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I. Wprowadzenie 

I.1. Projekt 

Projekt „Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe” realizowany był w latach 2016–
–2018. Instytucją wnioskującą oraz głównym wykonawcą projektu był początkowo Instytut 
Zachodni w Poznaniu, a od 2017 r. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego 
(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 interdyscyplinarnego 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) – 
kierownik projektu, dr Marcin Poprawski (Instytut Kulturoznawstwa UAM).  

Rezultatami projektu są: 

1. Raport końcowy: Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Migranci z Polski 
w Niemczech – aspekty kulturowe. Raport z badań. 

2. Raporty z poszczególnych faz badań: 

a) Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport 
z badań jakościowych – opinie działaczy kulturalnych; 

b) Agnieszka Jeran, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Marcin Poprawski, Raport 
z badania ilościowego (CAWI); 

c) Łukasz Kumięga, Raport z analizy prasy; 
d) niniejszy raport z badania case studies rodzin migrantów z Polski w Niemczech. 

3. Ekspertyza skierowana do polskich, niemieckich i bilateralnych instytucji zajmujących się 
sprawami migrantów z Polski w Niemczech.  

I.2. Problem badawczy i metodologia 

Zasadniczym celem projektu było uzyskanie szerokiego, wieloaspektowego obrazu 
uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech. Problematyka badawcza projektu 
może zostać opisana w dwóch podstawowych obszarach: diagnoza uczestnictwa w kulturze 
migrantów z Polski mieszkających w Niemczech oraz diagnoza obecności kultury polskiej 
w niemieckiej sferze publicznej.  

Celem badania jakościowego, angażującego działaczy kulturalnych aktywnych na terenie 
Niemiec, było zgromadzenie opinii na szeroko pojęty temat uczestnictwa w kulturze migrantów 
z Polski w Republice Federalnej Niemiec. Indywidualne wywiady pogłębione przygotowane 
według przyjętego przez zespół badawczy scenariusza przeprowadzono na terenie sześciu 
niemieckich krajów związkowych: Bawarii, Berlina, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej – 
Westfalii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii.  
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Rozmowy zrealizowano w okresie od kwietnia do września 2017 r. Średni czas trwania 
przeprowadzonych, zgodnie z wytycznymi scenariusza, 28 rozmów to 54 minuty. Osoby 
przeprowadzające badanie informowały rozmówców o tematyce projektu i motywach 
kierujących instytucjami zlecającymi i realizującymi projekt badawczy poświęcony migrantom 
z Polski w Niemczech. Badacze w 27 przypadkach otrzymali zgodę od rozmówców na rejestrację 
dźwiękową przeprowadzanych wywiadów. Jeden z wywiadów został utrwalony w postaci 
notatki z rozmowy. W kilku przypadkach wywiady zostały przeprowadzone z dwoma 
przedstawicielami danej organizacji jednocześnie (diady homogeniczne), co wynikało 
z preferencji rozmówców. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu otrzymały zapewnienie 
o anonimowości ich występowania w wynikach badania, tak by mogły swobodnie dzielić się 
swoimi opiniami. Wszystkie wypowiedzi, które odnotowały osoby prowadzące badania, zostały 
opracowane w sposób pozwalający nie utożsamiać respondentów z konkretnymi fragmentami 
rozmów.  

Scenariusz wywiadu w sposób ustrukturowany ujmuje dziewięć najważniejszych obszarów 
tematycznych ściśle związanych z celami diagnostycznymi badania:  

1. Percepcja uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech, w tym 
postrzeganie intensywności, popularność konkretnych form uczestnictwa w kulturze. 
Istotne dla tego zakresu są również: występowanie oddolnych form uczestnictwa 
w kulturze w społeczności polskiej w RFN, interpretacje kategorii oddolności form 
uczestnictwa w kulturze i ocena wsparcia instytucji kultury dla działań oddolnych oraz 
dobre praktyki i pożądane formy w tym zakresie.  

2. Percepcja potrzeb i oczekiwań migrantów z Polski w Niemczech w zakresie uczestnictwa 
w kulturze. Ocena istniejącej oferty usług kulturalnych dla migrantów z Polski 
w Niemczech, w tym rozpoznanie tych instytucji kultury w RFN, które zdaniem 
respondentów są kluczowe dla społeczności polskiej, wskazanie roli tych podmiotów, jak 
również wyszczególnienie potrzeb społeczności polskiej w Niemczech niezaspokajanych 
przez istniejące instytucje kultury.  

3. Powszechność występowania nowych form uczestnictwa w kulturze wśród migrantów 
z Polski w Niemczech. Strategie dostosowania instytucji do specyfiki sytuacji osób 
młodych, w tym rozpoznanie nowych form i ogólnie, przemian uczestnictwa w kulturze 
Polaków w Niemczech. W szczególności chodzi tu o wskazanie roli nowych mediów 
w tych przemianach. Istotnym elementem tego zakresu tematycznego jest przyjrzenie się 
strategiom podmiotów organizujących aktywności kulturalne, dostosowującym się do 
nowych warunków działalności i potrzeb młodszych pokoleń w społeczności polskiej 
w Niemczech. 

4. Charakterystyki uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech, w tym 
omówienie przykładowych praktyk organizowania wydarzeń kulturalnych, ich 
inicjatorów i realizatorów, genezy inicjatyw, w kontekście uwarunkowań prowadzenia 
takiej aktywności dla zbiorowości polskiej w RFN. Interesujące są także kanały 
komunikowania o wydarzeniach kulturalnych, jak również, co bardzo istotne, reakcje 
uczestników wydarzeń kulturalnych i otoczenia społecznego (w tym mediów) na dane 
wydarzenie.  

5. Kapitał kulturowy, pozycja w systemie zróżnicowania społecznego i położenie 
materialne a modele uczestnictwa w kulturze. W tym zakresie tematu kluczowa jest 
próba charakterystyki osób korzystających z oferty kulturalnej badanych organizacji i jej 
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uwarunkowania. Skonfrontowanie deklaratywnych opisów charakterystyki odbiorców 
z przykładami konkretnych wydarzeń kulturalnych. 

6. Walencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze migrantów z Polski w Niemczech. 
Zapotrzebowanie na ofertę kulturalną służącą zachowaniu polskiego dziedzictwa 
narodowego, szczególnie rola organizacji kulturalnych w kształtowaniu tożsamości 
kulturowej Polaków w Niemczech oraz percepcja potrzeby podtrzymywania polskiej 
tożsamości narodowej Polaków w Niemczech. 

7. Motywy uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech, a zwłaszcza czynniki 
przyciągające odbiorców oferty kulturalnej badanych organizacji. 

8. Bariery uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech, czyli 
ograniczenia uczestnictwa w kulturze wśród Polaków w Niemczech i ich wpływ na 
funkcjonowanie organizacji kulturalnych.  

9. Funkcjonowanie polskich podmiotów w niemieckiej polityce kulturalnej, w tym 
szczególnie ocena współpracy pomiędzy instytucjami kultury, potrzeb i dostępności 
wsparcia dla działalności kulturalnej skierowanej do polskiej społeczności w RFN. 
Interesujące jest również usytuowanie polskich organizacji kulturalnych oferujących 
wydarzenia w języku polskim wobec niemieckiej polityki kulturalnej, ich pozycja 
w niemieckim systemie instytucji kultury.  

Do grona osób, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w powyższych zakresach 
tematycznych aktywności kulturalnej i społecznej migrantów z Polski w Niemczech, zaproszono 
doświadczonych przedstawicieli środowisk kulturalnych z 6 krajów związkowych RFN, osoby 
opiniotwórcze działające w Niemczech na rzecz Polaków. Zespół badaczy dołożył wielu starań, 
by respondenci pochodzili z bardzo różnych ośrodków, środowisk, sektorów, typów aktywności. 
Poszukiwano drogą rekomendacji osób o największej wiedzy i doświadczeniu, jak też dostępie 
do różnych środowisk Polaków mieszkających w Niemczech. Wśród nich znalazły się osoby 
reprezentujące stowarzyszenia kulturalne, niezależni działacze kulturalni i społeczni, obecni 
i byli konsulowie polscy, szefowie, założyciele, osoby ze stowarzyszeń kulturalnych 
i artystycznych zainteresowanych aktywnością Polaków w Niemczech, proboszczowie 
katolickich parafii polskich, dziennikarze prasowi, mediów cyfrowych i redaktorzy radiowi, 
pracownicy polskich instytucji kulturalnych działających na terenie Niemiec, pracownicy 
instytucji kultury związani z Polską i zainteresowani Polakami, niezależni artyści pochodzenia 
polskiego aktywni w Niemczech, przedstawiciele organizacji polonijnych, właściciele 
prywatnych podmiotów kulturalnych oraz edukacyjnych ulokowanych w Niemczech lub 
ambitnych kawiarni, księgarni, klubów muzycznych, lokali gastronomicznych z programem 
kulturalnym ukierunkowanym na publiczność polską, aktorzy polskich grup teatralnych, 
wydawcy prasowi związani ze środowiskiem polskim, osoby zaangażowane w szkoły polskie 
i naukę języka polskiego na terenie Niemiec. W badaniu wzięło udział 16 kobiet i 14 mężczyzn. 

Raport jest sekwencją dziewięciu rozdziałów poświęconych wskazanym wyżej zakresom 
problemowym, dla których wyjaśnienia przeprowadzono wywiady pogłębione. W każdym 
z rozdziałów wyszczególniono kilka lub kilkanaście wiodących wątków dających obraz całego 
spektrum zagadnień dotyczących aktywności kulturalnej migrantów z Polskie mieszkających 
w Niemczech. Zebranie, interpretacja, selekcja, opracowanie opinii pozyskanych w trakcie 
działań badawczych stanowi przekrojowy wybór opisu procesów i zjawisk istotnych dla tematu 
badawczego.  
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Tabela 1. Struktura próby w zestawieniu tabelarycznym 

Lp.Lp.Lp.Lp.    Stosowany kodStosowany kodStosowany kodStosowany kod    Typ rozmówcyTyp rozmówcyTyp rozmówcyTyp rozmówcy    LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja    

1. MPN_D1 proboszcz parafii katolickiej Dolna Saksonia 

2. MPN_D2 przedstawiciele organizacji pozarządowej, 

organizatora wydarzeń kulturalnych – 2 osoby 

Dolna Saksonia 

3. MPN_D3 niezależny działacz kulturalny Bawaria 

4. MPN_D4 pracownik polskiej instytucji w Niemczech Bawaria 

5. MPN_D5 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 

organizatora wydarzeń kulturalnych 

Berlin 

6. MPN_D6 niezależny działacz kulturalny Berlin 

7. MPN_D7 przedstawiciel prywatnego podmiotu kulturalnego, 

organizatora wydarzeń kulturalnych 

Berlin 

8. MPN_D8 pracownik polskiej instytucji w Niemczech Berlin 

9. MPN_D9 pracownik polskiej instytucji w Niemczech Nadrenia Północna – 

Westfalia 

10. MPN_D10 przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz 

instytucji w obszarze dziedzictwa kulturowego 

Nadrenia Północna – 

Westfalia 

11. MPN_D11 przedstawiciele organizacji pozarządowej, 

organizatora wydarzeń kulturalnych – 2 osoby 

Saksonia 

12. MPN_D12 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 

organizatora wydarzeń kulturalnych 

Saksonia 

13. MPN_D13 niezależny działacz kulturalny, artysta Berlin 

14. MPN_D14 przedstawiciel organizacji pozarządowej, miejsca 

edukacji i organizatora wydarzeń kulturalnych 

Berlin 

15. MPN_D15 proboszcz parafii katolickiej Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 

16. MPN_D16 przedstawiciel organizacji pozarządowej, 

realizującej projekt społeczny, organizatora 

wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych 

Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 

17. MPN_D17 niezależny działacz kulturalny, artysta Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 

18. MPN_D18 przedstawiciel prywatnego podmiotu, miejsca 

aktywności integracyjnych i kulturalnych 

Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 
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19. MPN_D19 przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz 

instytucji w obszarze dziedzictwa kulturowego 

Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 

20. MPN_D20 przedstawiciel prywatnego podmiotu, miejsca 

aktywności integracyjnych i kulturalnych 

Meklemburgia – 

Pomorze Przednie 

21. MPN_D21 przedstawiciel organizacji pozarządowej, miejsca 

edukacji i organizatora wydarzeń kulturalnych 

Berlin 

22. MPN_D22 przedstawiciel prywatnego podmiotu, miejsca 

aktywności integracyjnych i kulturalnych 

Nadrenia Północna – 

Westfalia 

23. MPN_D23 niezależny działacz kulturalny, dziennikarz Nadrenia Północna – 

Westfalia 

24. MPN_D24 niezależny wydawca, działacz społeczno-kulturalny Saksonia 

25. MPN_D25 niezależny działacz kulturalny, artysta Saksonia 

26. MPN_D26 dziennikarz Nadrenia Północna – 

Westfalia 

27. MPN_D27 działacz kulturalny, przedstawiciel organizacji 

edukacyjnej 

Nadrenia Północna – 

Westfalia 

28. MPN_D28 pracownik polskiej instytucji w Niemczech Bawaria 

 

I.3. Podstawowe pojęcia i kategorie 

I.3.1. Kultura i uczestnictwo w kulturze 

Podstawą teoretyczną analizowanych w raporcie 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, 
uczestnictwo w kulturze czy walencja kulturowa.  

Kluczowa dla przeprowadzonych badań terenowych i analiz kategoria kultury jest tutaj 
rozumiana w sposób, w jaki Kłoskowska definiuje kulturę symboliczną. Jest to zatem sfera 
ludzkich działań o charakterze semiotycznym – czynności, wartości i przeżyć autotelicznych, 
które nie są związane z zaspokajaniem potrzeb człowieka jako istoty biologicznej i jako członka 
społeczeństwa. Kłoskowska z jednej strony odróżnia kulturę symboliczną od kultury bytu 
(„działania i wytwory techniczne służące zaspokojeniu naturalnych, 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”) (Kłoskowska 2007: 70-71). 
Jednocześnie kultura symboliczna przenika ogół ludzkiej działalności, w efekcie czego często 
współtowarzyszy kulturze bytu (materialnej) i społecznej, zatem trudno ją od tych aspektów 
życia społecznego jednoznacznie odgraniczyć (Kłoskowska 2007: 67-81). Podstawowe 
dziedziny tak rozumianej kultury symbolicznej to religia („w jej warstwie poznawczej 
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i w warstwie praktyk”), sztuka („twórczość artystyczna i percepcja estetyczna”), nauka 
(„rozwijanie systemów wiedzy i jej przyswajanie dla celów poznawczych”) i zabawa („czynności 
rozrywkowe polegające na operowaniu treściami symbolicznymi”) (Kłoskowka 1972: 23). 
W prezentowanym projekcie badawczych skupiliśmy się na sztuce oraz zabawie. 

Uczestnictwo w kulturze to z kolei, w przyjmowanym przez nas ujęciu, proces „interakcji 
symbolicznej”, na który „[…] składają się czynności formułowania oraz odbierania 
i interpretowania symbolicznych przekazów” (Kłoskowska 1972, s. 129). Według Kłoskowskiej 
do analizy socjologicznej zjawisk z dziedziny kultury podstaw dostarczają „pojęcie symbolizacji 
jako swoistego typu aktywności ludzkiej polegającej na formułowaniu znaczeń oraz pojęcie 
komunikacji, tj. wymiany znaczących przekazów w procesie interakcji społecznej” (Kłoskowska 
1972, s. 128). 

Jednym z ważniejszych problemów w badaniach nad uczestnictwem w kulturze jest kwestia 
drogi przekazu treści symbolicznych. Do ich analizy można użyć koncepcji układów kultury. 
Kłoskowska dokonała podziału kultury na układy: pierwszy – pierwotny (bezpośrednich 
i osobistych stosunków społecznych), drugi – instytucjonalny (przekaz bezpośredni, lecz 
sprofesjonalizowany, z podziałem na twórców i odbiorców), trzeci – środków masowego 
przekazu (pośredni kontakt pomiędzy twórcą a odbiorcą poprzez środki masowego 
komunikowania) oraz czwarty – „zamiejscowy” (kontakt z wytworami kultury poza miejscem 
zamieszkania i pracy) (Kłoskowska 2007: 189-192, Golka 2008: 126-133). Używając jednak tych 
kategorii analitycznych, 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 podyktowane jest kilkoma względami. Po pierwsze, 
trudno abstrahować od koncepcji tej autorki, poruszając się po polu polskiej socjologii kultury. 
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 
potrzebne wydaje się empiryczne sprawdzenie aktualności i adekwatności dorobku 
Kłoskowskiej do badania współczesnych zjawisk kulturowych. Zastosowanie go do badania 
zjawisk, które w dużej mierze mogą mieć miejsce w przestrzeni transnarodowej, może okazać 
się bardzo adekwatnym testem. Po trzecie wreszcie, zastosowanie koncepcji Kłoskowskiej 
w studiach nad migracjami, mimo że nie jest zupełnym novum, rzadko wykracza poza 
przywołanie podstawowych ujęć definicyjnych (wyjątkiem od tej reguły wydaje się np. praca 
K. Romaniszyn, 1999).  

Nie sposób jednak pominąć krytyki koncepcji Kłoskowskiej, która w pewnych obszarach jest 
z pewnością uzasadniona. Dlatego prace badawcze i analityczne prowadzone w ramach projektu 
„Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe” czerpią również z innych propozycji 
teoretycznych, aby uchwycić współczesne zjawiska w przestrzeni społecznej, które mogą się, 
proponowanym przez Kłoskowską orientacjom teoretycznym wymykać. W wysoce 
usystematyzowany sposób krytykę całego nurtu teoretyzowania i badania uczestnictwa 
w kulturze, do którego należy Kłoskowska, przedstawił Marek Krajewski (2013). Krajewski 
(2013) zwraca uwagę, że obserwowane w ostatnich latach przemiany cywilizacyjne, związane 
z usieciowieniem i digitalizacją wytwarzania i dystrybucji różnorodnych zasobów, ze wzrostem 
różnorodności i bogactwa kultury skutkującym zauważalnym wyjściem poza obszar zarządzany 
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przez państwo, z ułatwieniem dostępu do każdego możliwego dobra kultury, ze zmniejszeniem 
roli tradycyjnych instytucji kultury w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, z poszerzeniem 
zakresu „kulturowego obywatelstwa”, przekraczaniem granic narodowych wspólnot w procesie 
uspołecznienia, ze zmniejszeniem znaczenia państwa i jego instytucji w uprawomocnianiu 
kultury czy też wzrostem zróżnicowania pola kultury, sprawiły, że propozycje Kłoskowskiej 
(i innych autorów traktujących kulturę jako coś zewnętrznego wobec jednostek) mają charakter 
historyczny czy wręcz archaiczny (Krajewski 2013: 42-46). 

