnacji  z uczestniczenia w pewnych wydarzeniach kul-turalnych – badani wskazywali trzy postrzegane jako najistotniejsze. Głębsza analiza wskazuje, że w odniesieniu do pięciu z nich, udział wska-zań był istotnie zróżnicowany wśród badanych  o odmiennej walencji kulturowej. Najwyraźniej-sza różnica występowała w przypadku niedo-stępności ofert kulturalnych w preferowanym przez badanych języku – wśród wszystkich róż-nic wskazywanych z odmienną częstotliwością w obu grupach, ta zaowocowała najsilniejszym współczynnikiem korelacji (V Kramera=0,263; p<0,001).
II.2.2. Związek z kulturą narodowąO ile, w przypadku zakorzenienia, badani wskazywali różne możliwe opcje (być może na-wet z lekką przewagą zakorzenienia w Niem-czech w przypadku wywiadów i z jednoznaczną przewagą w przypadku respondentów badania ilościowego), o tyle na pytanie dotyczące tego, którą kulturę narodową uznają za „swoją”, od-powiedzi były znacznie mniej zróżnicowane.  W wywiadach pogłębionych, gdzie szerzej eksplo-rowano ten wątek, dominowała narracja mówiąca o więzi z kulturą polską, która wpisuje się w orien-tację uniwalentną. Opowiadając o więziach z polską kulturą, ba-dani często budowali narracje świadczące o tym, 

że jest to relacja bliska, ważna dla nich. Można po-wiedzieć, że w niektórych przypadkach miała ona charakter osobisty.
Znaczy polska kultura zawsze będzie moją. (MPn_CS10_A)
Z kulturą? Ja też polska. My nią żyjemy. (MPn_CS9_AB)
Znaczy we mnie jest Polak, to się nigdy nie zmieni 
na pewno. (MPN_CS9_AB)Bliskie relacje z polską kulturą wypływają  w szczególności ze związków z wybranymi atry-butami i wytworami polskości – jak język, histo-ria, literatura czy przyroda. 
Znaczy ja na pewno z Polską jak najbardziej. 
Zwłaszcza, że właśnie, mówimy po polsku, nie 
wstydzimy się naszego języka, dzieci mówią po 
polsku, więc jakby w 100% my wiemy, że jesteśmy 
Polakami, się z tym nigdy nie kryjemy. Ja lubię 
strasznie Polskę, bo mamy niesamowite miejsca, 
w które warto pojechać, zwiedzić, dotknąć, zoba-

czyć. (MPN_CS20_AB)Ważność kultury polskiej i więź z nią badani uzasadniali na cztery główne sposoby: 1. wychowaniem – więź umocowana jest w proce-sach socjalizacji i związanej z nią internalizacji, któ-ra nadaje polskiej kulturze statusu „naturalności”. 
A: No wiadomo, że polska. B: Polska. W: A dlaczego 
tak jest? A: Tam się wychowaliśmy, ja się przepro-

wadziłam to już ile lat temu. (MPN_CS22_AB)
Są pewne normy, zachowania, kody, których nie je-

steśmy być może świadomi. Kody komunikacji, któ-

rych nie jesteśmy być może świadomi, nad którymi 
się nie zastanawiamy(…).W gruncie rzeczy kultura 
narodowa jest ważna. Determinuje w jakiś sposób 
nasze widzenie świata i naszą komunikację z inny-

mi ludźmi. (MPN_CS2_A)2. poczuciem wyższości – subiektywnym dla bada-nych przekonaniem o wyższości kultury polskiej nad kulturą niemiecką. Z takim uzasadnieniem wiąże się też uznawanie kultury polskiej za ciekaw-szą, bliższą wrażliwości badanych migrantów.
Uważam, że [kultura polska – autorzy] jest abso-

lutnie fantastyczna. A poza tym jest zupełnie inny 
poziom rozumienia sztuki. (…) A ja z kolei właśnie 
mam tu jakieś wielkie upodobanie rosnące zresztą 
upodobanie i obwiniam i Moniuszkę i Stryjeńską 
do tej takiej polskości, która fascynowała Witkace-

go, Malczewskiego i jeszcze paru innych. Po prostu 

WYNIKI



44

taka.. chabry, maki, kłosy złote i tam zapaski takie 
różne rzeczy. (MPN_CS7_AB)3. odrzuceniem wielokulturowości – niemiecka „Multikulti” dla części z badanych stanowiła ba-rierę, problem utrudniający im bliższy związek  z kulturą niemiecką i pogłębiający ich przywiąza-nie do kultury polskiej.

Okiem ekspertów 7: Rola mediów cyfrowych w dostępie polskich treści 

W wypowiedziach ekspertów często pojawia się wątek aktywności z zakresu używania mediów cyfrowych, 
drastycznie skracających dystans Polaków mieszkających zagranicą do literatury i wiedzy w języku polskim: 

 Względem czasu 10, 15 lat temu zmiany zainteresowania kulturą są ogromne. Ja to mogę powiedzieć, tylko 
z mojej strony, lubię bardzo czytać, dostępność do tych mediów jest całkiem inna, niż była kiedyś. (MPN_D2). 

Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom mieć poczucie bycia dobrze poinformowanym i zaangażowanym 
w polskojęzyczną i polską kulturalną sferę publiczną.

Mamy dzisiaj dostęp do różnych rodzajów e-book’ów, do różnego rodzaju wydarzeń tutaj, na You tube moż-
na też fajne koncerty sobie obejrzeć, Internet zmniejszył trochę ten świat i dostępność, bo masz przecież i te 
wszystkie polskie gazety, to są okrojone artykuły, ale jak ktoś jest zainteresowany, mają wykupione abona-
menty i czytają sobie gazetę (MPN_D2). 

Jest to niezwykle istotne dla tych migrantów z Polski w Niemczech, którzy potrzebują kontaktu z bieżącymi 
treściami publikowanymi w Polsce, nowościami wydawniczymi, reportażami, tematami bieżącymi ujętymi 
w prasie, publicystyce, jaki i treściach dopasowanych do każdego pokolenia, wbrew fizycznemu oddaleniu 
od Polski. 

Są właściwie świetnie poinformowane te dzieci, jeśli chodzi o kulturę z Polski. (MPN_D27)

Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.