Dlatego uczestnictwo w kulturze traktujemy również jako pewien proces społeczny, 
w efekcie którego „Po pierwsze – […] pewien element (człowiek, przedmiot, organizm żywy, 
tekst) zostaje włączony w relacje konstytuujące pewną zbiorowość. […] Po drugie – […] 
przeobrażaniu ulegają elementy składające się na określoną zbiorowość. Po trzecie w końcu – 
[…] przekształceniu ulega sam sposób uporządkowania elementów składających się na 
określoną zbiorowość, a więc jej kultura” (Krajewski 2013). Odczytując dzisiaj propozycje 
teoretyczne Kłoskowskiej, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że autorka wyraźnie sygnalizowała 
duże znaczenie kontekstu 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 badawczego będziemy także posługiwać się 
kategoriami zaproponowanymi przez Adolfo Morrone (2006: 30), który analizując praktyki 
kulturalne1, rozróżnił trzy ich rodzaje. Pierwszym z nich są domowe 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 kulturowego). 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. Walencja 

Ważnym pojęciem używanym w badaniu jest walencja, rozumiana za Kłoskowską (2012: 
162) jako „poczucie związku z kulturą etniczną lub narodową uznawaną za własną, stanowiącą 
dziedzictwo kulturowe własnej grupy, a nie tylko sferę kompetencji nabytej ze względu 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 wyższego rzędu nie redukująca wcześniejszych, 
bardziej narodowych intymnych powiązań”. Antonina Kłoskowska rozróżnia cztery typy 
przyswojenia kultury narodowej: 

                                                             

1 Które z kolei można definiować za Barbarą Fatygą jako „uporządkowane (czyli uwzorowane) ludzkie 
zachowania, tworzące całości o charakterze autotelicznym lub instrumentalnym. Wewnętrznie 
i zewnętrznie porządkują 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 autora zauważa, iż „uczestnictwo w kulturze można ująć 
[…] jako złożony, dynamiczny (zmienny) zestaw praktyk kulturalnych” (Fatyga 2014: 19). 
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• uniwalecję – czyli „szczególne przywiązanie do jednej narodowej kultury, pierwotnej 
w doświadczeniu jednostki i zgodnej z jej narodową identyfikacją” (Kłoskowska 2012: 
424); 

• biwalencję – czyli utożsamienie się z dwoma różnymi kulturami narodowymi 
(Kłoskowska 2012: 424); 

• ambiwalencję – sytuację niepewności, niejasności powiązania z kulturą narodową 
(Kłoskowska 2012: 161-162);  

• poliwalencję – poczucie związku z wieloma różnymi kulturami narodowymi 
(Kłoskowska 2012: 424). 

Dla Kłoskowskiej walencja razem z identyfikacją narodową (jednolitą, podwójną, niepewną, 
kosmopolityczną (Kłoskowska 2012: 162)) współtworzą tożsamość jednostki (Kubera 2017: 
31). Mogą one zostać uznane za orientację etniczną (ethnic orientation), która zdaniem Rity 
Kottasz (2015) może wpływać na to, jakich wyborów odnośnie do uczestnictwa w kulturze kraju 
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 miały 
tendencję do uczestniczenia w obu – rodzimej i kulturze kraju pobytu.  

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż orientacja etniczna, bądź tez uniwalencja mogą zostać 
wzmocnione poprzez koncentrację etniczną oraz występowanie konfliktu etnicznego (Thomas 
2016: 4).  

I.3.3. Migranci z Polski w Niemczech 

Zdefiniowania i dookreślenia wymaga także kluczowa dla projektu kategoria – migranci 

z Polski w Niemczech. Autorzy badania świadomie postanowi posługiwać się takim szerokim 
i jednocześnie nieczęsto stosowanym w literaturze pojęciem ze względu na fakt silnej 
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 o różnych statusach formalno-prawnych, ale także o różnych identyfikacjach 
etnicznych czy narodowych2. Migranci z Polski w Niemczech rozumiani są w projekcie szeroko 
i inkluzywnie jako obywatele Polski mieszkający w RFN, obywatele niemieccy polskiego 
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 wykluczać pewne kategorie migrantów, które są 
interesujące z punktu widzenia prezentowanego badania.  

  

                                                             

2 „Przedmiot badań”, jakim są migranci z Polski w Niemczech, był już wcześniej szeroko dyskutowany 
(Lesiuk, Trzcielińska-Polus 2000; Kurcz 1997; Nowosielski 2012).  
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II. Percepcja uczestnictwa w kulturze wśród migrantów 

z Polski w Niemczech 

Ocena kulturalnego zaangażowania Polaków mieszkających w Niemczech rozpisana została 
przez zespół badaczy, tak w wywiadach, jak adekwatnie, w opracowaniu, na trzy problemy 
podlegające analizie.  

Pierwszy ma na celu zebranie informacji i opinii na temat nastawienia Polaków do bycia 
kulturalnie aktywnym w Niemczech, swoim stałym miejscu zamieszkania. W tym zakresie 
chodzi o intensywność, jakość i częstość uczestnictwa, jak również ogólnie rozpoznany zakres 
aktywności migrantów z Polski w aspekcie kulturowym.  

Drugi obszar to bardziej szczegółowy opis opcji konkretnych typów ofert, które są 
przedmiotem zainteresowania migrantów z Polski mieszkających w RFN. 

Trzeci element dotyczy kluczowego dla analizowanych społeczności – fenomenu oddolnych 
inicjatyw kulturalnych, przygotowywanych przez samoorganizujących się przedstawicieli 
emigracji polskiej w Niemczech. Nastawienie do działania społecznego, nieodgórnie 
sterowanego stanowi klamrę dla zagadnień związanych z uczestnictwem w kulturze – gdzie 
aktywność nie ma charakteru wyłącznie estetycznego czy edukacyjnego, ale również jest 
zaangażowaniem we wspólnoty i środowiska. Dotyczy to zaangażowania zarówno w kręgi 
polonijne, jak i niemieckie, lokalne czy środowiskowe, zarówno konsolidujące do wewnątrz 
grupy o polskim pochodzeniu, jak i integrujące Polaków z Niemcami oraz innymi grupami 
narodowymi mieszkającymi w Niemczech. W tym komponencie studium istotne staje się 
odniesienie do pojęcia subsydiarności – zdolności do samoorganizacji i podtrzymania oddolnego 
kierunku działania w kulturze. Pierwszy rozdział raportu jest rekonesansem do pozostałych jego 
części. Przybliżone w nim zostaje ogólne nastawienie migrantów z Polski w Niemczech na 
kulturę.  

II.1. Percepcja uczestnictwa w kulturze Polaków w Niemczech i jego 
intensywności  

Pierwszy z trzech komponentów tej części opracowania dotyczy percepcji intensywności 
i charakterystyki uczestnictwa migrantów z Polski w aktywnościach kulturalnych na terenie 
Niemiec. Interesujące jest przyjrzenie się opiniom osób doświadczonych, działających 
w bliskości sektora kultury, które na co dzień obserwują zachowania Polaków jako uczestników 
niemieckiej kultury. W tym zakresie przedmiotem studium jest zarówno niemieckojęzyczna 
i polskojęzyczna oferta, nastawienie i zaangażowanie Polaków w aktywność instytucji, 
organizacji społecznych i podmiotów prywatnych, które kierują swoje propozycje zwłaszcza 
do Polaków, jak i te miejsca i propozycje kulturalne niebędące specjalnie przygotowane dla 
polskiej publiczności. Warte opracowania i refleksji są tu trzy zasadnicze wątki: rzekomej 
kulturalnej niewidzialności Polaków w Niemczech, dynamiki zmiany aktywności kulturalnej 
migrantów z Polski w RFN oraz okoliczności utrudniających i różnicujących ich kulturalne 
zaangażowanie.  
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II.1.1. Niewidzialność lub hibernacja Polaków – migrantów w niemieckim życiu 
kulturalnym? 

W niemieckiej debacie publicznej, literaturze publicystycznej co jakiś czas wraca zagadnienie 
tzw. niewidzialnej emigracji3 – w kontekście zaangażowania migrantów z Polski w życie 
kulturalne i społeczne na terenie Niemiec. Część osób, respondentów prowadzonego badania 
jakościowego, podjęła ten temat w pierwszej reakcji na pytanie o intensywność uczestnictwa 
w kulturze, aktywność kulturalną, odwołując się do tej dyskusji i zgłaszając swoje własne 
obserwacje w tym zakresie:  

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)  

Jest oczywiście hasło tej niewidzialności Polaków w Niemczech. (MPN_D7) 

Myślę, że tu dużym problemem jest dla Polaków taka potrzeba asymilacji, znaczy bycia [mało] 
widzialnym […] bardzo zagadkowe to wszystko jest. I pojawiają się od czasu do czasu tutaj 
artykuły w prasie: „gdzie są Ci Polacy? Jest ich tak dużo, ale nikt ich nie widzi”. (MPN_D5) 

Rozmówcy nie mają gotowej odpowiedzi na pytanie o motywy i okoliczności takiej sytuacji. 
Wszelako niektóre spostrzeżenia zmierzają w stronę odnalezienia przyczyny tak ocenianego 
stanu rzeczy. W tym zakresie można odwołać się do pewnych „archetypicznych” modeli postaw 
emigrantów polskich:  

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)  

Teza o bierności kulturalnej Polaków za zachodnią granicą ojczyzny wzmacniana jest również 
innymi argumentami osób badanych, dotyczącymi rzekomej niskiej atrakcyjności kultury 
polskiej dla odbiorcy niemieckiego lub słabej widoczności polskich miejsc w przestrzeni 
publicznej niemieckich miast:  

problemem jest niewielka atrakcyjność polskiej kultury tutaj dla Niemców, mieszkających, to jest 
jeden z wielu aspektów, że Polacy nie są widoczni tutaj. Jest to dziwne, bo każdy z nas, jeżdżąc do 
Polski, widzi, że tyle dzieje się w niektórych miejscach, czy to gastronomicznie, czy właśnie 
muzycznie, koncertowo. Wydaję mi się, że np. w porównaniu z Londynem tam struktury są bardziej 
takie solidne, jakieś polskie sklepy, polskie koncerty. Chyba ta bliskość Polski jest negatywną jakby 
stroną, że tego tutaj jest jakby mniej i jest mniej widoczne. (MPN_D5)  

W analizie wypowiedzi respondentów dotyczących kwestii niezadowalającej obecności 
Polaków w niemieckiej przestrzeni publicznej warto dostrzec pewną łatwość w przypisywaniu 
temu zjawisku przyczyn leżących po stronie mentalności Polaków, względnie wzorów 

                                                             

3 Pogłębione studium problemu przedstawione w perspektywie historycznej odnajdujemy w książce 
Petera O. Loewa My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech, przekł. Justyna Górny, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. Opinie respondentów odwoływały się najczęściej do 
dyskusji obecnej w niemieckich mediach:  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/Polen-die-unsichtbaren-
Migranten,kulturjournal5522.html). 
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zachowania ugruntowanych historycznie, co nie znajduje potwierdzenia w analizach 
historyków. Niewidzialność, względnie bierność Polaków, w wypowiedziach respondentów tego 
badania jest najczęściej czymś zastanym, niedającym się zmienić. Dyskusyjny wydaje się również 
argument dotyczący przyczyny niewidoczności migrantów z Polski – geograficznej bliskości 
Polski i Niemiec. 

W rozmowach z osobami zaproszonymi do badania pojawiła się istotna uwaga dotycząca nie 
tyle niewidzialności, ile bardziej unikania formalnych ram zaangażowania kulturalnego 
Polaków. Tu znów pojawia się motyw przypisania takiej postawy Polakom jako nacji. Jedna 
z respondentek, reprezentująca środowisko organizacji polonijnej z dużego miasta w jednym ze 
wschodnich krajów związkowych, dostrzega duży problem formalnego, deklaratywnego, stałego 
zaangażowania migrantów z Polski w aktywności o charakterze kulturalnym i społecznym. Na 
obszarze miejskim zamieszkanym przez ok. 2000 Polaków najbardziej rozpoznawalna 
organizacja polonijna liczy 30 członków, w jej ocenie bez szans na zwiększenie tej grupy:  

znając tych Polaków, z którymi się spotykamy, oni po prostu nie lubią się gdzieś tam zapisywać. 
Angażować się lubią, ale tak bardziej nieformalnie. Inna organizacja w mieście też zrzesza wielu 
Polaków, ale też nieformalnie. (MPN_D12) 

Uzupełniającym motywem à rebours dla wyjaśnienia problemu może być spostrzeżenie 

jednej z osób, która wskazuje, że paradoksalnie niezauważalność Polaków jako osobnej grupy 
w sprawach istotnych dla społeczeństwa niemieckiego wynika ze skuteczności ich 
zintegrowania:  

jest tak, że Polacy się dobrze zintegrowali, że są „niewidzialni” i że przez to być może żądają dla 
siebie mniej uwagi. (MPN_D10)  

Sprawdzenie tej tezy jest trudne do zweryfikowania w świetle samych danych pozyskanych 
z omawianego badania. 

W reakcji na pytanie o uczestnictwo pojawiały się również wypowiedzi wiążące brak chęci 
większości Polaków w Niemczech do publicznego, otwartego wyrażania swojej narodowej 
tożsamości z atmosferą wokół politycznych relacji polsko-niemieckich. Respondenci odnoszą się 
tu do aktywowanych w ostatnim czasie w Polsce przez niektórych ważnych polityków 
historycznie obciążonych roszczeniowych deklaracji Polaków względem Niemiec. Te w opinii 
jednej z nadanych osób nie wzmacniają w Niemcach ciekawości Polską i jej kulturą. Część osób 
badanych zwracała w tym sensie uwagę na związek między jakością relacji polsko-niemieckich 
uwypuklanych w popularnych mediach a zachowaniem Polaków mieszkających w Niemczech, 
którzy wolą unikać demonstrowania swojej polskości na takim tle obecnej debaty publicznej.  

W tym kontekście za interesującą można uznać opinię jednego z respondentów, który 
twierdzi, że historia, wbrew obiegowym sądom o Polakach, nie jest ich najważniejszym polem 
zainteresowań, a przynajmniej nie dla Polaków zamieszkujących Niemcy. Ci, według niego, 
wyglądają na zmęczonych historią:  

Polacy mieszkający w Niemczech bardziej interesują się sprawami aktualnymi niż historią, choć 
w Polsce historia jest bardzo promowana i polska oferta informacji historycznych jest znacznie 
szersza niż w Niemczech. To oczywiście dlatego, że w Polsce historia jest sprawą polityczną i ciągle 
toczą się o nią spory pomiędzy obozami o różnych poglądach. Ale być może właśnie dlatego, gdy 
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Polacy w Niemczech mają korzystać z kultury jako części oferty sposobów spędzania wolnego 
czasu – będą unikali tematów historycznych. Literatura wydaje się tu bardziej interesująca, 
a historię traktuje się sceptycznie. (MPN_D10) 

Warte podkreślenia jest to, że żadna z osób badanych nie wskazywała, jakoby przyczyna 
niskiej aktywności, małej widzialności Polaków leżała po stronie państwa, instytucji czy 
organizacji niemieckich. Częściej sugeruje się autohibernację czy mniej lub bardziej 
uświadamiane samoograniczanie, samowykluczanie się Polaków jako uczestników życia 
kulturalnego.  

Interesującą perspektywę otrzymujemy ze strony osób pracujących z dziećmi migrantów 
z Polski w Niemczech. Relacja z rozmów jednej z respondentek z nauczycielkami języka 
polskiego działającymi w jednym z dużych niemieckich miast przynosi ciekawe obserwacje 
w zakresie aktywności kulturalnej, dotyczące najmłodszego pokolenia badanej grupy, dzieci i ich 
rodziców. Jest to głos krytyczny na temat postawy części polskich rodziców, migrantów 
w Niemczech, którzy nie poświęcają dostatecznej uwagi wspólnej aktywności kulturalnej 
z dziećmi, względnie nie utrwalają ich wiedzy o 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, wzmacniające przekonanie 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 ostatnich latach. Pytamy też, co rodzice czytają, żeby zobaczyć, jakie są tendencje. Mama czyta 
coś tam na iPadzie, pytamy, czy mają książki w domu. (MPN_D9) 

Pogłębienie tezy o kulturalnej „niewidzialności” Polaków mieszkających w Niemczech kieruje 
interpretujących wypowiedzi autorstwa respondentów ku obserwacji, że problem ten wiąże się 
często z brakiem regularności uczestnictwa Polaków w spotkaniach i wydarzeniach cyklicznych. 
Jedna z respondentek twierdzi, że na regularnych spotkaniach najistotniejszej organizacji 
polonijnej w dużym mieście pojawia się tylko kilka osób. Względnie pojawiają się raz na jakiś 
czas, ale nie chcą się zobowiązywać do uczestnictwa w kolejnych tygodniach. Wiele osób 
deklaruje swoją gotowość i regularne uczestnictwo, ale później:  

coś wypadnie i tak z tygodnia na tydzień zmniejsza się ta liczba osób. Po prostu ciężko trochę 
ruszyć Polaków do tego, żeby za każdym razem przyszli. Ja to też rozumiem, mają po trójkę, po 
czwórkę dzieci, jak sobie pomyślę, że oni z każdym dzieckiem coś mają po południu w któryś dzień, 
to rozumiem, że nie chce się po prostu czasem wieczorem gdzieś wyjść. (MPN_D12)  

Analizując takie wypowiedzi, można przyjąć, że w percepcji respondentów, organizatorów 
aktywności kulturalnych, mniejsza widzialność aktywnych zawodowo Polaków 
w zaangażowaniu w życie społeczno-kulturalne wynika z ich stylu życia rozpiętego między pracą 
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a opieką nad dziećmi. W tych okolicznościach wedle osób badanych bardziej polega się na 
starszych osobach, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie i propozycjom 
kulturalnym. Jeśliby wszelako chcieć oprzeć trzon publiczności wydarzeń kulturalnych na tej 
grupie wiekowej, okazuje się to w praktyce, ze względów organizacyjnych i finansowych, trudne 
– takich ludzi również brakuje, by móc coś realnie zorganizować:  

tu są ludzie, którzy do pracy wyjechali, na studia i zostali, a rodzice, dziadkowie są jeszcze w Polsce. 
(MPN_D12) 

II.1.2. Nowa dynamika zaangażowania kulturalnego Polaków, mieszkańców Niemiec 

Opowieść o nieaktywnych kulturalnie Polakach w Niemczech spotyka wszelako 
kontrargumenty i alternatywne przykłady, które ujawniają różnorodność sytuacji i wielość 
spojrzeń na jeden problem, które należy wziąć pod uwagę. Zdaniem części respondentów 
sytuacja jest dość dynamiczna i w ostatnich latach teza o bierności Polaków traci na aktualności. 
Polacy z ostatnich fal migracyjnych są oceniani jako bardziej aktywni niż ich poprzednicy. 
Dostrzegana jest nowa fala osób przybyłych z Polski, zaangażowanych w życie kulturalne 
i społeczne:  

Wejście Polski do Unii znormalizowało nas, Polaków, w społeczeństwie takim jak w Berlinie, bo 
kiedyś byliśmy obcokrajowcami z dalekiego kraju, to nas uczyniło normalnymi Europejczykami, to, 
że ja jestem Polakiem, a Ty Niemcem i jest wszystko „normal”. (MPN_D8)  

Na falę przybyszów do RFN po 2004 r. przypada, według oceny respondenta, wzrost liczby 
aktywnych migrantów:  

ten wzrost uczestnictwa w kulturze wynika z tego, że po prostu Polacy liczbowo się rozmnożyli 
w tym mieście. (MPN_D8) 

Istnieje szereg kolejnych obserwacji przeczących jednoznaczności opinii o nieaktywnych 
kulturalnie Polakach mieszkających w Niemczech. Widoczne jest to zwłaszcza w spostrzeżeniach 
osób, które włączają do swojej definicji uczestnictwa w kulturze aktywności z zakresu używania 
mediów cyfrowych, drastycznie skracających dystans Polaków mieszkających za granicą 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.  

W gronie respondentów były osoby, które dostrzegają również znaczącą aktywność 
kulturalną Polaków uczęszczających do polskich instytucji kultury – Instytutów Polskich, miejsc 
oferujących cykliczne wydarzenia ukierunkowane na niemieckojęzyczną publiczność, które 
przyciągają również pewną część migrantów z Polski. Opinie o zainteresowaniu Polaków taką 
ofertą dotyczą przede wszystkim sytuacji w stolicy Niemiec:  

na literaturze, teatrze, filmie, muzyce, nieważne, co robimy, Polacy żyjący w Berlinie w dosyć dużej 
ilości zawsze przychodzili i dalej przychodzą. W dużym stopniu są tu ludzie, których ja po latach już 
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znam, nawet ich nie znając osobiście, ale rozpoznaję twarze. Są niektórzy goście, którzy naprawdę 
konsekwentnie przychodzą na każdą […] imprezę, […] to mniej więcej połowa. Druga połowa to są 
lokalni Niemcy i inni. Ale generalnie obecność Polonii [na imprezach organizowanych przez 
respondentów – autorzy] jest dosyć silna, około 50 procent. (MPN_D8) 

Inna rzecz, sprawa zresztą dość wszechstronnie znana w instytucjach kojarzonych z tzw. 
kulturą wysoką, że: 

dużo jest tych samych ludzi, którzy przychodzą na wydarzenia. (MPN_D12) 

Warto zaznaczyć również perspektywę wskazującą na najszerzej pojęte uczestnictwo 
Polaków w kulturze, dotyczące przekonań politycznych czy w ogóle perspektywy postrzegania 
świata, życia społecznego. W opinii osób badanych w Niemczech mamy również do czynienia, 
zwłaszcza w największych aglomeracjach miejskich, o dużej liczebności migrantów z Polski, 
z pełnym spektrum poglądów politycznych Polaków:  

jestem pod dużym wrażeniem, jak bardzo Polacy w Berlinie odzwierciedlają życie w Polsce, jest 
klub „Tygodnika Powszechnego”, jest klub „Gazety Polskiej”, która robi swoje spotkania, są ludzie 
z „Krytyki Politycznej”, jest komórka partii Razem, która robi swoje rzeczy, są kluby piłkarskie i jest 
polska księgarnia, jest polski instytut, są Polacy, którzy się angażują w pomoc uchodźcom itd., jest 
dużo, dużo różnych dróg, którymi Polacy pójdą. To jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że wielu 
Polaków jest w stanie tu rozwinąć jakoś skrzydła, społeczeństwo i instytucje są tak zorganizowane, 
że są w miarę przystępne. (MPN_D7)  

Intensyfikacja uczestnictwa w tym sensie koreluje z wyrażaniem swojego światopoglądu 
i czynną identyfikacją z opcjami politycznymi, wartościami podzielanymi przez grupy społecznie 
zaangażowane w debatę publiczną i polityczną. Aktywność ta ma również wymiar 
zaangażowania w pozyskiwanie środków na finansowanie aktywności społecznych 
i kulturalnych zogniskowanych na wyznawanych przez Polaków wartościach. Zdaniem 
respondenta takie „pełnowymiarowe” otoczenie daje warunki dla wszechstronnego rozwoju 
Polaków gotowych do bycia aktywnym w Niemczech.  

Część migrantów z Polski, zwłaszcza mieszkańców większych niemieckich miast, osób 
osiedlonych w ostatnich latach, ma wysokie oczekiwania względem standardów edukacyjnych 
i warunków do nauki szkolnej dla swoich dzieci. Wiele polskich inicjatyw, nawet w mieście 
takim jak Berlin, nie spełnia ich oczekiwań:  

są jak takie szkółki niedzielne, mają złą jakość (MPN_D7). 

W opinii części osób badanych nie ma otwartych, nowoczesnych miejsc z ofertą dla polskich 
dzieci uczących się języka polskiego i kultury polskiej.  

Również oferta polskiego kościoła katolickiego i życie społeczne zorganizowane wokół jego 
wielu placówek nie przyciąga tych osób, jest dla nich synonimem:  

syndromu zamykania się w swojej tożsamości i obrony przed czymś. (MPN_D7)  

Jeden z respondentów zauważył, że nie bez przyczyny skrajnie prawicowa niemiecka partia 
AFD starała się pozyskać wyborców wśród polskich społeczności zgromadzonych wokół 
kościoła, z ulotkami do nich kierowanymi. Dla tej części środowisk migrantów obrany przez nich 
nowy styl życia wzmaga ich aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, twórczych, 
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a zwłaszcza tych ukierunkowanych na rozwój ich dzieci. To wzmaga ich realną widzialność, jak 
też oczekiwania w sferze kultury. Dzięki aktywnościom dla dzieci polscy rodzice mają więcej 
sposobności do budowania relacji z rodzicami niemieckich dzieci, kontakt jest bardziej 
oczywisty. Jedna z respondentek zwróciła uwagę na ciekawe zjawisko, zmuszające sporą część 
polskich migrantów do zaangażowania czasu w relacje z Niemcami:  

kiedy dzieci idą do szkoły, to nie masz wyjścia. Niemiecki system jest tak zrobiony, że przynajmniej 
raz na dwa miesiące [rodzice] są zaangażowani w szkole, idą na jakąś wędrówkę z klasą czy idą do 
kina, potrzebni są jako opiekunowie. (MPN_D12)  

To okazja do spotkań z rodzicami niemieckich dzieci. Zdaniem autorki tej opinii:  

ciężej być może mają te osoby, które przyjeżdżają tutaj za pracą i nie mają dzieci, nie mają żadnych 
kontaktów. (MPN_D12)  

W opinii badanych osób wizerunek Polaków w Niemczech jako dobrze wykształconych, 
zainteresowanych kulturą, zmieniają także polscy turyści, coraz istotniej zainteresowani 
turystyką kulturową. Tu nie ma rozbieżności w opiniach respondentów, którzy pozytywnie 
oceniają uczestnictwo Polaków – turystów w kulturze oferowanej w Niemczech, dotyczy to 
zwłaszcza obserwacji z Berlina. Te osoby i grupy w ostatnich kilku latach tworzą w ocenie 
badanych bardzo pozytywny wizerunek aktywnych Polaków, zainteresowanych muzeami, 
festiwalami, galeriami sztuki, wydarzeniami koncertowymi:  

To się bardzo zmieniło. Polacy kiedyś byli głównie w sklepie Aldi, a teraz tłumnie są w galerii sztuki 
albo w operze berlińskiej, turystyka kulturalna się pojawiła, co jest moim zdaniem bardzo fajne. 
(MPN_D5)  

Na uczestnictwo Polaków w kulturze można też spojrzeć z innej perspektywy. Istnieje grono 
migrantów z Polski profesjonalnie zaangażowanych w niemiecki sektor kultury. To jest 
najbardziej pogłębiona forma uczestnictwa w kulturze – działanie kulturalnych 
profesjonalistów, osób związanych z Polską, jako kadra organizacji niemieckich kulturalnych:  

w wielu instytucjach pracuje wielu Polaków. Ostatnio były trzy teatry zaproszone do Maksym Gorki 
Theater, i też się okazało, że w organizacji pracuje jakaś Polka, która się tym zajmuje, i też ona się 
z nami kontaktowała. I okazuje się, że w kolejnej instytucji niemieckiej pracuje jakiś Polak itd. 
Myślę, że takich przykładów jest naprawdę dużo. Dużo Polaków wie, że może tutaj coś zrobić, że są 
różnego rodzaju fundusze, środki niemieckie, które pozwalają działać Polakom i mniejszościom 
w Niemczech, jest tego dużo. (MPN_D7)  

Ten sam respondent zwrócił również uwagę na niedocenianą siłę Niemców polskiego 
pochodzenia w redakcjach opiniotwórczych mediów niemieckich. Te osoby wpływają na jakość 
debaty publicznej, kształtują ją i wzbogacają, i są istotnym elementem uczestnictwa w kulturze 
na metapoziomie:  

jeżeli się spojrzy na redakcje największych gazet niemieckich, to w każdej jest znany dziennikarz 
lub dziennikarka [związana korzeniami z Polską – autorzy]. „Die Zeit” ma na przykład trójkę 
takich znanych ludzi. Wiesław Smętek jest grafikiem, który robi okładki dla „Die Zeit”, dla mnie jest 
to dowód pewnego sukcesu, który ludzie, którzy przyjechali do Niemiec, osiągnęli tutaj. I pomału 
tak też jest chyba z Polakami, którzy przyjechali tutaj, nie urodzili się, ale przypuszczam, że nadal 
mają obywatelstwo polskie. (MPN_D7) 
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II.1.3. Okoliczności utrudniające i różnicujące uczestnictwo polskich migrantów w życiu 
kulturalnym 

Osoby badane wskazały na szereg aspektów problemu z uczestnictwem w kulturze 
migrantów z Polski w Niemczech. Dotyczy to nie tylko intensywności zaangażowania Polaków, 
ale również znaczących różnic w uczestnictwie w kulturze Polaków mieszkających na stałe 
w Niemczech. Okoliczności dotyczące tych kwestii wskazywane przez respondentów – działaczy 
kulturalnych wymagają uwzględnienia lub co najmniej zastanowienia. Są to cztery wątki: 
pierwszy dotyczy przynależności Polaków do konkretnych fal migracyjnych, drugi zarobkowego 
stylu życia, trzeci – stopnia znajomości języka niemieckiego, czy też przywiązania do języka 
polskiego w kontekście uczestnictwa w kulturze. Wątek czwarty wskazuje na różnice 
zaangażowania w aktywność kulturalną, jakie dostrzegane są na polsko-niemieckim pograniczu 
oraz w małych niemieckich miejscowościach.  

Historie zakorzenienia konkretnych Polaków w Niemczech są, zdaniem kilkorga 
respondentów, kluczem do zrozumienia kwestii intensywności uczestnictwa w kulturze. Autorzy 
tych opinii mają tu na myśli przede wszystkim zróżnicowanie uczestnictwa Polaków, które 
wynika z mniej lub bardziej świadomej przynależności do danego pokolenia migrantów z Polski 
w Niemczech, 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., 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. Tu dla jednego z respondentów 
włącza się od razu inne kryterium podziału – motyw i okoliczności przybycia do Niemiec:  

zasadniczą różnicą, na którą bym podzielił Polonię, jest ta, która nie chce tu być i się źle czuje, ale 
jest z powodów ekonomicznych lub siłą rozbiegu, bo już tu zostali. (MPN_D8)  

Jak twierdzi respondent, są to szczególnie osoby obecnie powyżej 50. roku życia, które nigdy 
się w Niemczech nie odnalazły:  

im się to nie podoba, że oni tu wylądowali kiedyś, ale nie mieli na tyle siły i odwagi, żeby to zmienić 
albo wrócić do kraju. (MPN_D8)  

Druga duża grupa migrantów z Polski w Niemczech wyróżniona w tym schematycznym 
podziale to znacznie młodsi migranci, w tym studenci, którzy przyjechali np. na wymianę i już 
zostali. Do grupy tej respondent zalicza również polskich artystów, 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 oferujemy, i lokalną 
społecznością. (MPN_D8)  

W tej uproszczonej perspektywie granicą między polską publicznością kulturalną 
w Niemczech, tą aktywną oraz tą – w ocenie respondenta – „narzekającą i bierną” jest wiek. Przy 
czym migranci w młodszym wieku postrzegani są często jako lepiej przygotowani 
i wykształceni, gotowi na oferty interesujące również Niemców jako Europejczyków, osób 
o nieograniczonej mobilności:  
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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)  

Drugi wymiar okoliczności, które wpływają, w opinii respondentów, na zróżnicowanie 
uczestnictwa w kulturze, to styl życia zorientowany na aktywność zarobkową. 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 wymagającego 
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 kontaktów z kulturą, mają swoje sprawy, zarabiają 
pieniądze, jadą sobie na urlop do Grecji. (MPN_D28)  

Trzecią, istotną i empirycznie dostrzegalną w wielu miejscach cechą aktywności kulturalnej 
Polaków, która może wyjaśniać ich rzekomą mniejszą obecność wśród publiczności niemieckich 
ofert kulturalnych, jest przywiązanie do wydarzeń kulturalnych oferowanych wyłącznie dla 
publiczności znającej język polski:  

Polaków, jako grupę (community) widzi się przede wszystkim tam, gdzie oferta ma jakiś specjalny 
polski element. Jako grupa Polacy będą widoczni przede wszystkim w obrębie własnej oferty 
kulturowej, jak klub, koncert, spotkanie, gazeta. (MPN_D10) 

Po czwarte, 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 potencjalnej i realnej publiczności 
kulturalnej:  

przez dynamikę zmian migracyjnych ostatnich lat model „Polacy w Polsce współpracują 
z Niemcami w Niemczech” z naszego punktu widzenia jest już przestarzały. W tej chwili mamy do 
czynienia z trzema grupami. 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, zaangażowanie kulturalne. (MPN_D11)  

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

Inną charakterystyczną cechą uczestnictwa w kulturze na terenach przygranicznych, 
nieznaną w dużych niemieckich miastach, jest bardziej różnorodna sytuacja ludzi w kontekście 
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ich miejsc pracy. Według respondentki w miasteczku, w którym działa, jest grupa wysoce 
mobilnych osób, pracujących 50 czy 70 km od domu. Te osoby mają często dostęp do ofert 
kulturalnych większych miast. Jest też i drugi typ osób funkcjonujących w obszarze promienia 
5 do 10 kilometrów. Ta ostatnia grupa polskich migrantów, jeśli korzysta z oferty kulturalnej, 
jest prędzej skłonna pojechać do nieodległej Polski z:  

„czystą” polskojęzyczną ofertą. (MPN_D11)  

Fenomenem sytuacji opisywanych przez respondentkę, dotyczący lokalnych wydarzeń 
w małej miejscowości, jest zupełnie inny wymiar problemów niż sytuacji charakterystycznych 
dla scen kulturalnych Berlina czy Monachium: 

 jak się pojawia jakaś informacja w mediach jednych czy drugich, to ludzie przychodzą. Nie ma tak, 
że jest impreza niemiecka i przychodzą tylko Niemcy. Jeżeli Polacy wiedzą, to nie ma jakiegoś 
strachu, dystansu. Tutaj weekendami nie ma co robić, każda jakaś oferta jest po prostu 
interesująca i ludzie przychodzą, mieszkańcy nawet park [przez który nominalnie przebiega 
granica państwowa] traktują jako całość i nie rozdzielają niemieckiej od polskiej strony. 
(MPN_D11) 

II.2. Zakres wybieranych ofert i popularność konkretnych form uczestnictwa 
w kulturze wśród Polaków w Niemczech 

Drugi element kształtujący zestaw opinii poświęconych uczestnictwu Polaków, mieszkańców 
RFN, w kulturze dotyczy opisu popularności różnych konkretnych form korzystania z kultury. 
Celem badaczy było uzyskanie wiedzy dla zarysowania spektrum preferencji kulturalnych 
migrantów z Polski w Niemczech. W toku analizy pozyskanych opinii można wyróżnić typy ofert 
kulturalnych najczęściej wybieranych przez Polaków – migrantów w Niemczech, jak również 
zaobserwowane przez respondentów nowe tendencje związane z zaangażowaniem 
w działalność kulturalną. 

Osoby badane często nie kryją, że preferencje w zakresie oferty kulturalnej, typów 
aktywności i zainteresowań widzą przez pryzmat własnych zainteresowań, swoich odczuć czy 
aktywności kręgu bliskich znajomych. Tylko jedna osoba z reprezentujących instytucje 
i organizacje polskie wspomina o wiedzy o preferencjach swojej publiczności, opierając się na 
badaniach, rozeznaniu potrzeb w sposób profesjonalny, diagnostyczny. 