B: W Polsce jak się pamiętało za dawnych czasów 
i zobaczymy co będzie dalej, ale wydaje mi się, że 
chyba nie przesiąkniemy tą niemiecką taką. A: Nie, 
nie. To znaczy nie ma szans. B: Tu jest jeszcze u nas 
trudno, bo tu jest i są przypuśćmy co do kościołów 
ewangelickie i to jest tyle narodowości, że każdy 
obchodzi w innym czasie święta, jedzą coś innego, 

Tabela 14. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowa

Walencja  
kulturowa

Miara Z najbliższej rodziny

Polacy w Polsce Polacy w Niemczech Niemcy Inni imigranci

Niemcy Liczebność 360 360 360 360

Średnia 6,79 2,84 2,56 1,11

Mediana 5,00 1,00 0,00 0,00

Polska Liczebność 334 334 334 334

Średnia 7,68 2,66 0,99 0,46

Mediana 5,00 1,00 0,00 0,00

Ogółem Liczebność 694 694 694 694

Średnia 7,22 2,75 1,81 0,80

Mediana 5,00 1,00 0,00 0,00

Test U Manna-Whitneya  
(istotność)

0,003 0,793 <0,001 <0,001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE



45

Tabela 15. Wielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowa

Walencja  
kulturowa

Miara Spośród przyjaciół i znajomych

Polacy w Polsce Polacy w Niemczech Niemcy Inni imigranci

Niemcy Liczebność 360 360 360 360

Średnia 6,48 6,83 8,00 4,84

Mediana 4,00 5,00 5,00 3,00

Polska Liczebność 334 334 334 334

Średnia 7,36 5,57 4,19 2,83

Mediana 5,00 4,00 2,00 0,00

Ogółem Liczebność 694 694 694 694

Średnia 6,90 6,22 6,16 3,88

Mediana 5,00 5,00 4,00 2,00

Test U Manna-Whitneya  
(istotność)

0,011 0,002 <0,001 <0,001

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

więc nie jesteśmy nawet w stanie ogarnąć w poło-

wie, chociaż muszę się przyznać, że my też tak tej 
kultury niemieckiej nie znamy. A: To jest tak wielka 
kulturowość w tym kraju, w każdym jednym mia-

steczku. To nie jest Polska, że to jest jedna kultura, 
jedna religia, że tak powiem, w 90 % w Polsce po-

dejrzewam katolicyzm, tylko tu jest wszystko po-

mieszane. (MPN_CS9_AB)4. różnicami mentalnościowymi między Polakami a Niemcami – u niektórych badanych dało się za-obserwować krytyczne podejście do „niemieckie-go sposobu myślenia”, czasami w wypowiedziach przeciwstawianego mentalności polskiej. 
Niemcy są trochę inaczej skonstruowani. Oni są 
inni. (…) Oni są bardziej tacy obowiązkowi. Mają 
swój porządek, wszystko jest poukładane. Tak musi 
być. Nie inaczej. Tam masz terminy, tam nie jest 
tak... mało jest takich ludzi Niemców, którzy są bar-

dzo spontaniczni, a my jesteśmy niezorganizowa-

ni często. Znaczy ogólnie jesteśmy zorganizowani 
gdzieś tam, ale tak mentalnie to my jesteśmy tacy 
bałaganiarze trochę. My tacy jesteśmy. Mi się wy-

daję, że Polska bardziej bliższa mi jest. Tak mi się 
wydaje. (MPN_CS6_A)
Polska, oczywiście, że tak. Mentalność, można po-

wiedzieć. Znaczy mentalność, która jest powiązana 
z tym całokształtem kulturowym. (…) Niemcy mają 
inną mentalność, to nie jest moja mentalność. Tak-

że kulturowo i duchowo czuję się Polakiem. (MPn_CS17_B)
II.2.2.1. Walencja kulturowa  
a narodowe zabarwienie więzi 
społecznychPonieważ dla zakorzenienia w Polsce lub Niemczech istotne były utrzymywane lub zrywa-ne więzi rodzinne i towarzyskie, przeanalizowano zróżnicowanie wielkości sieci społecznej w odnie-sieniu do członków najbliższej rodziny, z którymi badani utrzymują regularny kontakt i ze względu 
na ich pochodzenie (oraz miejsce zamieszkiwa-nia). Okazała się ona zróżnicowana ze względu na walencję kulturową w zakresie liczby kontaktów z Polakami w Polsce, Niemcami i innymi imigran-tami (p<0,05). W przypadku członków najbliższej rodziny będących Polakami zamieszkującymi  w Polsce, wyższa średnia charakteryzowała ba-danych o polskiej walencji kulturowej, natomiast w pozostałych przypadkach byli to badani o nie-

mieckiej walencji kulturowej. W przypadku wielkości sieci przyjaciół i zna-jomych walencja kulturowa stanowi istotny czyn-nik różnicujący w odniesieniu do wszystkich wy-różnionych kategorii. Badani o polskiej walencji kulturowej wskazują istotnie więcej znajomych  i przyjaciół należących do grupy Polaków w Pol-
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sce, z kolei osoby o niemieckiej walencji kulturo-wej wskazują większe przeciętne liczebności zna-jomych i przyjaciół z trzech pozostałych kategorii.
II.2.2.2. Walencja kulturowa  
a preferencje do uczestniczenia  
w kulturze w języku polskim  
lub niemieckimWśród danych uzyskanych z badania ilościo-wego w odniesieniu do poczucia związku z kulturą narodową, można wykorzystać wyniki dotyczące preferencji do uczestniczenia w kulturze w języku polskim lub niemieckim, mierzonej przeciętnym udziałem wytworów kultury w danym języku,  z których korzystają badani. Analiza wskazuje, że walencja kulturowa jest czynnikiem istotnie różnicującym w odniesieniu do wszystkich ob-jętych badaniem typów przekazu kultury. Średni udział: polskich książek w księgozbiorze, książek przeczytanych w minionym roku i prasy czytanej  w języku polskim, a także czasu oglądania telewi-zji i filmów w języku polskim jest istotnie wyższy w przypadku osób o polskiej walencji kulturowej (test U Manna-Whitneya).O ile jednak możemy mówić o tym, że walencja kulturowa wpływa na to, w jakim języku badani korzystali z kultury, to nie ma ona wpływu na ko-rzystanie z ofert polskich i polonijnych instytucji. Pogłębiona analiza wskazuje, że walencja kulturo-wa nie różnicuje częstotliwości korzystania z ofert organizowanych przez instytucje polskie (V Kra-

Wykres 4. Udział przekazów kultury w języku polskim a walencja kulturowa

mera=0,028; p=0,845) ani organizacje polonijne (V Kramera=0,0490; p=0,466). Oceniając funkcjonowanie instytucji kultury, 
badani – zróżnicowani ze względu na walencję kulturową – różnili się w swoich opiniach na te-mat funkcjonowania instytucji niemieckich oraz organizacji polonijnych. Badani o niemieckiej walencji kulturowej instytucje niemieckie ocenili nieco wyżej (średnia 4,24 wobec 3,78), natomiast badani o polskiej walencji nieco wyżej ocenili or-ganizacje polonijne (średnia 3,35 wobec 3,09). 
II.2.3. Chęć utrzymania kontaktu  
dzieci z polską kulturąOstatnią składową analizy walencji kulturowej stanowi kwestia chęci podtrzymywania związków dzieci osób badanych z kulturą polską, przede wszystkim poprzez naukę języka polskiego. Anali-zując wywiady pogłębione można w tym zakresie wyróżnić dwie zasadnicze strategie: 1. Język polski jako podstawowy język wychowa-nia – uniwalentna strategia wykorzystywania ję-zyka polskiego w domu, jako nośnika i czynnika podtrzymującego kontakt z polską kulturą.
Oczywiście, bo one potrafią mówić, rozumieją 2 ję-