II.2.1. Percepcja preferencji kulturalnej w dualizmie kultura wysoka – kultura niska 

Spektrum propozycji form uczestnictwa w kulturze wskazywanych przez badanych 
respondentów ukazane jest najczęściej na dość schematycznej osi kultury popularnej – kultury 
wysokiej. Widać wyraźną różnicę w sposobie opisu postaw publiczności dokonywanych przez 
osoby reprezentujące instytucje publiczne, takie jak instytuty kulturalne (konkretnie – Instytuty 
Polskie) i instytucje kultury oraz w opisach autorstwa niezależnych działaczy, artystów, 
przedstawicieli podmiotów prywatnych i stowarzyszeń. Pierwsza grupa respondentów 
postrzega swoich klientów często przez tradycyjny schemat dziedzin artystycznych. 
Charakteryzując publiczność najczęściej jako inteligencką, wskazują na zainteresowanie gości 
swoich instytucji i projektów: filmem, muzyką (klasyczną, jazzem, muzyką popularną), 
malarstwem, literaturą, teatrem. Z drugiej strony, respondenci o takiej instytucjonalnej 
charakterystyce doświadczeń postrzegają osoby nieobecne w ich instytucjach albo tzw. 
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przeciętnych Polaków jako zwolenników spędzania czasu przed ekranem polskiej telewizji, 
zajętych sportem. Doceniają udział Polaków w wydarzeniach „otwartych”, festynach, piknikach, 
nocach muzeów, dniach otwartych. Jako przykład wydarzeń elitarnych wszędzie pojawia się 
format „wernisażu” z lampką wina. Wynika to zresztą często z charakteru instytucji i jej funkcji:  

bardzo licznie przychodzą na wernisaże, ponieważ [w polskiej instytucji – autorzy] również 
znajduje się profesjonalna galeria, w której pokazujemy polską sztukę, więc Polonia, która 
interesuje się tym tematem, może bardziej, głębiej, przychodzi. Nie jest może to taki masowy 
odbiorca, ale najbardziej taki skonkretyzowany na tę dziedzinę. (MPN_D9) 

Wydarzenia literackie wymieniane są jako częsty wybór grupy polskiej inteligencji, która 
wyemigrowała w latach 70. i 80.:  

oni zawsze czytali polskie książki i to jest ich możliwość spotkania z autorem […] 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) 

Wedle tej opinii popularnością cieszą się również prezentacje polskiego kina. Ponadto osoby 
badane wskazują również na uczestnictwo Polaków – migrantów w Niemczech w wydarzeniach 
i aktywności niemieckich instytucji kultury, muzeów, festiwali. Publiczność polonijna korzysta 
też z oferty bibliotek, chociaż w wypowiedziach głównie mowa o bibliotekach polskich, 
w kontekście oferty Instytutów Polskich. Cały czas dominuje nastawienie na inteligenckie 
preferencje kulturalne – ukierunkowane na tradycyjne, artystyczne formy, gatunki, style.  

Jeden z respondentów z południowych Niemiec, lider organizacji pozarządowej, przytacza 
przybliżony stan uczestnictwa społeczności polskiej w imprezach kulturalnych, pojmowanych 
przez tę osobę w węższym sensie – jako działania artystyczne. Opiera się na obserwacji 
aktywności 200 członków swojego stowarzyszenia w środowisku, w którym jest ok. 2000 
Polaków:  

dużo ludzi uważa kulturę jako zbędną […] zainteresowani są rozrywką. Uczestniczeniem 
w imprezach typu zabawa andrzejkowa czy bal karnawałowy [zainteresowanych – autorzy] jest 
70%, a imprezami kulturalnymi 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 dominującą 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 perspektywy 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 przedstawiane jest – 
w swoim realnym, a nie idealnym kształcie – jako zestaw aktywności o charakterze innym niż 
czysto artystyczne. Wszelako ukazywane jest to trochę w krzywym zwierciadle, nie bez dystansu 
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względem jakości estetycznej tych wydarzeń oraz potrzeb, które spełniają. Dobrze ilustruje 
i wzmacnia ten wniosek sekwencja poniższych cytatów:  

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);  

nowa emigracja organizuje potańcówki, nawet dla celów charytatywnych (MPN_D26);  

uczestniczących aktywnie w śpiewaniu przy polskim karaoke nie trzeba jakoś rozkręcać, 
towarzyszy temu zresztą bardzo mocna „konsumpcja”. A więc na początku nikt nie chce śpiewać, 
a później nie idzie oderwać od tego mikrofonu. Każda impreza zaczyna się tak, że puszczany jest 
oczywiście kawałek Stuhra [„Śpiewać każdy może”]. Komentarze są pozytywne, bo ludzie się po 
prostu lubią rozerwać, odprężyć w swoim towarzystwie. Jeden drugiego rozumie… (MPN_D2)  

Ale znów sytuacja jest zróżnicowana:  

są ludzie, których kompletnie nie interesują imprezy andrzejkowe, jakieś bale i, powiedzmy sobie, 
„popijawy”, tylko ich interesuje wyłącznie kultura, czy to będę koncerty… książki, spotkania 
z autorami…, wystawa obrazów. To ich interesuje i pójdą na wszystko. (MPN_D2)  

Istotne rozwarstwienie potrzeb migrantów z Polski widoczne jest również w zakresie stylu, 
w wizualno-estetycznych wymiarach organizowanych wydarzeń kulturalnych. Wiele osób 
badanych nawiązywało do potrzeb zgłaszanych przez część migrantów z Polski w Niemczech, by 
organizować takie wydarzenia kulturalne, które mają „elegancką” oprawę wizualną, są 
zlokalizowane w dobrym miejscu, markowym lokalu, w „dobrym kręgu”, z wysokiej jakości 
„poczęstunkiem”, gdzie ludzie chcą zaprosić np. znajomych z pracy albo swoich sąsiadów, albo 
niemieckiego burmistrza. Te potrzeby mają zapewne swoje podłoże we wzorach zachowań 
i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czy też są efektem 
aspiracji klas społecznych.  

Działalność kulturalna Polaków w Niemczech potrafi przybrać bardzo wyrafinowane style dla 
wielbicieli współcześnie eleganckich i niszowych gatunków muzycznych. Angażuje ona 
zazwyczaj, co ciekawe, publiczność polsko-niemiecką, traktując taniec jako główny język 
komunikacji i integracji obowiązujący uczestników wydarzeń kulturalnych. Taka inicjatywa 
realizowana jest w jednym z pałaców w regionie niemieckiego Pomorza, nieopodal granicy 
polskiej:  

od początku mieliśmy zamiar prowadzić tę działalność, bazując na dwujęzyczności. Chcąc być 
takim punktem, gdzie mogą z obu stron granicy ludzie przyjść bez strachu, że będą odrzuceni przez 
brak znajomości języka […] to samo nastąpiło praktycznie przez przypadek, mniej lub bardziej 
z tangiem, gdzie spotkaliśmy nauczycieli ze szkoły tańca, która wyraziła chęć współpracy 
i zainteresowała się właściwie tym terenem z tego powodu, że nauczycielka jest germanistką, więc 
jej łatwiej jest prowadzić milongi, naukę w dwóch językach. Nam to było na rękę i stwierdziliśmy, 
dlaczego nie? W tej chwili co tydzień odbywa się kurs. Grupa była mieszana, teraz już może 
większość Niemców została, a raz na kwartał są takie duże milongi na 70–80 osób, gdzie mamy 
przyjezdnych z Niemiec bardzo dużo, czasami nawet ponad 50%, i to nie tylko z najbliższego 
regionu, ale też się zdarzają się ze Schwerina, Hamburga i Berlina. (MPN_D20) 
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Badani organizatorzy wydarzeń kulturalnych wskazują jednocześnie na liczniejszą grupę 
osób, która oczekuje bardziej tzw. masówki:  

żeby było na luzie, na jakiejś łące, żeby było polskie piwo. (MPN_D4)  

Jest olbrzymi głód na jakąkolwiek aktywność kulturalną, obojętne, co to jest, aczkolwiek, tu od razu 
muszę powiedzieć, łatwo dostępną, „niskoprogową”. Zaprosiliśmy aktora Artura Barcisia, to było… 
30 osób. (MPN_D11) 

Jeden z respondentów wyjaśnia niuanse kultury discopolo od środka jako popularny 
organizator dyskotek, festynów polonijnych, producent i DJ tego gatunku muzyki, podróżujący 
po środowiskach polskich migrantów na terenie RFN. Jest to osoba mieszkająca i zakorzeniona 
w Niemczech. Jedną z ciekawych obserwacji dotyczących tego gatunku muzyki, jako oferty dla 
migrantów z Polski w Niemczech, jest ta wskazująca na genezę popularności gatunku discopolo. 
Zdaniem respondenta, związane jest to z organizowaniem darmowych imprez z muzyką tego 
gatunku podczas festynów i tzw. dni miast w Polsce. Wynika ona, jak zauważa osoba badana, 
w dużej mierze z doświadczeń mieszkających w Niemczech Polaków zdobytych podczas ich 
urlopowych wyjazdów do Polski, a zwłaszcza nad polskie morze: 

hity jak „Ona tańczy dla mnie” były tak często oglądane na Internecie, prosta piosenka, ale wpada 
w ucho, idzie zawsze zaśpiewać, ale też nie da się jej zapomnieć. Internet, to już się widzi coś, ale 
coś innego to przeżyć na żywo. [Niemieccy] Polacy zaczęli częściej jeździć do Polski na wakacje, 
czyli trendy z Polski przywozili tutaj. Ja po prostu widzę, co się nad tym morzem dzieje, każda 
miejscowość latem w Polsce ma swoje kluby, dyskoteki i tak dalej. Jest codziennie koncert 
discopolowy w jakiejś miejscowości. (MPN_D22)  

Do listy mediów i form kontaktu z kulturą dodawane są również szeroko dostępna polska 
telewizja oraz książki w języku polskim. Znów zakres aktywności Polaków utrzymywany jest 
w relacji respondenta w świetle dualizmu kultury wysokiej i niskiej: 

Poza pielęgnacją języka polskiego niewielki dostęp jest tutaj do kultury polskiej w tym sensie 
czystym. Jest Instytut Polski, no tak, czasami przyjeżdża teatr. Tam chodzą Ci wykształceni. Ale Ci 
inni nie. Prawie wszyscy mają dostęp do telewizji polskiej. Książek jest w języku polskim bardzo 
dużo, są w tej chwili znakomite książki w Polsce, które rodzice przywożą. (MPN_D27) 

Istnieją formy wykraczające poza ramy tego schematycznego podziału na kulturę wysoką 
i popularną. Respondenci mniej lub bardziej intencjonalnie formułowali w swoich opiniach 
propozycje dla tego, co w analizie można wskazać jako odstające od schematycznie podanych 
propozycji.  

II.2.2. Wydarzenia otwarte na rodziny z dziećmi 

Do ciekawszych obserwacji należy ta dotycząca wzrostu znaczenia ofert uwzględniających 
dzieci i całe rodziny. W obliczu znaczącego wzrostu liczby młodych Polaków mieszkających 
w Niemczech do chętnie uczęszczanych miejsc należą te, które oferują zajęcia kulturalne dla 
dzieci i ich rodziców:  

z jednej strony dobrze, bo takie zainteresowanie jest i dzieci są przyzwyczajone, że coś się dla nich 
robi i że przychodzą na warsztaty, na czytanie, na konkurs itd., a z drugiej strony jest ogromna 
konkurencja. No, bo wszystkie instytucje to robią, wszystkie. (MPN_D4)  
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Czasem znów w działaniach tych mieszczą się również niemieckie dzieci, przychodzące 
wspólnie z polską koleżanką lub kolegę:  

wspólne rysowanie, wspólny plener, nagrody […] miałam takie mieszane grupy na plener z polskim 
artystą na zamku, grupę docelową, która zawsze przychodziła, która przyprowadzała niemieckich 
kolegów z klas swoich albo z sąsiedztwa […] potem te prace były wystawione w centrum, więc 
dzieci miały wernisaż, mogły zaprosić rodziców, znowu było to „Prince Polo” i tak to się po prostu 
nakręcało, to było prawie bez kosztów. (MPN_D4) 

Jako istotny współczynnik sukcesu szeroko dostępnego, wieczornego wydarzenia 
kulturalnego w małych miejscowościach, wskazywany jest również aspekt otwarcia na 
uczestnictwo dzieci, dla których dorośli uczestnicy typowych wydarzeń koncertowych czy 
teatralnych zmuszeni by byli zapewniać opiekę w domu. Chodzi o to, by nie było konieczności 
wynajmowania opiekunki, o którą trudno:  

myśmy się nie spodziewali, że tyle osób przyjdzie przy tak małej reklamie, bardzo dużo rodzin 
z Polski, bardzo dużo rodzin z Niemiec, bardzo dużo dzieci, które zazwyczaj są wypychane przez 
rodziców z domu na podwórko. Przyszła bardzo duża grupa osób starszych, przyjechali ludzie na 
rowerach, było dwujęzyczne […] przeciąganie liny i dzieciaki z Niemiec krzyczały po niemiecku, 
z Polski krzyczały po polsku, w ogóle nie potrzeba było tłumaczenia […] dzieciaki były tak 
zachwycone tym, że ktoś się tylko i wyłącznie nimi zajmuje i że one czuły, że to jest rzeczywiście dla 
nich. Że to nie jest tak, że tam na scenie gra jazzowa grupa piękną muzyczkę, tutaj ktoś pociąga 
winko, a te dzieci tak się pałętają, nie ma dla nich ani bajek, ani cyrku, nic. (MPN_D11)  

II.2.3. Formy aktywności – między sacrum a profanum 

Jako istotna wskazywana jest aktywność Polaków w kościołach katolickich. Ten typ 
zaangażowania widoczny jest szczególnie w relacjach osób badanych związanych z parafiami 
katolickimi i Polską Misją Katolicką. To nie tylko miejsca spotkań związanych z modlitwą 
i kultem. W wielu punktach Niemiec wskazanych przez respondentów kościoły są miejscami 
organizacji koncertów. Ponadto przestrzeń parafii – przede wszystkim katolickiej, 
polskojęzycznej – to miejsce organizacji festynów, aktywności sportowych i integrujących dla 
dzieci. Wspólnota parafialna i organizacje katolickie to również podmioty inicjujące działania 
o charakterze wspólnych wyjazdów pielgrzymkowych oraz wycieczek, zwłaszcza w miejsca 
istotne dla chrześcijan i historii Polaków. Budynek kościoła jest często jedynym lub łatwo 
dostępnym obiektem, który spełnia warunki akustyczne, objętościowe i reprezentacyjne 
adekwatne dla realizacji wydarzenia muzycznego skierowanego do szerszej publiczności.  

Mniejsza obecność w kinach i teatrach jest, wedle jednego z respondentów, wynikiem braku 
pewności językowej, pewnych barier z tym związanych:  

tutaj sporo, sporo Polaków operuje niemieckim w stopniu co najmniej niewystarczającym, dla 
wielu to jest za krótki okres czasu, żeby biegle mówić w obcym języku. (MPN_D2)  

Regularne przedstawienia teatralne w języku polskim raczej nie występują w ofercie scen 
niemieckich. Jest niewiele miejsc i podmiotów w RFN cyklicznie zapraszających polskie 
instytucje i zespoły teatralne na występy. Mają one często charakter agencji artystycznych, 
małych impresariatów, najczęściej pochodzących ze środowisk polonijnych. Na miejscu, na 
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terenie Niemiec, nie ma również – przynajmniej w świadomości respondentów – stałej sceny 
oferującej repertuar teatralny w języku polskim.  

W opinii osób badanych, istnieją grupy Polaków, dla których organizuje się wspólne 
autokarowe przejazdy na koncerty w różnych częściach Niemiec. Taka aktywność dla wielbicieli 
danego gatunku czy repertuaru muzycznego jest szczególnie praktykowana przez 
stowarzyszenia. Interesujące dla naszego tematu są zwłaszcza wyjazdy na duże koncerty, 
wydarzenia kulturalne. Zgodnie z relacją jednego z respondentów, otrzymuje on ofertę od 
organizatora koncertu, dalej przez media społecznościowe zbierana jest grupa chętnych 
w polskim gronie, wynajmowany jest autokar. Taka formuła wspólnego uczestnictwa jest 
w wypowiedzi respondenta skojarzona z dwoma innymi: z jednej strony z organizowanymi 
przez stowarzyszenia wycieczkami, a z drugiej z pielgrzymkami. Te ostatnie nadal stanowią 
bardzo popularną propozycję wspólnego spędzania czasu w polskim gronie, w kontekście 
praktyk religijnych i duchowych, dla których ramy organizacyjne zapewniają parafie lub Polska 
Misja Katolicka.  

II.2.4. Formy uczestnictwa sprzyjające integracji polsko-niemieckiej 

Innym istotnym wymiarem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
przez Polaków, o których wspominają respondenci, jest ponadto fakt „zabierania” na wystawy, 
koncerty niemieckich przyjaciół, sąsiadów, kolegów. Rzecz nie do zweryfikowania, 
deklaratywna, ale istotna dla wielu instytucji polskich, zwłaszcza tych, które w misji organizacji 
mają działanie na rzecz promocji polskiej kultury wśród publiczności niemieckiej lub integracji 
polsko-niemieckiej.  