zyki są wychowane dwujęzycznie, ale ten polski jest 
tutaj naszym domowym językiem, naszym ojczy-

stym też (…) to jest ważne, żeby ten język polski był 
w nich. (MPN_CS3_A)
Na razie uczę je w sensie, że rozmawiam z nimi tyl-
ko i wyłącznie po polsku. (MPN_CS10_A)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.
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Znaczy w domu jest i będzie zawszę będzie mówio-

ne tylko po polsku. (MPN_CS9_AB)W niektórych wypadkach strategia ta jest uzu-pełniana udostępnianiem dzieciom polskich ksią-żek, filmów bądź nagrań – czasami tych samych utworów, na których wychowali się sami badani, w innych przypadkach pojawiały się opisy korzy-stania z bardziej aktualnych treści kulturowych. W obu wypadkach rozmówcy uważali, że kontakt ze słowem mówionym lub pisanym daje dzieciom szansę na pogłębienie znajomości języka wynie-sionego z rozmów z rodzicami. 
Może ważne, nie ważne, ale ja się też na tym wy-

chowałam, więc czy jakieś piosenki, jakieś tam „Fa-

solki”, czy coś takiego to też dzieciom puszczam. (MPN_CS3_A)
Mają polskie książki, czytają polskie książki. Żona 
co rusz, podrzuca im, drukuje z Internetu testy od-

powiednie, odpowiednie testy na ich wiek odpowia-

dające ich wiekowi, takie te olimpiady, muszą się 
rozwijać. (MPN_CS19_AB)W prowadzonych wywiadach pogłębionych pojawiał się sporadycznie wątek nauczania języ-ka polskiego w różnego rodzaju szkołach (szko-ły przy Misjach Katolickich, szkoła konsularna, szkoły internetowe oraz zajęcia z języka polskiego  w niemieckiej szkole). 
Dostałam taką karteczkę, że jeśli chcę, by moje 
dziecko chodziło do szkoły polskiej… (…) przy zapi-
sywaniu do szkoły możesz normalnie zapisać dziec-

ko na polskie zajęcia. (MPN_CS11_C)
Stąd dziecko zapisane jest do polskiej szkoły inter-

netowej. (MPN_CS17_A)Należy jednak podkreślić, że były to doświad-czenia raczej rzadkie, częściej badani, którzy nie korzystali ze zinstytucjonalizowanych form na-

Tabela 16. Preferowana forma organizacyjna nauczania języka polskiego poza domem

Kategoria Liczebność Procent ważnych*

Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka ojczystego 99 42,1

Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka obcego 103 43,8

Nauczanie w szkołach polonijnych 93 39,6

Nauczanie w punktach szkolnych przy polskich placówkach konsularnych  
i dyplomatycznych 

66 28,1

* Odsetki nie sumują się do 100 ze względu na możliwość wskazania wielu odpowiedzi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

uki języka polskiego wspominali, iż albo nie wie-dzą, że takie możliwości istnieją, albo nie mogą  z nich korzystać. 
Byłoby fajnie jak by było... bo są takie [możliwości 
– MN] u nas, że możesz iść do takiej szkoły i mo-

żesz sobie zapisać na jakiś język. Np. tu jest turecki, 
francuski, angielski, hiszpański. Mi brakuje bardzo 
często język polski. Nie masz takiej możliwości. Są 
tylko w dużych miastach. (MPN_CS4_B)Wątek nauki języka poza domem poruszany był także w badaniu ilościowym. Ujawniło ono, że 62,5% (235 osób) rodziców dzieci wieku szkol-nym wyraziło zainteresowanie takim nauczaniem. Najbardziej preferowaną formą było nauczanie w szkole niemieckiej (zarówno jako języka ojczystego – 42,1%, jak i języka obcego – 43,8%), nieco rza-dziej w szkołach polonijnych (39,6%), zaś najrza-dziej w punktach szkolnych przy polskich placów-kach konsularnych i dyplomatycznych (28,1%).Rozmówcy różnie uzasadniali swoją chęć pod-trzymania związków z dzieci z polską kulturą. Można wskazać 3 podstawowe kategorie takich uzasadnień: rodzinne – ze względu na możliwość utrzymania kontaktu z bliskimi w Polsce, patrio-tyczne – język pozwala utrzymać więzi z polsko-ścią i utylitarne – ze względu na wciąż otwartą możliwość powrotu do Polski.
Bo chcę, żeby mieli kontakt z rodziną w Polsce  
i moja rodzina nie jest multijęzykowa, więc głównie 
po polsku się większość porozumiewa. Zależy mi na 
tym, żeby dzieci miały kontakt z rodziną. (MPn_CS10_A)
Dla mnie to jest bardzo ważne. Jak ona będzie tro-

chę większa, albo jak ona będzie miała 4 lata np., 
że my jedziemy do Polski, żeby mogła zobaczyć jaka 
jest. Bardzo ważne to jest. (MPN_CS4_B)
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OKIem eKSPeRtów 8: ROLa SzKOły w NaUczaNIU języKa POLSKIegO I afIRmacjI KULtUROwej

Część badanych ekspertów wyraźnie twierdziła, że nauczanie dzieci języka polskiego jest zasadniczym za-
daniem zarówno środowisk polonijnych, jak również instytucji polskich przy wsparciu niemieckich władz. 

Szkoły znajdują się w orbicie zainteresowań działaczy kulturalnych jako miejsca edukacji dzieci z Polski, które 
w oczywisty sposób chcą odnaleźć się w niemieckim społeczeństwie. Jednocześnie szkołę, także niemiecką 
placówkę, postrzega się dziś jako podmiot odpowiedzialny za wzmacnianie tożsamości polskiej. Kluczowe 
– zdaniem ekspertów – jest tu uczenie języka polskiego jako ojczystego dzieci, które nie miały styczności  
z polską szkołą i nie mają, poza domem, okazji do podtrzymywania swojej polskiej biegłości językowej. Co 
ciekawe – niejako w opozycji do wyników badań samych migrantów z Polski – eksperci podkreślali rolę in-
stytucji, w tym szkół, szczególnie ważną w sytuacji, gdy sami rodzice zaniedbywali naukę języka polskiego. 