Respondenci opiniując obecny stan zainteresowania różnymi dziedzinami kultury, patrząc 
z perspektywy różnych części Niemiec, poświęcają miejsce w swoich wypowiedziach na 
wskazanie zaangażowania w aktywność klubów sportowych jako wartość kulturową wysoko 
cenioną przez społeczeństwo niemieckie. Zwracana jest tu uwaga na integracyjne funkcje gry 
sportowej, gdzie Polacy się nie zamykają, grają też w zespołach z Niemcami, w wielu 
dyscyplinach sportowych, w amatorskich i profesjonalnych ligach, np. w zespole 
badmintonowym:  

też jakiś tam Polak gra, jest bardziej łatwa ta integracja. Zresztą jest stale chwalona jako świetny 
przykład, Polacy nie sprawiają w sporcie żadnych kłopotów. (MPN_D5)  

Ciekawym wymiarem otwartym na współdziałanie Polaków i Niemców są modne formy 
aktywności twórczych na styku kultury i gospodarki, wątku niezwykle ważnego dla 
niemieckiego życia gospodarczego i niemieckich polityk kulturalnych. Tę perspektywę 
dostrzegają również respondenci: 

zwiększa się zainteresowanie takimi dziedzinami na granicy, powiedzmy, kultury i gospodarki, 
w szeroko pojętych przemysłach kreatywnych, design, gry komputerowe, moda. (MPN_D9) 
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II.3. Występowanie oddolnych form uczestnictwa w kulturze w społeczności 
polskiej w RFN 

Ostatni komponent tej pierwszej części analizy danych zebranych metodą jakościową 
pozwala nam skupić uwagę na scenie oddolnych inicjatyw kulturalnych, wytwarzanych przez 
osoby i grupy poza obiegiem instytucjonalnym, niezależnie. Analiza tego zagadnienia złożona 
została z trzech elementów. W pierwszej kolejności otrzymujemy jako badacze zasób dobrych 
przykładów działań postrzeganych przez respondentów jako oddolne. Drugi fragment tego 
zwięzłego opracowania dotyczy kwestii językowych, definicyjnych, koncepcyjnych – w jaki 
sposób osoby badane pojmują działania oddolne, czym one są i jakie znaczenie ma ich obecność 
w przestrzeni kulturalnej sfery publicznej. Ostatni fragment rozdziału poświęcony jest modelom 
i wzorom działań oddolnych w kulturze w zakresie różnych szczególnych ich aspektów, 
problemów, trendów. 

II.3.1. Oddolny, obywatelski wymiar polskich działań kulturalnych w Niemczech 

Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację działań 
kulturalnych przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup zainspirowanych 
do działania wbrew trudnym warunkom finansowym, lokalowym, konfliktom i innym 
niekorzystnym okolicznościom. Są to w większości historie sukcesu. Najbardziej interesujące są 
te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą subsydiarności, w rękach lokalnych liderów, 
artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części budżetów i strategii ministerstw czy 
instytucji publicznych. Wśród migrantów z Polski w Niemczech jest wiele takich przypadków 
i nie sposób odnieść się w tej części materiału do satysfakcjonującej autora opracowania liczby 
ciekawych przykładów. Niniejszy fragment raportu zaznaczy jedynie wybrane aspekty 
działalności tego typu inicjatyw, zgodnie z relacjami respondentów.  

Przykładem wskazywanym przez wielu jako jeden z najbardziej nietypowych 
i paradoksalnych jest berliński Klub Polskich Nieudaczników. Stanowi on obecnie punkt 
odniesienia dla wielu osób próbujących egzemplifikować organizacje „oddolne”, podmioty 
trzeciego i drugiego sektora, lokalnie zaangażowane w obieg kultury, organizacje pozarządowe 
i inicjatywy prywatne, środowiskowe, grup artystycznych i lokalnych aktywistów. Te miejsca 
i nieformalne organizacje są kuźnią bardzo uzdolnionych menedżerów kultury, są miejscami, w 
których to, co słabe, małe, niedofinansowane, przekuwane jest w trudnej, absorbującej, 
pasjonackiej praktyce na coś bardzo silnego, trwałego, kulturotwórczego.  

Jak wynika z opisu respondentów, miejsce stworzyła grupa ludzi z potrzeby uczestnictwa 
w życiu kulturalnym, a niemogąca sobie znaleźć miejsca gdzie indziej. Ci, którzy do tej pory 
spotykali się przypadkowo, przy okazji różnych wydarzeń, polskich koncertów, wieczorów 
literackich polskich autorów w Berlinie, postanowili zorganizować miejsce, w którym nie byliby 
tylko bierną publicznością, a fizyczne istnienie klubu zagwarantowałoby trwałość działań 
pokazujących polską kulturę. Inicjatorzy, którzy nie byli profesjonalnymi artystami, założyli 
stowarzyszenie, korzystając z doświadczeń innych dobrze zorganizowanych stowarzyszeń, m.in. 
Związku Polska Rada Społeczna. To był wysiłek całego zespołu osób, który znalazł dobry lokal 
w centrum. Zdaniem wielu respondentów, pomysł okazał się dużym sukcesem mimo mylącej, 
przekornej nazwy klubu. Podmiot nie działa, opierając się na dotacjach z publicznych środków – 
utrzymuje się samodzielnie. Miejsce, choć początkowo miało przyciągać Polaków, ostatecznie 
okazało się atrakcyjne dla zupełnie innej publiczności, w tym również dla Polaków:  
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to wszystko strasznie się wymieszało i teraz te polskie tematy są jakimś tam powiedzmy 20% […] 
działalności. Jednakowoż ten klub nadal istnieje jako polski klub i nawet jeśli jest tu jakaś obca 
impreza, to jakby rozsławiamy imię Polski, […] Dla wielu którzy […] przychodzą nawet przez 
przypadek, np. dla Japończyków, jest to kompletna egzotyka i w ogóle niektórzy nawet nie wiedzą, 
o co chodzi, ale Europejczycy czy Niemcy kojarzą Polskę i w ten sposób tak bardziej, no mniej 
oficjalnie, to wychodzi sympatyczniej. (MPN_D5)  

Respondenci, charakteryzując ten podmiot kulturalny, stwierdzają, że jest to polskie miejsce 
„na luzie”, bez zbędnej powagi instytucjonalnej, otwarte na każdego gościa. Jednocześnie 
inicjatorzy kładą nacisk na charakter non-profit, który zachowują, bez dochodów z gastronomii. 
Jak twierdzą respondenci, jest odpowiedzią na społeczną alienację, która jest, wedle wielu 
badanych, bardzo dużym problemem dla wielu Polaków. Takie miejsce jest swoistym 
przytulnym domem dla zainteresowanych, malutką instytucją wypełniającą lukę pozostawioną 
przez duże państwowe podmioty.  

Jako inicjatywa oddolna, która odniosła spory sukces, występuje również polska księgarnia 
„Buch bund” o ambicjach kulturotwórczych, która znacząco wyrasta poza wymiar polonijny, jest 
de facto księgarnią trójjęzyczną, dzielnicową, choć z główną specjalizacją, jaką są polskie książki. 
Wedle respondentów jest:  

w tym momencie jedyną stacjonarną księgarnią z polskimi książkami w Berlinie, jedyną albo jedną 
z dwóch w całych Niemczech, z tego, co wiem. (MPN_D7)  

To równolegle do księgarskiej funkcji miejsce spotkań, nie tylko autorskich, ale i przestrzeń 
współpracy między organizacjami, nie tylko o polskim charakterze, lecz z wyraźnym sygnałem, 
że jest miejscem prowadzonym przez Polaków. Posiada grupę nieformalnych 
współpracowników i przyjaciół robiących: 

 razem rzeczy związane z Polską i Niemcami. To jest bardzo wartościowe. (MPN_D7) 

Innym nowym nurtem organizacji oddolnych są niesformalizowane struktury Polaków, 
których wiąże podobna sytuacja zawodowa. Tak działa choćby wspominana w wywiadach grupa 
polskich lekarzy. Jedna z respondentek wskazała przykład zakotwiczonej w jednym z Instytutów 
Polskich grupy młodych Polaków pracujących w korporacjach, firmach prawniczych, którzy 
zostali oddelegowani przez swoje macierzyste firmy do centrali w Niemczech. Inicjatywa ma 
ponad 150 członków i co kwartał organizuje spotkania, na których pojawia się 30–40 osób 
w wieku ok. 30 lat:  

chodzi o to, żeby gdzieś ta Polonia czy Polacy albo Niemcy, którzy mają korzenie polskie, a pracują 
może w różnych dziedzinach, to są inżynierowie, prawnicy, projektanci mody czasami albo 
designerzy, żeby mieli gdzieś taką platformę do wspólnego spotkania i takiego, powiedzmy, 
wspólnego działania. (MPN_D9)  

Respondenci wskazywali na aktywność inicjatyw oddolnych prowadzonych przez kobiety 
niemieckie i polskie:  

są też stowarzyszenia np. kobiet polsko-niemieckie w Zgorzelcu czy w Görlitz, to również 
i młodzieży, ale z młodzieżą jest najgorzej, tutaj nie ma tego takiego jakiegoś organizacyjnego 
spoiwa. (MPN_D24).  
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II.3.2. Definiowanie i postrzeganie oddolności oraz jej dynamiki 

Respondenci, jak widać na powyższych przykładach, odczytują pojęcie działań oddolnych 
w sposób bardzo szeroki, choć niewykraczający poza przyjęty w badaniu zakres znaczeń kultury. 
Do takich działań zaliczono zarówno polskiego antykwariusza, jak i nauczycielki tańca dla dzieci 
czy organizatorów festynów ulicznych, dzielnicowych, polskich. Te inicjatywy zazwyczaj nie 
mają profesjonalnego zaplecza organizacyjnego, jednocześnie są istotne dla wspólnoty lokalnej 
i środowisk współtworzonych przez Polaków w Niemczech, w ocenie zgłaszającej kwestie 
respondentki nie mają jednak wystarczającej trwałości:  

to są […] takie inicjatywy kilku osób, które mają „power” i robią to, ale nie udaje się z tego zrobić 
rzeczy bardziej długofalowych […] niestety wrodzony polski brak wytrwałości jest tutaj dużym 
problemem. Jak obserwuję np. sposoby działania niemieckich stowarzyszeń, to tam jednak bardziej 
jest taka wytrwałość, robienie coś długofalowo. (MPN_D5);  

Niektóre z osób badanych mają wszakże inne doświadczenia, które wskazują na dobrą jakość 
organizacyjną podmiotów oddolnych zakładanych przez polskich migrantów: właściwie oni nie 
potrzebują pomocy organizacyjnej, bo oni są świetnie zorganizowani. Czasem się tylko zgłaszają do 
konsulatu o jakieś dofinansowania. (MPN_D4)  

Osoby badane starają się wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność 
podtrzymania ciągłości działania tego typu inicjatyw, działań osób, które dają dowód 
największego zaangażowania w zakresie uczestnictwa w kulturze – organizowania aktywności 
kulturalnych dla innych Polaków w Niemczech. Potrzebne są ciągle nowe siły:  

Ci, którzy się bardzo zaangażowali, pomału się wypalali, bo naprawdę siły nie mieli tego cały czas 
ciągnąć […] trochę mamy za mało, uważam, osób takich, które są otwarte i jak ktoś nowy 
przyjeżdża, to próbują je wciągnąć do tego. (MPN_D12)  

Diagnozowany problem tego typu grup polega, zdaniem jednej z respondentek, na zbytnim 
zamknięciu się we własnym, dobrze znanym otoczeniu:  

tego mi trochę właśnie brakuje u Polaków, że jak już mają znajomych, to już też nie zauważają 
dookoła, co się dzieje. (MPN_D12)  

Tworząc z pamięci listę organizacji oddolnych, wskazuje się zarówno na istniejące od lat 80. 
stowarzyszenie naukowo-kulturalne GRPS czy inteligencką księgarnię „Buch bund”, jak i na inne 
formy oddolnych inicjatyw, np. tanecznych:  

o polskich zabawach tanecznych mało wiem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo związane z polską 
„community”, gdzie Polacy chcą być tylko ze sobą. To mnie oczywiście poniekąd wyklucza – jestem 
Niemcem, mówię po polsku i interesuję się Polską, ale nie jestem Polakiem i to są dla mnie 
zamknięte rewiry. W dużych miastach powstaje dużo takich inicjatyw oddolnych – Berlin jest tu 
oczywiście jakimś ekstremalnym przykładem, bo jest tam tych inicjatyw, oferujących sposoby 
spędzenia wolnego czasu dla Polaków, niezwykle dużo. (MPN_D10) 

Oddolna współpraca polsko-niemiecka zaczyna się na poziomie spotkań sąsiedzkich, 
najmniejszych organizmów społecznych, które są potencjałem dla większych inicjatyw, albo po 
prostu od zacieśnienia polsko-niemieckich relacji na najbardziej przyziemnym, realnym 
poziomie:  
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Wszyscy coś robią, nawet jak się zbiorą sąsiadki, jedna będzie niemiecka, jedna będzie polska i będą 
sobie opowiadały na ławeczce jakieś dziwne rzeczy: to są niesamowite historie. Kolega w Raminie 
prowadzi tango argentyńskie, to się umawiają dziewczyny, i Polki, i Niemki, i jadą do Szczecina po 
zakupy na przykład albo coś dobrego zjeść. Tak się zaczynają takie powiązania, jakieś ciasto 
upiecze się, a jak fajnie wyjdzie, to się częstuje swoje sąsiadki niemieckie, a niemiecka sąsiadka też 
upiecze jakieś ciasto, poczęstuje, no to jeszcze będzie przechodziła inna i też przycupnie, i to się 
zaczynają takie kontakty. (MPN_D18) 

Niezależnie od czysto społecznej energii fundamentem dla działań oddolnych organizacji 
kulturalnych non-profit jest wsparcie finansowe, tak by mogły zrealizować swoje cele:  

Przede wszystkim potrzebne jest takim inicjatywom wsparcie finansowe. Poza tym chęć 
współpracy. Wyjście na zewnątrz, w kierunku polskiej „community” poprzez formułowanie ofert po 
polsku. Zaoferowanie możliwości używania pomieszczeń i infrastruktury. Najważniejsze jest 
dofinansowanie. Jest taki fundusz u Pełnomocnika Rządu ds. Kultury i Mediów, który dysponuje 
środkami mającymi wspierać realizację traktatu z roku 1991 o polsko-niemieckich stosunkach 
dobrosąsiedzkich. (MPN_D10)  

Interesującym dylematem po stronie instytucji publicznych jest w tym momencie zakres 
odpowiedzialności podmiotu finansującego za jakość efektu pracy takiej oddolnej organizacji czy 
grupy osób. Zdaniem jednej z respondentek, związanej z polską instytucją w Niemczech, temat 
należy do trudnych:  

jest taka trochę drażliwa strona, że jeżeli konsulat występuje jako współorganizator i firmuje to, to 
odpowiada za poziom i troszeczkę powinien tę jakość kontrolować. I to czasami jakby dzieje się bez 
złej woli. (MPN_D4) 

Respondenci wskazują zasoby finansowe dostępne dla podmiotów oddolnych, głównie 
stowarzyszeń i fundacji, oferowane przez polski rząd, dalej wspólne strumienie wsparcia 
finansowego, niemiecko-polskie, ale zdecydowanie chętniej opowiadają o zasobach niemieckich 
przeznaczonych na działania polskich inicjatyw na terenie RFN, ministerialnych, lokalnych, 
fundacyjnych, instytucjonalnych:  

wydaje mi się, że są niezłe warunki wspierania inicjatyw oddolnych przez instytucje. My sami też 
się ubiegamy o dotacje, jeżeli chodzi o cykle spotkań, […] bo jeżeli to jest cykl spotkań z 10 
autorami, to jest już koszt zaproszenia, moderacji itd., wszystkiego naraz. Ale chodzi o to, że już 
sam fakt, że istnieje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, wydaje mi się, że jest to świetny 
pomysł i świetna organizacja, ponieważ czasami zastanawiam się, jak działają grupy np. 
w Londynie. Tam prawdopodobnie nie ma instytucji, które wspierają w jakichś jasnych ramach 
tego typu działania. Czyli wydaje mi się, że te polsko-niemieckie działania mają tu dużą zaletę. 
I wiele czy większość grup, które znam, z tych środków korzystają, są środki jeszcze po stronie 
niemieckiej, czy to w berlińskim senacie, czy ministerstwie kultury. Tam można też korzystać 
z tego. Dla młodych artystów. Co chwilę słyszę o jakichś zbiorowych wystawach, tak że wydaje mi 
się, że są stworzone warunki. (MPN_D7) 

 Również Instytuty Polskie, choć niezobligowane do działań na rzecz migrantów z Polski 
w Niemczech, jako że wsparcie pochodzi od odrębnych struktur, konsularnych, wspierają 
inicjatywy w konkretnych miejscach bardziej na zasadzie doraźnej pomocy, jak opisuje tę 
praktykę jeden z przedstawicieli polskich instytucji:  
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robiliśmy już to wiele razy w ubiegłych latach. Wprawdzie punktowo, nie masowo, ale albo robimy 
stoisko z naszymi materiałami promocyjnymi, albo przyjmujemy np. koszt jakiegoś zespołu, jakieś 
honorarium. To są wprawdzie niskie kwoty, z reguły zamykają się [w] 500 do 1000 euro na 
pojedyncze wydarzenie, ale nie raz było tak, że żeśmy z Polonią współpracowali pomimo to, że to 
nie jest naszym zadaniem, ale uważaliśmy, że jednak jeżeli oni już coś stworzyli od dołu, to można 
na finiszu pomóc, bo, powiedzmy, na finiszu zabraknie im 500 euro, żeby zaprosić tego akurat 
artystę. To, jeżeli z odpowiednim wyprzedzeniem nas spytali, to jest to jak najbardziej możliwe i też 
mile widziane, bo nie piszemy tego sobie na naszych sztandarach, że wspieramy Polonię, ale 
pomimo wszystko my ich znamy, ludzie się znają w tym mieście i jak widzimy, że są na finiszu, to 
chętnie też pomożemy. (MPN_D8) 

Do dyskusji w sposób nieco kontrowersyjny włączył się również inny głos, który w dotacjach 
postrzega również zagrożenie dla samodzielności i, paradoksalnie, trwałości samostanowienia 
organizacji oddolnych:  

to jest duży problem [organizacji kulturalnych – autorzy], taki pogląd, że żeby coś zrobić, trzeba 
dostać dotację […] same pieniądze, jakaś dotacja niewiele zmieni, wydrukują ulotki, plakaty, 
wynajmie się jakąś salę, zaprosi się gości, ale nie wytworzy się żadna struktura. Jest to bardzo 
ciekawy problem. Same pieniądze czy też dotacje niewiele pomogą, ale oczywiście są ważne. Dla 
Polonii to jest ogromny temat, że trzeba pieniądze wciągnąć w działalność […] Wielu uważa, że my 
jesteśmy jakimś projektem. Musimy zawsze mówić, że nie, nie dostajemy dotacji. Wystarczyło tej 
naszej cierpliwości i tej wytrwałości. No, ale właśnie nikt nie wierzy, że to można tak też zrobić. 
(MPN_D5) 

W jednym z wywiadów pojawia się odmienna, dość przewrotna perspektywa widzenia 
aktywności oddolnych. Te, jeśli się ujawniają stanowią w opinii respondenta sygnał wcześniej 
niezaspokojonych potrzeb migrantów z Polski, które w naszych czasach zostały zaspokojone. 
Zgodnie z taką percepcją oddolności przyjętą przez osobę badaną – działania o charakterze akcji, 
mobilizacji, samoorganizacji przestały być potrzebne, a brak dynamicznego rozwoju aktywności 
społeczników nie musi być wyłącznie złym sygnałem.  