W kształtowanie tożsamości się nie angażowaliśmy, ale w umacnianiu tak, bo dzieciaki, które chodziły do 
polskiej szkoły czasem nie miały motywacji do nauki dlatego, że po pierwsze bywali rodzice, którzy odbierali 
dzieci ze szkoły i zaczynali do nich od razu mówić po niemiecku, Polscy rodzice, ten typ. Po drugie to był do-
datkowy obowiązek w soboty. (MPN_D4) 

Rola szkoły w kształtowaniu polskiej tożsamości kulturowej jest bardzo ważna. (…) znam dzieci, które nie 
mówią w ogóle po polsku, a potem bardzo cierpią z tego powodu i są pretensje do rodziców, dlaczego nie 
nauczyłaś mnie polskiego; bez języka dzieci nie będą miały, do czego wrócić. Znam rodziców, którzy proszą, 
żeby przyjąć dziecko, a dziecko nie mówi nic po polsku. Mówią, że popełnili błąd. (MPN_D27) 

Badani dostrzegali także niezwykle ważną rolę języka w kształtowaniu uczestnictwa w kulturze. Ich zdaniem 
brak znajomości języka równocześnie utrudnia dostęp do kultury: 

Słaby dostęp do kultury, do tradycji, do rodziny, bez języka nie ma nic, język jest podstawą wszystkiego (…) 
jednym z naszych większych zadań jest tworzenie pomostów, to będą dzieci, które świetnie rozumieją jedną 
i drugą kulturę. One ruszają się w obydwu kulturach znakomicie, rozumieją się coraz bardziej, jest to po pro-
stu piękne. Absolutnie przez język do tożsamości kulturowej, inaczej to się zamazuje. (MPN_D27) 

Z wypowiedzi osób pracujących jako nauczyciele z dziećmi migrantów z Polski w Niemczech wyłania się 
krytyczny obraz migrantów, którzy w ocenie badanych nie poświęcają dostatecznej uwagi wspólnej aktyw-
ności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają wiedzy dzieci o ich polskich 
korzeniach. 

Bardzo wąska grupa dzieci przyznaje, że z rodzicami bierze udział w wydarzeniach, czy chodzi do muzeów, 
galerii. Wnioski są bardzo smutne (…) dzieci mówią, że one nie chodzą w ogóle do muzeów, niektóre były 
tylko w muzeum czekolady w Kolonii (…). Jeżeli nikt tego dziecka nie zaprowadzi do instytucji muzealnej, 
albo się nie rozmawia z nim, jadąc do Polski, dziecko dostaje tylko iPada i gra w gry przez cały czas i nawet 
nie wie, przez jakie miasta przejeżdża. Albo nie wie [mowa o nastoletnich dzieciach], w jakiej miejscowości  
[w Polsce] mieszka babcia, to jednak to jest troszkę, zastanawiające, prawda? (MPN_D9) 

Podobne obserwacje – kontrastujące z deklaracjami badanych w badaniu ilościowym – wzmacniające prze-
konanie o niedostatecznym zaangażowaniu Polaków w aktywności kulturalne, dotyczą czytelnictwa wśród 
dzieci polskich emigrantów. 

Pytamy dzieci, od malucha, ale też nastolatków ile czytają, są takie dzieci, które nie przeczytały nic w ostat-
nich latach. Pytamy też, co rodzice czytają, żeby zobaczyć, jakie są tendencje. Mama czyta coś tam na iPa-
dzie. (MPN_D9)

Źródło: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych.
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Tabela 17. Zainteresowanie nauczaniem języka polskiego poza domem a walencja kulturowa

Kategoria Walencja kulturowa Ogółem

Polska Niemcy

Brak zainteresowania Liczebność 79 45 124

Udział 43,6% 32,4% 38,8%

Zainteresowanie Liczebność 102 94 196

Udział 56,4% 67,6% 61,3%

Ogółem Liczebność 181 139 320

Udział 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI.

WYNIKI

A tu jest jeszcze perspektywa, że za kilka lat wróci-
my. Mam nadzieję, że wrócimy, że to się uda. Plan 
jest powrotu, to tym bardziej. (MPN_CS21_AB)2. Język polski jako jeden z wielu – nauka języka polskiego nie jest postrzegana jako ważny ele-ment tożsamości, ale jako pewna część elemen-tu poliwalentnej mozaiki kulturowej. Takie po-dejście do nauki języka polskiego występowało  w rodzinach wielokulturowych (mieszanych pol-sko-niemieckich lub mieszanych składających się z migrantów z Polski i innych krajów), jednak nie wyłącznie – mogło mieć bowiem uzasadnienie utylitarne. W tym przypadku język polski trakto-wany był jako jeden z wielu, potencjalnie przydat-ny w dorosłym życiu dzieci migrantów. 
Bardzo ważne dla mnie to jest. Ona będzie też... do-

bra, staramy się, bo moja żona jest z Litwy. No i bę-

dziemy się starać, żeby te dziecko mogło mówić po 
polsku, po litewsku i po rusku. (…) I po niemiecku. (MPN_CS4_B)
Oni są wychowywani dwujęzycznie – moja żona 
rozmawia z nimi po polsku, a ja po niemiecku, 
więc uczą się obu języków jako języków ojczystych. (MPN_CS10_B)
B: A po drugie lepiej dla nich, w tych czasach znać 
2 języki , czy 3 to już jest… A: A nie ważne czy to jest 
polski, turecki czy coś innego. Język to język. 

B: Zawsze jest łatwiej. A: Zawsze gdzieś tam jakaś 
pozytywna rzecz. (MPN_CS9_AB)
W różnorodności. Na pewno polski, na pewno i nie-

miecki, i angielski. To bardzo ważne, żeby dzieci 
znały kilka obcych języków. To będzie potem ważne 
w życiu. Jak pomyślę, że oprócz niemieckiego i an-

gielskiego znałbym też francuski i arabski, to pew-

nie pracowałbym teraz np. na jakimś statku. Języki 
są ważne w pracy zawodowej, ale i podczas podró-

ży. (MPN_CS15_C)
II.2.3.1.Walencja kulturowa  
a preferowana przez rodziców forma 
nauczania języka polskiegoWalencja kulturowa okazała się istotnym czynnikiem różnicującym preferencje w zakre-sie zainteresowania nauczaniem języka polskie-go wśród tych respondentów, którzy mają dzieci  w wieku szkolnym (V Kramera=0,115; p=0,040) – częściej wyrażają je badani charakteryzujący się polską walencją kulturową, chociaż w obu gru-pach przeważa deklaracja zainteresowania.Jednocześnie walencja kulturowa nie jest czynnikiem różnicującym preferencje w zakre-sie formy nauczania języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci w wieku szkol-nym. W żadnym z przypadków współczynnik ko-relacji nie był istotny statystycznie. 
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III. Podsumowanie

III.1. Uczestnictwo w kulturze wśród 
migrantów z Polski w Niemczech• Można zaobserwować dwie odrębne formy uczestnictwa w kulturze, różniące się kanałami kontaktu z treściami kultury. Część z badanych korzystała z kultury z sposób tradycyjny, „ana-logowy” (czytanie prasy i książek papierowych, korzystanie z radioodbiorników, telewizorów, etc.), część jednak deklarowała odchodzenie od tych klasycznych form i kanałów na rzecz cyfro-wych kanałów kontaktu z kulturą (np. czytanie prasy i książek elektronicznych, ściąganie fil-mów z internetu, etc.). • Badani migranci z Polski wydają się przezna-czać na uczestnictwo w kulturze relatywnie niewiele czasu. Ponad połowa respondentów deklarowała, że na takie aktywności jak: czy-tanie książek, chodzenie do teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność arty-styczną, itp. nie poświęca tygodniowo więcej niż 2 godziny. • Uczestnicy badania ilościowego deklarowa-li, że przeciętnie miesięcznie na uczestnictwo  w kulturze wydają około 50 euro (średnia 54,4; mediana 50,0). Należy jednak podkreślić, iż  w obrębie badanej zbiorowości występowało silne zróżnicowanie w tym zakresie (odchyle-nie standardowe wyniosło 55,6).• Respondenci wydają się aktywnie poszukiwać informacji na temat możliwości uczestnicze-nia w wydarzeniach kulturalnych. Aż co trzeci z badanych deklarował częste poszukiwanie takich informacji, a jedynie nieco ponad ¼ uczestników badania stwierdziła, że takich in-formacji nie poszukuje. Najczęściej informacje na temat oferty kulturalnej są poszukiwane  w przestrzeni cyfrowej – przede wszystkim za 

pośrednictwem mediów społecznościowych (41,6% badanych) oraz portali internetowych – głównie o lokalnym charakterze (38,3%). Rzadziej korzystano ze źródeł ulokowanych  w przestrzeni publicznej, tj. plakatów i ogło-szeń (29,7%). • Badani często podchodzą do swojego uczest-nictwa refleksyjnie i dzielą się opiniami i wra-żeniami na temat różnych form uczestnictwa  w kulturze z innymi ludźmi. Badania jakościo-we wskazują, że można mówić o trzech wzorach takich praktyk. Pierwszym z nich jest dzielenie się wrażeniami w gronie najbliższych – najczę-ściej małżonków lub partnerów. Drugi wzór polega na dyskutowaniu treści kulturowych  z osobami, które podzielają zainteresowania badanych. W trzecim przypadku można mówić o wzorcu związanym z wyłanianiem się niefor-malnych grup dyskusyjnych. • Badani eksperci mimo że dostrzegają, opisywa-ne w niemieckim i polskim dyskursie, zjawisko „niewidzialności Polaków” i uważają, iż prze-kłada się ono na brak zaangażowania w kul-turalno-społeczne życie Niemiec, to jednocze-śnie odnotowują pewną zmianę. Polega ona na tym, że powiększa się grupa osób aktywnych, angażujących się i zainteresowanych braniem udziału w życiu społeczno-kulturalnym, a tym samym także bardziej „widocznych”. Osoby te miałyby być związane głównie z nowymi, poak-cesyjnymi falami migracyjnymi. 
III.1.1. Domowe praktyki kulturalne • Badania – zarówno ilościowe, jak i jakościo-we – wydają się wskazywać na powszechność czytelnictwa. Dotyczy to zarówno czytelnictwa książek, jak i prasy. Warto tu zwrócić uwagę na 
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fakt, że obok typowych zachowań związanych z intensywnym czytelnictwem – zwykle łączą-cym czytanie książek i prasy – pojawiają się także osoby deklarujące, iż często zamiast czy-tać, raczej przeglądają rożnego rodzaju treści – głównie internetowe. • Daje się zaobserwować inny od tradycyjnego wzorzec korzystania z telewizji. Choć co praw-da połowa badanych ogląda telewizję, poświę-cając na to do dwóch godzin dziennie, to jedno-cześnie niemal co piąty badany zadeklarował, że wcale nie ogląda telewizji. Coraz częściej po-jawiają się także deklaracje korzystania z alter-natywnych – internetowych – kanałów dostępu do treści oferowanych przez telewizję – filmów, seriali czy programów.• Analizując, w jakim języku badani uczestniczą w domowych praktykach kulturalnych, można zauważyć trzy wyraźne wzory:
a) uczestniczenie głównie w języku polskim – ok. połowy badanych oszacowało udział posiadanych książek w języku polskim na wartość do 70% księgozbioru. W przypad-ku czytelnictwa prasy średni udział czyta-nych czasopism w języku polskim wyniósł 54%. Stosunkowo najrzadziej język polski był używany w przypadku oglądania telewi-zji – średni udział czasu oglądania telewizji w języku polskim wyniósł 43,9%. Wskazuje to na prawidłowość, że im bardziej wyma-gająca forma i medium, tym częściej badani migranci z Polski w Niemczech posługują się językiem polskim. Potwierdzają to dane jakościowe, które wskazują, że słaba znajo-mość języka niemieckiego jest jedną z waż-nych przyczyn dominacji języka polskiego w odbiorze kultury. Inne przyczyny to, m.in. przekonanie, że treści w języku polskim są lepsze czy ciekawsze, deklarowane przywią-zanie do Polski, czy też – charakterystyczna dla migrantów w drugim pokoleniu, o słab-szej znajomości języka polskiego – chęć po-głębiania więzi z kulturą polską.
b) uczestniczenie głównie w języku nie-

mieckim – odwrotnie niż w przypadku języ-ka polskiego można dostrzec, że im bardziej przystępna forma i treść, tym częstsze jest użycie głównie języka niemieckiego. Jedynie 4% badanych zadeklarowało, że wszystkie przeczytane przez nich książki były w języku 

niemieckim. Tymczasem średni udział języka niemieckiego w czytaniu prasy wyniósł ok. 40%, zaś w przypadku oglądanych progra-mów telewizyjnych już ponad 50%. Badanie jakościowe ujawniło, że wśród przyczyn, dla których respondenci częściej korzystają z ję-zyka niemieckiego, najczęściej pojawiają się: preferencja wobec treści w języku niemiec-kim związana np. z oceną niemieckiej tele-wizji jako ciekawszej, techniczne problemy z dostępem do przekazów w języku polskim czy też trudność w odbiorze treści w języku 
polskim. 

c) posługiwanie się oboma językami – zde-cydowanie najczęściej występujące wśród badanych. Badani potrafią różnicować to, jakie treści oraz za pośrednictwem jakich mediów odbierają w jakim języku. Bilingwal-ność uczestnictwa w kulturze w wypowie-dziach badanych była tłumaczona przede wszystkim możliwościami – głównie kom-petencjami językowymi oraz dostępnością treści kulturowych w obu językach.• Badani eksperci zwracali uwagę, że korzystanie z mediów cyfrowych skraca dystans Polaków mieszkających zagranicą do literatury i wiedzy w języku polskim, pozwala im mieć poczucie bycia dobrze poinformowanym i zaangażowa-nym w polskojęzyczną i polską kulturalną sferę publiczną mimo fizycznego oddalenia od kraju. 
III.1.2. Praktyki związane z wyjściem • Analiza danych jakościowych wskazuje, że można mówić o dwóch zasadniczych posta-wach wobec praktyk związanych z wyjściem. Pierwsza, którą można nazwać aktywną, po-lega na tym, że badani chętnie i często korzy-stają z różnych możliwości spędzania czasu wolnego poza domem i korzystają z ofert wielu różnorodnych instytucji kultury. Druga 