Inicjatywy oddolne były, ale już ich tutaj nie ma albo jest mało […] w tym momencie, jak granice 
były zamknięte, to oczywiście wszyscy chcieli coś polskiego, a teraz nie ma tej potrzeby, bo kiedy 
chcę, wsiadam w samochód czy w samolot i już jestem w Polsce, tak że nie powiedziałabym, że te 
inicjatywy w tej chwili się rozwijają. Był chór, który całe lata trwał. W tej chwili tego chóru też nie 
ma. Są oddolne, ale to to są specjalistyczne, bym powiedziała. Lekarze mają swoją, inżynierów też 
jakieś stowarzyszenie jest, ale tak socjalne czy tego typu jakieś oddolne inicjatywy, one zanikają, 
bym powiedziała. Ale to znaczyłoby, że nie ma potrzeby, że się chyba dobrze czują tutaj ludzie, no, 
bo jak można to inaczej wytłumaczyć? Dla mnie to jest odzwierciedleniem tego, że coś się dobrego 
dzieje, bo jeżeli coś się dzieje złego, to wtedy rodzą się te inicjatywy oddolne. (MPN_D27) 

II.3.3. Problemy, procesy, aspekty, nowe kierunki oddolnych, kulturalnych aktywności 
polskich w Niemczech 

Część respondentów zaangażowanych lokalnie w niemieckich miastach nie dostrzega 
w swoich środowiskach takiego potencjału, jaki wykiełkował w Berlinie. Nie jest odosobniony 
głos jednego z badanych organizatorów, który utrzymuje, że:  
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absolutnie nie ma oddolnych form angażowania się w aktywność kulturalną Polaków tutaj 
mieszkających […] może jedynie spotykają się osoby uczące się wspólnie grać na gitarze… To są 
wyjątki. (MPN_D2)  

W mniejszych miejscowościach tym bardziej, zdaniem innej osoby działającej we wschodnich 
krajach związkowych:  

inicjatywy oddolne – pojedynczo to istnieje, pojedyncze osoby, to nie jest jakieś zjawisko masowe. 
(MPN_D11)  

Znów inna osoba o długim stażu współpracy z polonijnymi organizacjami pozarządowymi 
z jednej strony docenia ogromny wysiłek tych podmiotów, ale z drugiej nie pozostawia zbyt 
wielu złudzeń co do zdolności inicjatyw oddolnych o długim stażu do wzajemnego wsparcia 
sensu largo:  

w Niemczech jest chyba 100 polskich organizacji polonijnych, od spadochroniarzy, przez harcerzy 
do piłkarzy. Znamienne jest to, że oni wszyscy ze sobą są skłóceni. Nie jest tak, że jest jedna 
organizacja „Polonia niemiecka”. Nie, każdy ma swoją własną, bo każdy z kimś tam o coś się kłóci, 
ale te wszystkie organizacje mają swoje imprezy. Są to takie naprawdę oddolne inicjatywy, są 
szalenie aktywni i jest tego naprawdę dużo. (MPN_D8);  

to, co my robimy, to wszystko są działania oddolne, organizatorem imprez [w lokalnym klubie – 
restauracji – autorzy] […] są ludzie, którzy przychodzą, […] i proponują zrobienie pewnej imprezy, 
organizacyjnie. (MPN_D23) 

Niektórzy z respondentów widzą organizacje oddolne z perspektywy sportu i działań 
rekreacyjnych w szczególny sposób podzielone, jako przypisane do mężczyzn lub kobiet, 
sprawiające wrażenie grup dość zamkniętych:  

są dwie, dość duże dwie grupy, które się spotykają, to jest siatkówka, ale mężczyźni mają też taką 
swoją grupę, w której chodzą na pływalnię. To też taka nieformalna grupa, ale dużo właśnie 
spotyka się razem, w sobotę, kiedy dzieci idą na zajęcia z języka polskiego, oni idą na przykład 
pływać. Jest jeszcze taki klub matki Polki, gdzie się spotykają też kobiety […] tak prosto z drogi nie 
można się tam dostać, trzeba też być tą matką Polką, coś tam sobą pokazać, reprezentować i wtedy 
można też do takiego nieformalnego klubu się dostać […] Ach, teraz mi się przypomniało, są też 
ludzie, którzy na grzyby jeżdżą razem. (MPN_D12).  

Grupy takie mają czasem problem ze swoją tożsamością, z jednej strony chcą być postrzegane 
jako podmioty otwarte na wszystkie nowe wyzwania i nowych członków, ale z drugiej – nie 
potrafią wyzwolić się z pewnego elitarnego lub środowiskowego wizerunku zamkniętego klubu, 
na którego członkostwo trzeba sobie „zasłużyć” lub mieć rekomendację osoby z wewnątrz 
środowiska. 

Inicjatywy oddolne widziane są również w szerszym kontekście niż aktywności kulturalne 
i rekreacyjne. Grupa Polaków potrafiła się zorganizować i wybrać wspólnie na peron stacji 
kolejowej, by zaprotestować przeciwko likwidacji połączenia kolejowego do Polski:  

to było naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy poszli na ten peron, którzy chcieli tego pociągu. Po 
prostu znaleźli się w tym momencie, kiedy największe zagrożenie wychodzi, to my się wtedy 
łapiemy, możemy wszyscy, rzucamy wszystko i idziemy. (MPN_D12)  
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Respondentka przywołała ten przykład w kontekście podobnego solidarnego zachowania 
grupy Polaków, ok. 50 osób, przeciwko likwidacji jednego z muzeów ważnego dla Polonii 
niemieckiej. Wedle tego standardu narracji Polacy są solidarni w sytuacji zagrożenia.  

W wywiadach pojawiły się również głosy sceptyczne względem możliwości oddolnego 
organizowania się Polaków w Niemczech, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi:  

Polacy jako sami nie organizują się. Są osoby indywidualne, które gdzieś starają się, szukają, ale to 
są wyjątkowe osoby, ich nie ma za dużo. Ja znam takie osoby, jeżeli chodzi o tą sferę kultury, 
malarstwa, muzyki. Natomiast żeby Polacy sami, 2, 3 osoby sobie organizowało coś, czy jakiś zespół 
polski po niemieckiej stronie – tu akurat mówię o Saksonii, no to nie spotkałem się z czymś takim. 
Na pewno w Berlinie, tych dużych miastach jest coś takiego, bo słyszałem też o takich sytuacjach od 
innych osób, które pochodzą z innych regionów i one są zaskoczone często, że tutaj u nas 
w Zgorzelcu, Görlitz, czy Dreźnie nie ma tego typu inicjatyw, że Polacy są zdezintegrowani, 
a w Berlinie w tych gdzieś tam miastach zachodnich, w Monachium to się jakoś potrafią 
zintegrować, skrzyknąć i coś robią, a tutaj nic nie robią. Tutaj nie ma czegoś takiego. (MPN_D24)  

Z tej obserwacji moglibyśmy wnosić, że poza największymi ich skupiskami polscy migranci są 
mocno zdezintegrowani. Nie ma wszelako pełnej empirycznie wykładni dla takiego wniosku, są 
jedynie obserwacje osób dobrze zorientowanych w środowiskach migrantów z Polski 
w Niemczech – co jest pewną przesłanką, ale wymaga weryfikacji z innego źródła. Na podstawie 
dostępnych opinii zebranych w badaniu rysuje się wszelako obraz wskazujący na trudności 
w angażowaniu się Polaków w organizacje pozarządowe i nieformalne, aktywne w dziedzinie 
kultury na terenie Niemiec.  

Zbierając opinie o inicjatywach oddolnych, zaobserwować można szereg wskazań 
respondentów dotyczących tych oddolnych aktywności w dziedzinie kultury, które przynajmniej 
w zakresie komunikacji przeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowych. 
Nieformalne grupy oddolne, które wcześniej, przed epoką Facebooka i Twittera, potrzebowały 
jakichś miejsc odniesienia, realnych spotkań, np. wspominana przez kilkoro respondentów 
Restauracja Gdańska w Oberhausen (MPN_D23), dziś przez nową Polonię inicjowane są 
wirtualnie na profilach facebookowych:  

organizują na przykład grille, tutaj czy w Gelsenkirchen, czy w Neuss. czy jeszcze w innych 
miastach. (MPN_D23) 

II.4. Podsumowanie rozdziału 

Istnieje spektrum opinii na temat intensywności i zakresu, aspektów i trendów uczestnictwa 
w kulturze Polaków – migrantów w Niemczech. Wiedzą istotnie uzupełniającą ten zakres są 
stanowiska respondentów względem fenomenu inicjatyw oddolnych, działalności stowarzyszeń, 
nowych niezależnych grup Polaków podejmujących działania kulturalne, kulturalno-społeczne, 
rekreacyjne w swoim najbliższym otoczeniu na terenie RFN.  

Rozpoznanie intensywności uczestnictwa wymaga uwzględnienia bardzo różnorodnych 
przykładów i obserwacji, które wskazują z jednej strony na pasywność, „niewidzialność” 
Polaków jako uczestników kultury w Niemczech, a z drugiej strony na aktywność zwłaszcza 
młodszych generacji, wiążących zaangażowanie w kulturę z obecnością w przestrzeni Internetu, 
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działaniami związanymi z nowymi, społecznie i kulturalnie świadomymi stylami życia, edukacją 
dzieci polskich migrantów.  

Motywem wiążącym Polaków różnych pokoleń z aktywnościami kulturalnymi są również 
działania angażujące ich światopogląd, postawy religijne, uwarunkowania aksjonormatywne, 
poglądy polityczne. 

 Aktywni polscy turyści oraz kadry kultury niemieckich instytucji związane korzeniami 
z Polską wzmacniają wizerunek Polaków jako zainteresowanych kulturą i dziedzictwem 
kulturowym.  

Z zebranej w badaniu wiedzy można również wywnioskować, że istnieją realne problemy, 
bariery, aspekty uczestnictwa w kulturze, które utrudniają migrantom z Polski w Niemczech 
angażowanie się w działania kulturalne. Wiele zależy od warunków, w których konkretne osoby 
zakorzeniały się w społeczeństwie niemieckim, w jakich okolicznościach podlegały mniejszej lub 
większej integracji w kontekście kultury niemieckiej.  

Do zasadniczych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy diagnozie intensywności 
uczestnictwa w kulturze, należą kwestie związane z koncentracją Polaków na pracy zarobkowej, 
ich skłonności do wybierania oferty kulturalnej dostępnej w języku polskim oraz preferencja 
angażowania się w działania kulturotwórcze o charakterze nieformalnym.  

Inną zmienną wymagającą refleksji w świetle pozyskanych informacji jest bliskość lub 
oddalenie od Polski danego miejsca zamieszkania migranta w Niemczech. Bliskość polskiej 
granicy zmienia perspektywę zaangażowania w kulturę polskiego migranta, który skłonny jest 
przemieszczać się do Polski w celach spędzania czasu wolnego w bezpiecznym, językowo 
i kulturowo znanym otoczeniu.  

Respondenci, określając preferencje kulturalne migrantów, gdy odnoszą się do 
poszczególnych form aktywności, przyjmują najczęściej perspektywę schematycznej osi: kultura 
niska – kultura wysoka, kultura artystyczna – rozrywka. Wśród wszystkich głównych form 
aktywności artystycznej, od muzyki po teatr, znalazły się również szczególnie popularne formy 
spotkań z autorami, wernisaże, ale także polonijne bale, kursy tanga, imprezy karaoke 
i discopolo. W zebranych opiniach zdecydowanie częściej wspominano o spędzaniu czasu 
w środowisku parafii katolickiej, a bardzo rzadko w niemieckim teatrze. Co nie oznacza, że 
Polacy w Niemczech nie są zainteresowani teatrem – problemem jest najczęściej bariera 
językowa i względna obcość niemieckiej tradycji literackiej i dramatycznej dla polskiego widza.  

Specjalny wymiar wśród częstych aktywności miały działania artystyczne i kulturalno- 
-edukacyjne przeznaczone dla dzieci oraz ich opiekunów. Ciekawym aspektem uczestnictwa 
w kulturze zgłoszonym przez osoby badane była kwestia angażowania niemieckich sąsiadów 
i znajomych migrantów polskich do wspólnej aktywności kulturalnej. Interesującym elementem 
jest zwrócenie uwagi na większą widoczność i znaczenie inicjatyw realizowanych na styku 
relacji kultury i gospodarki. Te działania o charakterze przedsiębiorczym angażują zwłaszcza 
młodszych migrantów do zaangażowania się w działania o charakterze tzw. przemysłów 
kreatywnych.  

Fundamentem rozważań o uczestnictwie Polaków w kulturze jest sytuacja oddolnych 
inicjatyw, stowarzyszeń, grup lokalnych, działań podejmowanych przez samych migrantów. 
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W badaniach przywołano liczne przykłady takich miejsc aktywujących lokalnie migrantów 
z Polski w Niemczech, ale również stanowiących niebanalną ofertę dla całych społeczności 
mieszkańców niemieckich miast i wspólnot lokalnych: w tym miejsca takie jak klub kulturalny, 
księgarnia, towarzystwa i grupy zogniskowane na konkretnej aktywności kulturalno-społecznej. 
Wywiady przeprowadzone przez badaczy pozwalają ocenić sposób, w jaki sposób środowiska 
opiniotwórcze działaczy kulturalnych postrzegają kulturalne działania oddolne, jakie widzą 
problemy i szanse oraz dynamikę zmiany nastawienia do takiego typu zaangażowania 
migrantów w aktywność kulturalną. Pozytywne doświadczenia w tym zakresie z Berlina i innych 
dużych aglomeracji niemieckich nie mogą przesłonić licznych trudności dostrzeganych 
w kulturalnej działalności społecznej w mniejszych miejscowościach, na obrzeżach dużych 
ośrodków miejskich. Dominuje tu ocena polskich inicjatyw oddolnych na niemieckiej prowincji 
jako zdezintegrowanych, a przynajmniej niewidocznych dla zewnętrznych obserwatorów. Ostoją 
nieformalnej komunikacji migrantów sprzyjającą organizacji aktywności kulturalnych stały się 
media społecznościowe.  
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III. Percepcja potrzeb i oczekiwań migrantów z Polski 

w Niemczech w zakresie uczestnictwa w kulturze 

Studium percepcji potrzeb i oczekiwań kulturalnych Polaków mieszkających w Niemczech 
złożone jest z trzech komplementarnych, wzajemnie oświetlających się perspektyw. W pierwszej 
kolejności z opinii działaczy kulturalnych zebrano treści, które wskazują najistotniejsze dla 
społeczności polskiej instytucje kultury działające na terenie RFN, określają ich role, oceniają ich 
przydatność. Drugi element rozdziału to próba przeglądu oferty usług i działań kulturalnych 
realnie dostępnej dla społeczności polskiej żyjącej w Niemczech. Komponent trzeci ma na celu 
zebranie informacji o tych potrzebach kulturalnych polskich migrantów, które nie są 
dostrzeżone czy zaspokojone przez funkcjonujące w Niemczech podmioty kulturalne.  

III.1. Instytucje i organizacje kulturalne w RFN kluczowe dla społeczności 
polskiej i ich rola 

W analizie opinii działaczy kulturalnych, które wyrażali w trakcie badań jakościowych, 
wyodrębniono trzy najistotniejsze wątki treściowe. Pierwszy trop dotyczy przeglądu 
najważniejszych instytucji wskazanych przez respondentów badania w kontekście oferty 
skierowanej do migrantów z Polski. Instytucje zlokalizowane w Berlinie, działające w otoczeniu 
bardzo bogatej, konkurującej oferty kulturalnej, stanowią tu punkt referencyjny dla innych 
podmiotów. Taki wybór podyktowany jest dominującą ilością wskazań respondentów 
dotyczących inicjatyw skoncentrowanych właśnie w stolicy Niemiec. Bogata oferta kulturalna 
Berlina, która dotyczy odbiorców ze środowisk migrantów polskich, stanowi punkt odniesienia 
w niemal wszystkich wywiadach z działaczami kulturalnymi. Wątek drugi ukierunkowany jest 
na szczególną sytuację – dwoistość grup docelowych Instytutów Polskich w Niemczech. Ostatni 
element tej części analizy dotyczy reputacji polskich organizacji kulturalnych w oczach 
migrantów z Polski w Niemczech i pożytku, jaki płynie z ich działalności kulturalnej. 

III.1.1. Instytucje polskie w Berlinie i ich silna alternatywna konkurencja jako punkt 
odniesienia dla ofert kulturalnych skierowanych do migrantów z Polski w Niemczech na 
terenie Niemiec 

Badani respondenci, myśląc o najważniejszych instytucjach kultury, służących Polakom 
mieszkającym w RFN, o podmiotach najsilniej oddziałujących i inspirujących, myślą przede 
wszystkim zasięgiem terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, wszelako 
bardzo często za punkt odniesienia przyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne 
kulturalnie. W pierwszej kolejności wskazują placówki o wyraźnie polskim zakotwiczeniu. 
Dlatego w Berlinie wśród instytucji publicznych wymienia się jednym tchem dwa podmioty 
publiczne: Instytut Polski oraz Centrum Badań Historycznych. Na liście innych cennych 
podmiotów w stolicy, jako nie mniej istotne, znalazły się, co niezwykle ważne, również podmioty 
niezależne, prywatne:  

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

dla grupy polskojęzycznej typowa jest forma uczestnictwa związanego z literaturą. Długo 
mieszkałem w Berlinie. Tam jest księgarnia Buch bund, która jest wręcz programowo dwujęzyczna, 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

41 
 

i to we wszystkich aspektach, przyciąga szeroką publiczność i jest to publiczność mieszana. 
(MPN_D10); 

Mam pomysł, chcę coś przeczytać, idę do Marcina Piekoszewskiego [z „Buch bund”], mówię: masz tę 
książkę? Nie mam, ale mogę Ci zamówić na jutro albo pojutrze. Po prostu klasyczna, podstawowa 
funkcja. Księgarnia. Najprostsza sprawa na świecie. Przez wiele lat nie było żadnej polskiej 
księgarni. (MPN_D8) 

W innych częściach Niemiec dostrzega się ponadto, oprócz największego berlińskiego 
Instytutu, również Instytuty Polskie w Düsseldorfie i Lipsku. W Monachium z nostalgią 
wspomina się Centrum Kultury działające przy konsulacie do 2011 r., czekające na swoją, jak się 
spekuluje, nową odsłonę. Na krótkich listach respondentów badania pojawiają się, jako 
niezwykle potrzebne, nazwy innych podmiotów, w tym fundacji polsko-niemieckich 
i niemieckich regularnie współfinansujących działalność artystyczną, edukacyjną, 
kulturotwórczą, naukową i wydawniczą. W opinii części badanych instytucje publiczne stanowią 
fundament. Warto wszelako mieć na uwadze zauważony przez respondentów fakt, że oferta 
kulturalna kierowana do migrantów polskich w Niemczech nie jest zdominowana przez 
państwowe instytucje. Niewiele mniejsze znaczenie oraz dość wysoką skuteczność mają 
inicjatywy niezależne, organizacje pozarządowe i firmy, w tym swoisty, cenny, „plankton 
organizacyjny”:  

najważniejsze, że w Berlinie dużo się dzieje, jeżeli chodzi o działalność Polaków. Sam jestem często 
zaskakiwany, bo wydaje mi się, że poprzez ludzi mam kontakt z tym, co się dzieje, ale i tak co 
chwilę ktoś przychodzi z prośbą o ogłoszenie czegoś i znów się dowiaduje o nowej inicjatywie. 
(MPN_D7) 

Przy okazji rozmów o roli Instytutów Polskich i instytucji publicznych wracamy do pewnych 
wniosków wynikających z wcześniej prezentowanych materiałów, gdzie respondenci 
wskazywali na problem, jaki Polacy mają z uczestnictwem w sformalizowanym nurcie 
aktywności kulturalnych. Interesujące spostrzeżenie poczyniła jedna z respondentek, dla której 
samo pojęcie instytucji stanowi problem, który dostrzega, gdy mowa o ofercie kulturalnej:  

Ważne instytucje? Polacy nie lubią, jak się zaczyna coś formalnie, jak gdzieś trzeba nazwisko 
podać, niektórzy ludzie się zupełnie wycofują wtedy. (MPN_D12) 

Innym zagadnieniem pozostaje kwestia najskuteczniejszych organizacji oferujących dostęp 
do kultury dla Polaków mieszkających w Niemczech, aktywizujących tę społeczność. Polskie 
placówki publiczne wiodą tu prym, ale mają solidnych niepublicznych konkurentów, a także 
naturalną presję konkurencyjną ze strony niemieckich instytucji, oferujących spektrum 
niepolskojęzycznych ofert dla szerokiego grona publiczności w RFN, jak również próbujących 
otwierać się w szczególny sposób na publiczność polską:  

W krajobrazie kulturalnym instytucje są bardzo ważne i obejmują wszystkie dziedziny, teatr, 
muzyka, muzea, biblioteki. Wszystkie mogłyby się otworzyć i zaproponować Polonii współpracę. Są 
już pewne programy, które umożliwiają takie działania instytucjonalne, i są już takie instytucje, 
które się otwierają, to jest zresztą także pewna wola polityczna, która za tym niewątpliwie stoi. 
Pytanie tylko, czy są to rzeczywiste działania, przewidziane na długie terminy i trwałość. Czy staje 
się to częścią filozofii instytucji, czy jest to tylko oferta dodatkowa. (MPN_D10)  
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Informacje uzyskane w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czy rankingu tego typu 
podmiotów. Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które przez respondentów posiadających 
rozeznanie w działaniach kulturalnych promowanych na terenie Niemiec dostrzegane są 
najczęściej. Zarys tego obszaru przybliżony jest w dalszej części reportu.  

III.1.2. Specyficzna, niezamierzona hybrydowość instytutów polskich 

Paradoksalny jest fakt, 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 celem 
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] bardzo chętnie do nas 
przychodzą, korzystają z biblioteki, ale też z programu kulturalnego. (MPN_D9)  

Instytuty Polskie są z pewnością najważniejszymi organizatorami polskich wydarzeń 
kulturalnych, z czego korzystają również Polacy. Nie mają one wszakże intencjonalnie 
charakteru integrującego migrantów z Polski w Niemczech czy oferującego program kulturalny 
dla nich. Taka integracja wszelako ma miejsce, a Polacy są zapraszani do udziału 
w wydarzeniach kulturalnych:  

właściwie nie znam takich instytucji w Monachium, które działają wyłącznie dla Polonii. To znaczy 
są różne stowarzyszenia, jest bardzo sympatyczne Towarzystwo Niemiecko-Polskie, które skupia 
może trochę starszą publiczność, ale to też nie jest działalność dla Polonii stricte. Natomiast mam 
takie wrażenie, że w momencie, kiedy są ludzie, którzy chcą promować Polskę, którzy organizują 
imprezy kulturalne związane z Polską, to Polonia przychodzi na nie i przyprowadza znakomitą 
publiczność, też bawarską, z bardzo różnych kręgów. (MPN_D4)  

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 działalności podstawowa – promocja Polski wśród publiczności innych narodowości. 

Miejscem bardzo znanym i cenionym przez migrantów z Polski w Niemczech z różnych części 
Niemiec jest Instytut Polski w Berlinie. Wiele głosów respondentów potwierdza istotność tej 
placówki:  

na pewno Instytut Polski. To jest bardzo ważne... bo kiedyś Instytut był zamknięty dla ludzi z Polski. 
I to rodziło 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);  

Kiedyś, przed 20 laty ten Instytut to był taki raczej polonijny, choć była i też wystawa plakatu 
polskiego. Później stał się taki bardziej nowoczesny. Wyszedł na zewnątrz. Koncerty były 
organizowane nie tylko w różnych salach w mieście. Ale Polacy właśnie byli dość dużą grupą, 
nawet zaryzykuję, że byli większością, jako publiczność. (MPN_D5)  
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Wiele osób ceni tę instytucję zwłaszcza za festiwal filmowy:  

przez pewien czas Instytut Polski był dość takim prężnym miejscem, […] powstał na przykład 
festiwal filmowy Film Polska, który stał się ważnym wydarzeniem, teraz troszkę jakby chyba ta 
działalność oklapła. (MPN_D5)  

Podobne, filmowe oczekiwania formułowane są względem innych Instytutów Polskich poza 
Berlinem, w Düsseldorfie i Lipsku. W opiniach pojawiał się postulat realizacji przez Instytuty 
Polskie festiwali filmowych również poza stolicą i to się dzieje m.in. raz w roku w trzech 
miastach Bawarii, wydarzenia prezentujące polskie produkcje filmowe.  

To są zazwyczaj najnowsze filmy, które się w Polsce ukazują lub z poprzedniego roku. Również 
Polonia wtedy jest obecna na wszystkich tych pokazach. (MPN_D9)  

W opinii respondentów z Monachium taką funkcję służebną względem migrantów z Polski 
w Niemczech spełniało Centrum Kultury działające w ramach Konsulatu Generalnego RP 
w Monachium, kierowane do 2011 roku przez ówczesnego konsula ds. kulturalnych. Choć znów 
nie był to główny cel aktywności tej jednostki, nastawionej na promocję kultury polskiej wśród 
Niemców.  

Jeżeli jest takie miejsce związane z Polską […] położone w dobrym miejscu, które jest stale otwarte 
i ono tętni życiem, tam ktoś na stałe siedzi […] to siłą rzeczy ludzie zaczynają tam przychodzić […]. 
(MPN_D4) 

Według relacji jednej z osób badanych, sposobem na przyciąganie ludzi również ze środowisk 
polonijnych do korzystania z ofert placówki kulturalnej była obecność osób zmotywowanych, 
zaangażowanych na miejscu, rozmowa z osobami przechodzącymi obok galerii, będącej częścią 
centrum wychodzącą na ulicę – to miejsce dzięki lokalizacji bliskiej monachijskiej Pinakoteki 
było świetnym punktem na szlaku wędrówek osób zainteresowanych sztuką. Wystawienie 
tablicy z informacją o ofercie polskiej galerii prowadzonej przez Instytutu zachęcało właściwe 
osoby do wizyty i kontaktu:  

towarzystwo jest ciekawe, bo każdy zajrzy, […] przychodzili ludzie, którzy byli w muzeum. No i tak 
się to troszeczkę nakręcało i potem zaczęły powstawać projekty, które nie były skierowane do 
Polonii, ale Polonia w tym uczestniczyła […] centrum to miejsce, gdzie zawsze można było przyjść, 
spotkać się ze znajomymi, posłuchać o Polsce, wziąć materiały. (MPN_D4)  

W innej rozmowie (MPN_D28) również zgłaszana jest potrzeba zaistnienia placówki 
kulturalnej w Monachium. Wygląda na to, że inicjatywa centrum kultury przy konsulacie była 
pewnym eksperymentem, który na razie nie ma kontynuacji. Ukierunkowane na migrantów 
z Polski w Niemczech aktywności podejmują inne placówki dyplomatyczne RP, Ambasada 
w Berlinie i konsulaty w Hamburgu i Kolonii, leży to w gestii odpowiedniego departamentu 
w MSZ, ambasadora i konsulów, jak również konsulów honorowych. Interesujące dla sporej 
części migrantów z Polski w Niemczech zamieszkującej dane regiony Niemiec są podmioty 
działające w bardzo konkretnych obszarach, geograficznie i dziedzinowo, oraz skali, np. Dom 
Krakowski w Norymberdze, działania Stowarzyszenia Artystów Polskich z siedzibą w stolicy 
Bawarii, Muzeum Kraszewskiego w strukturze niemieckiej instytucji kultury:  

uważamy je za naszą taką kolebkę polskości tutaj w Dreźnie. Walczyliśmy parę lat temu 
w kilkanaście osób właśnie o to, żeby to muzeum zostało, bo groziło zamknięciem. (MPN_D12) 
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III.1.3. Pożytek z polskich organizacji kulturalnych dla migrantów z Polski w Niemczech 

Respondenci, charakteryzując aktywność Instytutów Polskich w Niemczech, zwracali uwagę 
na różnorodność programową aktywności artystycznych, m.in. wydarzeń muzycznych. Lista 
typów i przykładów aktywności kulturalnych, do których dostęp mają polscy migranci 
w Niemczech, jest długa. Sporo odniesień dla jej scharakteryzowania czy częściowej typologii 
odnaleźć można w czwartym rozdziale opracowania, poświęconym wydarzeniom kulturalnym 
i charakterystyce uczestnictwa w kulturze Polaków w Niemczech. 

Istotne jest w tej części raportu pytanie, co na tym tle bogactwa ofert kulturalnych, de facto, 
dają polskie podmioty, zarówno publiczne, jak i oddolne, migranckie, Polakom zamieszkałym 
w Niemczech nie tylko w zakresie spędzania czasu wolnego. W jednym z głosów osoby 
zaangażowanej w działania organizacyjne słyszymy o szeregu korzyści, jakie dają samopoczuciu 
migrantów możliwości współaranżowania lokalnej sceny kulturalnej:  

te instytucje, organizacje wnoszą dla Polaków na pewno dwie rzeczy. Raz same działania, fakt, że 
można pójść na spotkanie czy pojechać z dzieckiem. Jest też ta świadomość, fakt, że my, Polacy 
w Berlinie, organizujemy dużo różnych inicjatyw i to wpływa na nasze samopoczucie, że jesteśmy 
grupą aktywną, działającą w normalny, ale często też profesjonalny sposób. To znaczy, że jest to 
oznaka tego, że czujemy się tu dobrze i możemy robić normalne rzeczy. Ja mam sam takie poczucie, 
daje mi to dużą satysfakcję, przyznaję, że jest to jedna z bocznych ulic [miejsce lokalizacji 
organizacji], ale czuję się tutaj zadomowiony. Czyli znam masę ludzi, którzy tu mieszkają, robią 
swoje rzeczy. Jesteśmy [rozpoznawani – autorzy] jako lokalni, choć to [miejsce – autorzy] 
imigranckie (MPN_D7)  

Znów warto zwrócić uwagę na pozytywne nastawienie, jakie w opiniach organizatorzy 
ujawniają względem miejsc, które tworzą klimat wolności spędzania czasu wolnego bez zadań 
promujących polską kulturę ex cathedra, zapraszający do współtworzenia miejsca o polskim 
rodowodzie bez polskiej etykiety.  

Miejsca centralne, które uważam za bardzo ważne dla Polonii, są może niekonwencjonalne, […] 
dwa miejsca […] to Klub Polskich Nieudaczników i Księgarnia Buch bund, robi u siebie wieczory 
literackie dla właśnie berlińskiej Polonii. Robi to niezależnie od Państwa, od nas, od wszystkiego. Po 
prostu to lubi i robi to od serca i od siebie. To samo robią „Nieudacznicy”, tylko że w dziedzinie 
imprez. Oni reprezentują taką polską kulturę subkulturową […] z ironią i z humorem. Jak ktoś 
szuka szpasu i frajdy, to może do nich zawsze pójść, tam jest zawsze atmosfera klubowa, można 
napić się koli albo wódki. Po prostu mieć frajdę, przyjemność. Czysto hedonistyczne wydarzenie. 
Dlatego uważam te dwa miejsca za ważne, a księgarnię nawet jeszcze ważniejszą. Ja sam nie 
czytam wiele, ale wiem, że większość ludzi ma potrzebą czytania książki. (MPN_D8)  

W opinii jednego z respondentów, paradoksalnie, miejsca nietworzone specjalnie dla 
Polaków są tymi, które ich najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu 
z Niemcami, poza oficjalnym obiegiem instytucjonalnym, państwową dyplomacją.  

Od wielu lat sobie świetnie naprawdę radzą, takie miejsca, które stworzyli Polacy nie dla Polaków, 
tylko po prostu dla miasta, i które świetnie funkcjonują. (MPN_D8)  
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W rozmowach pojawiają się przy tej okazji wątki rozczarowania tymi organizacjami 
polonijnymi, które inicjują sytuacje konfliktowe i często występują z roszczeniami względem 
instytucji państwowych:  

uważają, że jeżeli tak długo tutaj żyją, to tak ich pokarał los, że teraz polskie państwo powinno im 
pomóc. I oni nie chcą 500 euro, oni chcą 5000, ale to od razu. A jak nie dadzą, od razu list do 
Ministerstwa... (MPN_D8)  

Instytucje polskie noszą z racji swojego statusu, usytuowania w strukturze i hierarchii 
administracji publicznej, wizerunek mniej przystępnych lub schematycznie działających. 
W opinii większości respondentów, nie tylko tych związanych z Instytutami Polskimi, działania 
i efektywność placówek publicznych działających w Niemczech przeczą tak pochopnym ocenom. 
Zdaniem jednego z respondentów polskie instytucje mają jedynie problem wizerunkowy wśród 
młodych polskich migrantów:  

są kojarzone przez młodą Polonię, czyli młodych Polaków, którzy cały czas przyjeżdżają i tu 
działają, jako coś staroświeckiego, staromodnego, przeszłego, że za dużo mówią o historii. 
(MPN_D7)  

Znów bardzo chwalone przez zaangażowanych w kulturę działaczy polskich jest polskie 
Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Jedyny krytyczny komentarz dotyczy lokalizacji 
instytucji:  

Mają czasami ciekawe spotkania, ale jest do nich daleko, trudno jest do nich dotrzeć. (MPN_D7) 

III.2. Oferta usług kulturalnych dla społeczności polskiej – wybrane aspekty 

Z zestawienia informacji pozyskanych w wywiadach pogłębionych można wyróżnić trzy 
wymiary problemu oferty kulturalnej dla migrantów z Polski w Niemczech. Po pierwsze, istnieje 
bogate, złożone spektrum takich propozycji. Te wszelako muszą radzić sobie z konkurencją 
wielu organizowanych w niemieckich miastach wydarzeń i działań kulturalnych. Polskie oferty 
są jednymi z bardzo wielu zmagających się z sytuacją nadprodukcji treści kulturalnych – ta 
sytuacja widoczna jest według respondentów zwłaszcza we Berlinie. Drugi aspekt poddaje 
analizie wypowiedzi respondentów wskazujących na ofertę kulturalną dla migrantów z Polski 
w Niemczech, która ma wyraźny przekaz polityczny i pozyskuje aktywny odzew Polaków 
mieszkających w Niemczech. W trzecim, uzupełniającym fragmencie tej części raportu analiza 
ukierunkowana jest na przykłady wypowiedzi dotyczące ofert kulturalnych dla migrantów 
z Polski, które postrzegane są z perspektyw różnych miejskich ekosystemów kultury.  