postawa jest bardziej ograniczona i polega na rzadkim spędzaniu czasu poza domem oraz wybiórczym korzystaniu z ofert instytucji, przy czym często są to raczej instytucje spoza tzw. instytucjonalnego układu kultury (np. ka-wiarnie, restauracje). • Badanie ilościowe pokazuje, że badani migran-ci z Polski w Niemczech w większości korzysta-li z ofert instytucji sporadycznie (odpowiedzi „raz w roku” lub „czasami”). Największą popu-
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larnością cieszyły się takie oferty instytucji kul-tury, jak: filmy (jedynie 20,8% deklarowało, że nie korzystało z nich w ciągu ostatniego roku), festyny i festiwale (24,4% deklaracji niekorzy-stania), koncerty muzyczne (36,4%). Najmniej popularne formy to: przedstawienia operowe  i teatralne (odpowiednio 80,5% i 61,5%). • Ze względu na fakt mieszkania w Niemczech badani najczęściej korzystali z ofert instytucji niemieckich. Jednak w badaniu poświęcono szczególną uwagę kontekstowi nieniemieckie-mu – związanemu z korzystaniem z ofert kul-turalnych w Polsce albo z kontaktem z kulturą polską w Niemczech oraz z kulturami innych migrantów mieszkających w Niemczech:
a) korzystanie z ofert kulturalnych w Polsce – można mówić o dwóch podstawowych kon-

tekstach takiego rodzaju uczestnictwa w pol-skiej kulturze, związanych ściśle z tym, gdzie mieszkają rozmówcy. Po pierwsze, osoby mieszkające na pograniczu polsko-niemiec-kim mają łatwy dostęp do ofert po polskiej stronie granicy. Ułatwia im to korzystanie  z nich i czasami sprawia, że rezygnują z moż-liwości dawanych przez niemieckie instytu-cje. Po drugie, dla osób mieszkający z dala od granicy, wizyty w Polsce stają się okazją kon-taktu z polskimi instytucjami kultury. 
b) kontakt z kulturą polską w Niemczech –  w wywiadach pogłębionych badani opisy-wali polskie oferty kulturalne w Niemczech dostarczane przez dwa rodzaje instytucji: przedsiębiorstwa organizujące oferty ko-mercyjne dla Polaków (dyskoteki, restaura-cje, seanse, etc.) oraz polskie bądź polonijne instytucje i organizacje – zarówno publicz-ne, jak i pozarządowe (przede wszystkim Instytuty Polskie oraz polskie organizacje imigranckie). Jednocześnie badania ilościo-we wskazują, że zarówno poziom znajomo-ści, jak i poziom intensywności korzystania z polskich i polonijnych instytucji kultury jest niewielki. W przypadku Instytutów Pol-skich 37,4% badanych zadeklarowano brak znajomości, jednocześnie jedynie mniej niż 20% respondentów potwierdziło, że kiedy-kolwiek korzystało z ofert polskich instytucji w Niemczech (wliczając w to Instytuty Pol-skie). W przypadku organizacji polonijnych aż 41,5% badanych twierdziło, że ich nie zna, 

a niecałe 30%, iż kiedykolwiek korzystało  z ich oferty.
c) kontakt z kulturami innych migrantów 

mieszkających w Niemczech – zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe wska-zują, że wiedza i chęć korzystania z ofert instytucji kultury związanych z innymi gru-pami migranckimi w Niemczech są niewiel-kie. Dane pochodzące z badania ilościowe-go wskazują, że mniej niż 20% z badanych zadeklarowało, iż kiedykolwiek korzystało z oferty takich instytucji (głównie restaura-cji etnicznych). W wywiadach pogłębionych najczęściej pojawiały się świadectwa udzia-łu w wydarzeniach organizowanych przez migrantów z Turcji. Jednocześnie należy stwierdzić, że wielu badanych podchodziło do ofert instytucji związanych z tą kulturą  z silną rezerwą, czy nawet nieufnością. • Analiza niemieckiej prasy pod kątem zamiesz-czania informacji na temat wydarzeń zwią-zanych z polską kulturą wskazuje, że tytuły ogólnoniemieckie (Süddeutsche Zeitung, Die Welt) informują o nich raczej rzadko, przy czym częściej piszą o imprezach, bądź przedsięwzię-ciach okolicznościowych (np. związanych ze stosunkami polsko-niemieckimi), zwykle z za-kresu kultury wysokiej. Prasa regionalna lub lokalna (General Anzeiger, Berliner Zeitung, Sächsische Zeitung) podaje znacznie więcej informacji dotyczących wydarzeń związanych z polską kulturą w Niemczech. Przede wszyst-kim w tych tytułach drukowane są nie tylko omówienia, ale także zapowiedzi. Częściej tak-że pojawiają się informacje o różnego rodzaju przedsięwzięciach – zarówno tych dotyczących kultury wysokiej, jak i popularnej. 
III.1.3. Działania związane  
z tworzeniem tożsamości • Stosunkowo duża grupa badanych (35,1%) deklarowała, że poświęca czas na własną ak-tywność artystyczno-twórczą. Najczęściej są to prace ręczne i rzemieślnicze (20,3%), ak-tywności z zakresu sztuk wizualnych (15,3%),  a w dalszej kolejności działalność muzyczna, ta-

niec i pisarstwo.• Również wyniki wywiadów pogłębionych  z migrantami z Polski w Niemczech wskazują, 
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że aktywność twórcza indywidualna jest dla niektórych bardzo ważna. Może ona przyj-mować różne formy. Wśród form aktywności indywidualnej przeważają działania związa-ne z plastyką, pisarstwem oraz szeroko ro-zumianymi formami rzemiosła. Wśród form grupowych dominowały takie aktywności, jak: uprawianie muzyki, taniec oraz zaangażowanie  w działalność teatralną.• Analizując powody, dla których badani anga-żują się we własną aktywność twórczą, można dojść do wniosku, że działania te są dla części z nich autoteliczne i podejmowanie dla przy-jemności i z chęci wyrażenia się. Jednocześnie część badanych mówiła także o użyteczności tych aktywności. • Ważnym elementem działań zwianych  z tworzeniem tożsamości jest zaangażowanie  w działalność stowarzyszeń. Wyniki badań ilościowych wskazują, że możemy mówić  o raczej ograniczonej partycypacji. Jedynie 10% respondentów zadeklarowało, że angażuje się w działalność jakiegokolwiek stowarzysze-nia kulturalnego. Podobne odsetki badanych wskazywały na zaangażowanie w działal-ność stowarzyszeń kulturalnych niemieckich (3,8%), polonijnych (4%) oraz pracę na rzecz nieformalnych grup prowadzących działal-ność kulturalną (4,2%). Jedynie niecałe 0,5% respondentów zadeklarowało, że angażują się  w działalność innych niż polonijne stowarzy-szeń imigranckich. 
III.1.4. Intensywność i różnorodność 
korzystania z kultury• Analizując wzory i nasilenie uczestnictwa  w kulturze masowej, na co składają się prakty-ki korzystania z mediów (czytelnictwo książek i prasy, oglądanie telewizji) oraz uczestnictwa w wybranych wydarzeniach kulturalnych (ra-czej masowych i ludycznych jak festiwale czy przeglądy filmowe niż z zakresu kultury wyso-kiej), można dojść do wniosku, że po pierwsze, wśród badanych nie było osób, które w żaden sposób nie korzystałyby z kultury w jej maso-wym układzie. Po drugie, analiza statystycz-na wskazuje, że intensywność uczestnictwa  w kulturze badana na skali o rozpiętości od 1 do 10, wykazuje tendencję do grupowania li-czebności wokół wartości środkowych (średnia wyniosła 5,97).

• Inaczej przedstawiały się wyniki dotyczące in-tensywności korzystania z ofert instytucji kul-tury. W tym wypadku zdarzały się osoby, które w ogóle nie korzystały z układu instytucjonal-nego. Również średnia wartość indeksu wynio-sła mniej, bo 4,44 (na skali o rozpiętości od 0 do 10). • Pogłębiona analiza wartości indeksów intensyw-ności uczestnictwa pozwoliła na wyodrębnienie czterech typów uczestnictwa i – na tej podstawie – scharakteryzowanie grup badanych: 
a) uczestnictwo w typie sporadycznym cha-rakteryzowało 38,4% badanych. Typ ten obejmuje uczestnictwo w kulturze, które można określić jako słabo lub umiarkowanie intensywne, co jest związane z niewielkim zróżnicowaniem wykorzystywanych kana-łów komunikacji masowej i jednocześnie – niewielkim zróżnicowaniem kontaktów  z instytucjami kultury.
b) uczestnictwo intensywne charakteryzowa-ło 27,3% badanych i związane było ze zróżni-cowanym korzystaniem z kanałów przekazy-wania treści masowych, jak i zróżnicowanym kontaktem z instytucjami kultury.
c) uczestnictwo w typie instytucjonalnym objęło 21,1% badanych, którzy przejawiali ukierunkowanie na korzystanie z ofert in-stytucji kultury, przy niewielkim lub umiar-kowanym nasileniu wykorzystania mediów masowych.
d) masowy typ uczestnictwa zidentyfikowa-no wśród 13,2% badanych, którzy wybierają przede wszystkim różnorodne kanały ma-sowego układu kultury, w niewielkim tylko stopniu korzystając z oferty układu instytu-

cjonalnego.• Zdaniem ekspertów, zróżnicowanie inten-sywności uczestnictwa w kulturze migrantów  z Polski w Niemczech jest warunkowane róż-nymi czynnikami. Pierwszym z nich jest fala migracyjna, w ramach której osiedlili się oni w Niemczech. Eksperci dostrzegają szczegól-nie odrębność nowych fal migracji – dobrze wykształconych, otwartych na nowe doświad-czenia. Drugim czynnikiem jest styl życia, szczególnie zaś duże zaangażowanie w pracę zarobkową, które może ograniczać chęć in-tensywnego uczestnictwa w kulturze. Kolejny 
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czynnik to miejsce zamieszkania – szczególnie w kontekście migrantów z Polski mieszkają-cych na pograniczu polsko-niemieckim.
III.1.5. Bariery uczestnictwa  
w kulturze wśród migrantów  
z Polski w Niemczech• Pytani o bariery uniemożliwiające bądź utrud-niające im korzystanie z ofert kulturalnych respondenci najczęściej (58,6%) wskazywali brak odczuwanej potrzeby uczestniczenia – czyli barierę wewnętrzną. Znajduje to swoje potwierdzenie także w wypowiedziach eksper-tów, którzy zauważali, że brak chęci oraz nawy-ki nieuczestniczenia (utrwalone często jeszcze w Polsce) są istotnymi czynnikami ograniczają-cymi korzystanie z ofert kulturalnych.• Kolejnym, najczęściej wskazywanym ograni-czeniem był brak lokalnej dostępności ofert (45,6%). Wątek ten pojawiał się również w ba-daniach jakościowych – zarówno sami migran-ci, jak i eksperci twierdzili, że dla osób miesz-kających poza większymi ośrodkami dostęp do bogatej ofert kulturalnej może być ograniczony. Jako szczególnie wykluczające często wska-zywano takie miejsca, jak małe miejscowości, dzielnice położone z dala od centrum czy też wschodnie Niemcy (gdzie szczególnym przy-padkiem było pogranicze polsko-niemieckie).• Stosunkowo ważne były także bariery o cha-rakterze społecznym, a konkretnie brak zain-teresowania ze strony znajomych respondenta (39,4%).• Odrębną przeszkodą był brak czasu, który często pojawiał się jako bariera w wywiadach pogłębionych z migrantami. Był on przy tym powiązany z etapem życia badanych – stanowił największe ograniczenie dla tych z responden-tów, którzy mieli dzieci i byli aktywni na rynku pracy. Znaczenie czasu wolnego potwierdzają badania ilościowe. Zaobserwowano bowiem związek między ilością wolnego czasu a inten-sywnością korzystania z kultury – szczególnie w wymiarze masowym i instytucjonalnym. Analizy statystyczne wykazały, że osoby, któ-re doświadczają braku wolnego czasu dla sie-bie lub mają go niewiele, rzadziej uczestniczą  

w kulturze.

• Co ciekawe, dla respondentów mniejsze zna-czenie miały takie bariery jak brak pieniędzy (26,8%), czy niedostępność oferty w prefero-wanym przez badanych języku (26,4%).•  Także i w tym przypadku wypowiedzi eks-pertów pozwalają na uzupełnienie listy barier o kwestie, które nie zostały uchwycone w ba-daniu CAWI. Przede wszystkim wskazywali na bariery o charakterze klasowym czy genera-cyjnym, między innymi związane z charaktery-styczną dla sytuacji migracyjnej koncentracją na aktywności zawodowej w pierwszej fazie mi-gracji zarobkowych. III.2. Walencja kulturowa  a uczestnictwo w kulturze migrantów z Polski 
w niemczech.

III.2.1. Poczucie zakorzenienia• Respondenci biorący udział w badaniu ilościo-wym pytani o to, gdzie czują się „jak u siebie”, najczęściej wskazywali Niemcy (45,6%), nieco zaś rzadziej na Polskę (39,7%). Pozostali bada-ni (13,5%) deklarowali jako miejsce zakorze-nienia Europę.• Dane pochodzące z wywiadów pogłębionych pozwalają wyodrębnić 6 różnych kategorii za-korzenienia polskich migrantów. Dominowały wśród nich wskazania na Polskę lub Niemcy, ale pojawiały się także często pośrednie „strategie” zakorzenienia, polegające na umiejscawianiu się w obu krajach, „pomiędzy” nimi, lub też de-klarowaniu poczucia „rozdarcia”. • Osoby deklarujące zakorzenienie w Polsce uza-sadniały to, powołując się na takie argumenty jak: poczucie bliskości kulturowej z Polską, przywiązanie do rodziny w Polsce, odczu-wanie szczególnej więzi emocjonalnej. Część  z badanych wspominała także o negatywnych doświadczeniach w Niemczech, szczególnie zaś doznaniu dyskryminacji.• W przypadku osób deklarujących przywiązanie do Niemiec, padały argumenty dotyczące mię-dzy innymi poczucia wrośnięcia, zadomowienia w Niemczech, faktu wychowania w Niemczech (szczególnie ważne dla migrantów z drugiego pokolenia i pokolenia 1,5). Część rozmówców powoływała się także na własne doświadczenia – albo pozytywne doświadczenia życia w Niem-czech, albo trudne lub traumatyczne wspomnie-nia związane z Polską.
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• Niektóre z badanych osób wskazywały jed-

nak na inne postrzeganie swego zakorze-niania. Niekiedy można je intepretować jako doświadczenie pozytywne – poczucie bycia  u siebie w obu krajach. Część jednak wiąże się  z dyskomfortem, poczuciem rozdarcia lub na-wet wykorzenienia. • Miejsce zakorzenienia wydaje się wpływać na charakterystykę korzystania z kultury. Bada-ni migranci deklarujący, że bardziej „czują się  u siebie” w Niemczech, intensywniej uczest-niczą w kulturze (wydatkują na to więcej cza-su i przeznaczają większe środki finansowe),  są także ze swojego uczestnictwa bardziej  
zadowoleni.• Badani eksperci zauważają pojawienie się no-wego kosmopolitycznego pokolenia migrantów z Polski, którzy – w odróżnieniu od wcześniej pojawiających się wzorów zachowań – z jednej strony nie eksponują swojej przynależności na-rodowej, z drugiej zaś nie negują i nie ukrywa-ją swojej przynależności do języka czy kultury polskiej. Te postawy wiązane są z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz wychowaniem młodych ludzi nieodczuwających kompleksów z powodu różnic w jakości i stylu życia. Podob-nie jak w publikowanych wcześniej wynikach badań (Nowak 2013), można postawić tu tezę  o pokoleniowym uwarunkowaniu wykształca-nia się orientacji poliwalencyjnej.

III.2.2. Związek z kulturą narodową• Pytani o swój związek z kulturą narodową, badani migranci z Polski w Niemczech byli bardziej jednoznaczni w swoich wyborach.  W badaniu jakościowym, gdzie pojawiał się ten wątek, większość deklarowała silniejszą więź  z kulturą polską.• Swoją silną więź z kulturą polską badani uza-sadniali powołując się na:
a) wychowanie – wynikającą z procesów so-cjalizacji „naturalność” wagi kultury polskiej; 
b) wyższe wartościowanie kultury polskiej – często oparte na takich przesłankach jak fakt, że kultura polska wydaje się badanym np. lep-szą, ciekawszą, czy bliższą ich wrażliwości;
c) odrzucanie wielokulturowości – przywią-zanie do kultury polskiej części badanych było 

podkreślane ze względu na kontrast w stosun-

ku do – trudnej do zaakceptowania przez nie-których badanych – wielokulturowości;
d) różnice mentalnościowe między Polaka-

mi a Niemcami – krytyczne podejście do „niemieckiego sposobu myślenia” przeciw-stawianego mentalności polskiej.• Analiza danych ilościowych wskazuje, że wa-lencja kulturowa jest czynnikiem istotnie różnicującym preferencję do uczestniczenia  w kulturze w języku polskim lub niemieckim, mierzoną przeciętnym udziałem wytworów kultury w danym języku, z których korzystają badani. Dzieje się tak w odniesieniu do wszyst-kich objętych badaniem typów przekazu kul-tury. W przypadku osób o polskiej walencji kulturowej, średni udział polskich książek  w księgozbiorze, książek przeczytanych w mi-nionym roku i prasy czytanej w języku polskim, a także czasu oglądania telewizji i filmów w ję-zyku polskim jest istotnie wyższy. 
III.2.3. Chęć utrzymania kontaktu 
dzieci z polską kulturą• W badaniu jakościowym migrantów z Polski w Niemczech pojawił się wątek chęci pod-trzymywania związków dzieci osób badanych   kulturą polską, przede wszystkim poprzez na-ukę języka polskiego. Część badanych trakto-wała język polski jako podstawowy język wy-chowania, co jednocześnie oznaczało strategię wykorzystywania go jako głównego nośnika i czynnika podtrzymującego kontakt z polską kulturą.• Badani przyjmowali różne strategie uczenia dzieci języka oraz kultury polskiej. Dominującą było używanie języka polskiego w domu, cza-sami uzupełniane udostępnianiem dzieciom polskich książek, filmów bądź nagrań lub też kontaktem z rodziną w Polsce. Obecny – choć raczej rzadki – był również wątek zinstytucjo-nalizowanych form kontaktu z polskim języ-kiem za pośrednictwem różnego rodzaju szkół.• Rozmówcy uzasadniali swoją chęć podtrzyma-nia związków z dzieci z polską kulturą za pomo-cą trzech argumentów: rodzinnych – powołując się na możliwość utrzymania kontaktu dzieci  z bliskimi w Polsce, patriotycznych – podkreśla-
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jąc, że język jest narzędziem podtrzymywania więzi z polskością oraz utylitarnych – twierdząc, że ze względu na wciąż otwartą możliwość po-wrotu do Polski dzieci powinny znać język.• Część z badanych uznawało jednak, że nauka języka polskiego nie jest elementem tworze-nia polskiej tożsamości, ale raczej swoistej poliwalencyjnej mozaiki kulturowej. Takie po-dejście do nauki języka polskiego występowa-ło w sytuacjach, gdy język polski traktowany był jako jeden z wielu języków do nauki. Opi-sywana sytuacja pojawiała się w rodzinach wielokulturowych lub w przypadku podej-ścia utylitarnego, gdy język polski traktowany był jako jeden z wielu, potencjalnie przydatny  w przyszłości dziecka. • Choć w badaniach jakościowych wątek instytu-cjonalnej nauki języka polskiego okazał się być marginalny (wielu z badanych rodziców nie ko-rzystało z takich możliwości lub wręcz o nich nie wiedziało), to badanie ilościowe dostarcza 

więcej informacji na ten temat. Przede wszyst-kim nieco ponad 61% badanych mających dzie-ci w wieku szkolnym zadeklarowało zaintere-sowanie instytucjonalnym nauczaniem języka polskiego. Najczęściej wskazywano nauczanie języka polskiego w szkole niemieckiej jako ję-zyka obcego (43,6%) oraz nauczanie języka polskiego w szkole niemieckiej jako języka oj-czystego (42,1%). Nieco rzadziej deklarowano zainteresowanie nauczaniem w szkołach po-lonijnych (39,6%), czy w punktach szkolnych przy polskich placówkach konsularnych i dy-plomatycznych (28,1%).• W opinii badanych ekspertów nauczanie ję-zyka polskiego dzieci migrantów z Polski  w Niemczech powinno być ważnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem środowisk polo-nijnych oraz instytucji polskich. Jednocześnie podkreślano, że takie działania muszą być wspierane przez władze niemieckie. Miej-scem, którego rolę eksperci szczególnie pod-kreślali jest szkoła, także niemiecka. 
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