III.2.1. Spektrum polskich ofert w sytuacji nadprodukcji treści kulturalnych 

Istotne jest, by mieć właściwą miarę w diagnozie zakresów, dostępności oferty kulturalnej dla 
Polaków w Niemczech. Dlatego w równym stopniu warto zwracać uwagę na sytuację nasycenia 
ofertą kulturalną w Berlinie i pewnego niedosytu wydarzeń kulturalnych w małych 
miejscowościach Niemiec. Wszelako kultura to więcej niż wydarzenia – respondenci są tego 
doskonale świadomi. W stolicy Niemiec możliwość korzystania z oferty nie ma czytelnych 
granic, rozmach jest imponujący, także w zakresie ofert najatrakcyjniejszych dla Polaków. 
Dostrzega to jeden z przedstawicieli instytucji organizującej takie wydarzenia:  
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w tym mieście jest ogromna podaż kultury, jest 65 festiwali filmowych, 600 galerii sztuki 
(MPN_D8);  

jest kilka specyficznie polskich galerii sztuki, na niezłym poziomie. (MPN_D5);  

codziennie jakieś wernisaże, więc trzeba to uwzględnić i dobrać tak program, żeby nie wchodzić, 
nie uginać się, że tak powiem, pod tym, żeby robić coś pod publiczność, ale trzeba wypośrodkować 
tak, żeby zainteresować „lokalsów” i żeby mieć produkt unikatowy, który obroni się wśród 
konkurencji. (MPN_D8)  

W Dreźnie wspomina się pokazy polskich filmów, śniadania europejskie w ratuszu w ramach 
dni otwartych organizacji migrantów i w końcu działalność Muzeum Kraszewskiego:  

spotkania, wystawy, koncerty. (MPN_D12)  

Przez bardzo wielu respondentów jako niezwykle atrakcyjny dla Polaków – zwłaszcza 
młodego pokolenia, czy też nawet najczęściej młodych rodziców – postrzegany jest nurt 
rekreacyjny aktywności kulturalnych:  

Dużo pojawiło się inicjatyw takich festynowo-piknikowych, że ludzie się spotykają na zewnątrz 
w parkach, jakieś jedzenie jest i to jest takie niby polskie, ale otwarte dla innych, po angielsku 
nazywa się to często „Polish dinner”. (MPN_D5)  

Autor tej wypowiedzi sam już dostrzega wcale nie charakterystyczny dla Polski trend, 
w którym punktem głównym jest wspólne jedzenie na świeżym powietrzu. Dla Berlina to 
niezaskakująca norma. Dostrzegana jest również bardzo aktywna scena muzyczna Berlina 
z polskim komponentem. Innym charakterystycznym motywem wypowiedzi poświęconych 
ofercie kulturalnej jest relacja z imprez integracyjnych, tanecznych na całkiem sporą skalę:  

większe imprezy, takie jak np. andrzejki, to są imprezy na 120, 130 ludzi. (MPN_D2) 

Wśród respondentów znalazły się osoby zwracające uwagę na bardzo bogaty rynek polskich 
podmiotów z branży rozrywkowej, lokali gastronomicznych z programem artystycznym, imprez 
dyskotekowych, w tym polskiego disco:  

to są instytucje, które oddolnie w jakiś sposób, nie statutowo, organizują działania, tak jak właśnie 
firmy, jak Polska Noc przykładowo, które organizują dyskoteki polskie w Niemczech. (MPN_D23) 

III.2.2. Oferta kulturalna dla migrantów z Polski w Niemczech z wyraźnym przekazem 
politycznym 

Z pewnością oferta instytucji niemieckich nie jest konkurencyjna dla inicjatyw, które 
deklaratywnie ustawiają się po konkretnej stronie polskiej debaty politycznej. Tego typu miejsca 
aktywności Polaków w Niemczech to m.in. Kluby Gazety Polskiej, które w wywiadach 
wskazywane są jako bardzo aktywne (MPN_D23):  

dla tych, którzy chcą kultywować miłość do Polski, swój patriotyzm tutaj w Niemczech, to dla nich 
oferta też jest ogromna, bo i Bochum, i Essen, i Dortmund, tam są Kluby Gazety Polskiej, środowiska 
patriotyczne. (MPN_D19).  

W tym kontekście wspomina się też przykład inicjatywy z Essen:  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

47 
 

bardzo ambitny [podmiot – autorzy] www.polacywessen.de i Wojtek Kusy, który działa przy 
Parafii, emigrant polityczny z Zabrza, ich spotkania skupiają bardzo dużo osób, są też mocno 
wspierane w jakiś sposób przez konsulat. (MPN_D23)  

Dla niektórych respondentów kulturotwórczy charakter takich inicjatyw w kontekście 
aktywności na terenie Niemiec jest wszelako dyskusyjny:  

mnie przede wszystkim chodzi o to, żeby Polacy nie zamykali się w tym getcie takim i dlatego, no 
wiadomo, wieczorki poetyckie są typowo po polsku, ale już wszelkie wystawy czy koncerty staramy 
się, żeby był też element niemiecki, także chodzi o tę taką integrację, nie asymilację. Zależy mi na 
tym bardzo, żeby nie ograniczać, żeby nie prowadzić tej takiej fascynacji polską kulturą do jakiegoś 
takiego niezdrowego patriotyzmu. (MPN_D19) 

III.2.3. Różnice oferty dla migrantów na tle różnych kulturalnych ekosystemów miejskich 

Od kilku lat miejscem skupiającym uwagę osób zainteresowanych książką jest jedna 
z księgarni prowadzona przez Polaków, o której wspominają również osoby spoza Berlina. 
Szereg wypowiedzi respondentów wskazuje na to, że dzięki miejscom takim jak „Buch bund” jest 
dostęp do polskich książek, spotkań z autorami, ale również przytulna przestrzeń do spotkań 
z Polakami w kontekście literatury. W tych relacjach kulturalne miejsca polskie przestały być 
enklawami dla grupy polskiej, wrosły w tkankę miasta jako szeroko dostępne dla wielu, to jest 
bardzo często świadome działanie Polaków prowadzących takie miejsce, by znaleźć sposób na 
zaznaczenie swojej otwartości:  

przez pierwsze parę lat wiele osób na ulicy myślało, że jest to pewnego rodzaju klub polski, bo 
widzieli, że odbywają się tu spotkania, że często jest grupa Polaków siedząca przed księgarnią. 
Organizatorzy tego miejsca szybko zorientowali się, że trzeba świadomie działać. Zwiększono ilość 
regałów, stołów, żeby pokazywać, że są też niemieckie książki, zrobiono napisy w oknie, że można 
zamawiać książkę [na dzień następny], jak w każdej księgarni. Była potrzeba wykonania paru 
takich kroków, żeby pokazać, że to jest normalna księgarnia. W opinii osób badanych to 
rzeczywiście zadziałało. Nie jest to łatwy rynek, ale jeśli się pewne rzeczy zrobi i zrozumie, jak to 
działa, to widać rzeczywiście, że można gdzieś się posuwać do przodu. (MPN_D7)  

Organizacji i miejsc w stolicy Niemiec jest wiele. Z jednej strony, można wziąć udział 
w wykładzie Uniwersytetu Trzech Pokoleń w sali Uniwersytetu Humboldtów:  

zapraszają konkretnych autorów czy naukowców z Polski i robią wykłady raz na miesiąc czy raz 
na dwa miesiące. I to jest bardzo ciekawy pomysł. (MPN_D7)  

Z drugiej strony, można odwiedzić oryginalną inicjatywę, jaką jest „Sprach Café Polnisch – 
Pankow”, w której odbywają się:  

rzeczy dla dzieci związane z językiem polskim, ale też spotkania autorskie. (MPN_D7) 

Warto zwrócić również uwagę na odmienną sytuację dostępu do instytucji kultury 
w mniejszych miejscowościach i na terenach relatywnie bliskich granicy z Polską. Choć 
respondenci często, myśląc o historiach sukcesu Polaków w niemieckiej kulturze, wskazują 
przykłady ze stolicy, wiedzą też, że Niemcy to nie tylko Berlin, a sama sytuacja poza stolicą jest 
jeszcze intensywniej zróżnicowana. W percepcji respondentów istnieją spore różnice w skali 
całego kraju w dostępie do oferty kulturalnej i artystyczno-edukacyjnej na niemieckiej 
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prowincji, atrakcyjnej dla polskich migrantów. W takich miejscach największą pracę u podstaw 
w sferze oferty kulturalnej dla polskich rodzin wykonują lokalne przedszkola:  

chyba pierwsza instytucja, która się na poważnie zajęła tym tematem Polaków w Niemczech, to 
siłą rzeczy było przedszkole. […] próbowano szkolić kadry, wprowadzić język polski dla 
pracujących w przedszkolach, stworzyć oferty polsko- i niemieckojęzyczne dla dzieciaków 
w przedszkolu. I w takim celu powiększyć tę ofertę, która była łatwiej dostępna dla osób 
pochodzenia polskiego mieszkających w Niemczech. Była wielka, pozytywna reakcja na to. 
(MPN_D11)  

III.3. Potrzeby społeczności polskiej w Niemczech niezaspokajane przez 
istniejące instytucje kultury 

Rola publicznych, polskich instytucji kultury w Niemczech, ich moc oddziaływania na 
praktyki kulturowe Polaków zamieszkujących Niemcy pozostaje kwestią do refleksji, wszelako 
pytanie o braki, niespełnione oczekiwania może dobrze ugruntować dyskusję. Niezwykle trafnie 
ujął problem jeden z respondentów, którego wypowiedź w formie serii pytań powinna być 
solidnie rozważona:  

Czy Polacy w Niemczech mają potrzeby kulturalne, których instytucje nie spełniają? Myślę, że tak. 
Udział w kulturze ma coś wspólnego z tożsamością. Z pytaniem, czy ktoś kieruje ofertę specjalnie 
do mnie. Jak dalece odbiorca kultury czuje się dobrze w mainstreamie kulturowym, choć oczywiście 
pojawi się też kontrpytanie – a cóż to w ogóle znaczy w czasach globalizacji? Czy odbiorca czuje się 
w Niemczech jak w domu? Czy instytucja, planując coś, bierze pod uwagę polskich twórców? 
(MPN_D10).  

Tu rysuje się przestrzeń do weryfikacji zgłaszanych przez Polaków braków w dostępie do 
kultury a ich samoświadomości jako Polaków, obywateli Niemiec.  

Myśląc o ofercie kulturalnej w sposób bardziej bezpośredni, można dostrzec konkretne 
sygnały na temat braków w ofercie kulturalnej, wysyłane przez przedstawicieli społeczności 
lokalnych, respondentów badania. Zgłoszony zostaje przykład oferty teatralnej, wszelako 
przywołany bez naiwności, przy świadomości kosztów:  

jest potrzeba renomowanych teatrów z Polski, ale gościnne występy to są bardzo kosztowne 
przedsięwzięcia. (MPN_D5)  

Jedna z osób badanych wskazała na inną realną niszę, niezagospodarowany obszar oferty 
kulturalnej:  

kabaret i w ogóle satyra byłaby dobrze przyjęta. […] taki program stworzyliśmy i to było bardzo 
fajnie przyjęte, co prawda 90% tego byli Niemcy, jako publiczność, ale tacy, którzy się Polską trochę 
interesują. Polacy trochę tego unikają… (MPN_D5)  

Część osób działających poza Berlinem zwraca uwagę, że:  

wiele osób narzeka, że dla dzieci – jeżeli chodzi o język polski – jest cały czas za mało i są to często 
nieciekawe inicjatywy czy pomysły. (MPN_D7)  
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Polska placówka w innym niemieckim mieście stawiła czoła takim potrzebom, organizując 
np.:  

konkurs dla dzieci w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i dzieci, które brały udział w tym konkursie, 
później zostały zaproszone [… na warsztaty ze znanym fotografem z Polski. Potem była […] właśnie 
prośba ze strony rodziców, żeby częściej organizować taki program warsztatowy dla dzieci 
uczących się języka polskiego jako ojczystego. (MPN_D9)  

W innej części Niemiec jedna z działaczek kulturalnych, mocno zaangażowana w aktywności 
migrantów z Polski w Niemczech, zgłosiła potrzebę stworzenia bezpiecznego miejsca, 
„przystani” dla działań kulturalnych:  

brakuje nam domu polonijnego, gdzie można by było naprawdę tę naszą szkołę [ulokować], żeby 
można było dzieciom zrobić kółko teatralne lub muzyczne, szkoła [gimnazjum] udostępnia nam 
klasy na sobotnie przedpołudnie. (MPN_D12) 

Dobrą konkluzją na tym etapie rozważań jest głos jednej z osób zaangażowanych w działania 
kulturalne, odwołującej się do dużych, czasem uśpionych, potencjałów migrantów z Polski, ludzi 
ambitnych i przedsiębiorczych, potrafiących wziąć sprawy w swoje ręce w sferze działalności 
gospodarczej i potrafiących odnieść w tym obszarze sukces: 

 jednostkowe potrzeby na pewno są, ale powiem szczerze, że nie dostrzegam masowych deficytów 
kultury. Tu jest dużo Polaków, są miejsca dla Polaków i utworzone przez Polaków. To miasto 
oferuje wszystkim ludziom, ze wszystkich kultur, wszystko, co tylko potrzebują, bo tu jest naprawdę 
kolosalna nadpodaż kultury. Tutaj nie ma tak, że nie wiem, co ze sobą zrobić. Otwieram gazety 
i mam 500 możliwości. Tu się ciągle coś dzieje w tym mieście. Będąc Polakiem w Berlinie 
i otwierając się na Berlin, można zaspokoić swoje wszelkie potrzeby kulturalne. Zarówno 
w kontekście narodowo polskim, jak i też międzynarodowym. (MPN_D8) 

Pojawił się interesujący głos o potrzebie miejsca związanego z szeroko pojętym kulturowym 
aspektem systemu oświaty w Niemczech, oferty dla polskich dzieci, w którym nowo przyjezdni 
migranci polscy otrzymaliby kompleksową informację na początek.  

Ja to bym otworzyła właśnie, mimo wszystko, pewnie zrobię to jeszcze… punkt informacyjny dla 
ludzi, którzy przyjeżdżają z Polski, który dotyczyłby np. szkolnictwa, dlatego że jest wielką pomyłką 
to, co tutaj się dzieje z dziećmi. Większość dzieci to są dzieci rodziców może mniej wykształconych, 
które, niestety, trafiają tam, gdzie są miejsca. I czasami bardzo zdolne dziecko musi pójść do tej 
szkoły zawodowej. To jest wielka pomyłka, bo te całe kariery dzieci zmieniają się [na gorsze, przez 
brak orientacji w systemie – autorzy]. (MPN_D27)  

Zwrócenie uwagi na potrzeby rodzin z dziećmi wydaje się tu szczególnie priorytetowe do 
zaspokojenia.  

III.4. Podsumowanie rozdziału 

W zestawieniu najbardziej kluczowych elementów z analizy percepcji potrzeb i oczekiwań 
migrantów z Polski w Niemczech w zakresie uczestnictwa w kulturze warto zwrócić uwagę na 
kilka istotnych wymiarów. Istnieje różnorodność instytucji i organizacji kulturalnych w RFN, 
które stanowią punkty odniesienia dla aktywności kulturalnej migrantów z Polski w Niemczech. 
Instytucje publiczne, przede wszystkim Instytuty Polskie, mają, szczególnie w dużych miastach, 
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istotną, prywatną, społeczną, alternatywną, niezależną konkurencję, pochodzącą również od 
polskich „drobnych” inicjatorów, społeczników i kreatywnych ryzykantów. Co bardzo dobrze 
świadczy o kondycji polskich liderów społecznych i przedsiębiorców kulturalnych 
ukierunkowanych na wytwarzanie treści kulturalnych, przestrzeni i pretekstów dla aktywności 
artystycznych. Presja, naturalnie wytwarzana przez niemiecki sektor kulturalny, motywuje te 
polskie podmioty do aktywności promocyjnej, zabiegania o jakość programu i różnorodność 
pozyskiwanych grup docelowych.  

Warto zwrócić również uwagę na specyficzną, hybrydową funkcję czołowych polskich 
instytucji w Niemczech rozpoznawanych przez migrantów – Instytutów Polskich. Te 
przeznaczone do promocji kultury polskiej wśród publiczności niemieckiej de facto bardzo służą 
integracji i aktywności kulturalnej migrantów z Polski w Niemczech.  

Zakres ofert kulturalnych dedykowanych Polakom musi zmierzyć się w stolicy Niemiec 
z realiami nadprodukcji kulturalnej, przesytem, łatwo dostępną ofertą jednej z artystycznych 
i edukacyjnych stolic Europy, dotyczy to zarówno oferty ambitnej, skłaniającej do refleksji 
i zaangażowania, jak i czysto rozrywkowej i zabawowej oferty spędzania wolnego czasu. 
Interesującym aspektem jest sytuacja wzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą osoby 
zainteresowane krajową, polską polityką.  

Miejsca podtrzymujące wyrazistą tożsamość światopoglądową i polityczną cieszą się rzeszą 
wiernych odbiorców.  

Innym interesującym spostrzeżeniem wartym podkreślenia jest różnorodność ekosystemów 
kulturalnych, które obserwują respondenci, od bardzo dynamicznego, bogatego obszaru 
konkurujących i wspierających się wzajemnie inicjatyw w największych aglomeracjach, 
zwłaszcza w stolicy republiki, aż po prowincjonalne, kulturalnie niedoszacowane i artystycznie 
mniej zaktywizowane zakątki Niemiec, gdzie migranci z Polski w Niemczech nie rozpoznają 
potencjału i zaplecza dla aktywności kulturalnej. Tu pojawiają się najważniejsze różnice i często, 
wiążące polskich migrantów ponad realną miarę, mentalne bariery dla uczestnictwa w życiu 
kulturalnym małych wspólnot lokalnych.  
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IV. Nowe formy uczestnictwa w kulturze wśród 

migrantów z Polski w Niemczech 

Większość badanych osób odpowiadająca na pytanie o nowe formy uczestnictwa w kulturze 
miała wyraźne trudności ze zrozumieniem sensu pytania. Nowe formy? Nie, niespecjalnie 
(MPN_D8). Z wypowiedzi pozyskanych w wywiadach pogłębionych wynika, że zdecydowanie 
łatwiej badaczom rozmawiało się konkretnie o ofercie dla młodych oraz o narzędziach 
cyfrowych w kulturze, zmieniających perspektywę postrzegania aktywności kulturalnej. 
Wszelako część respondentów skutecznie zmagała się z całym zakresem tematycznym 
relacjonowanym w tym rozdziale raportu.  

Zebrane w wywiadach informacje można wszelako w zadowalającym zakresie 
uporządkować, zgodnie z intencją pomysłodawców badania, według czterech osobnych wątków 
problemowych.  

Pierwszy z nich dotyczy zjawisk, procesów uznanych przez respondentów za nowe form 
uczestnictwa migrantów z Polski w Niemczech w niemieckiej w kulturze.  

Drugi nurt opinii uszeregowany został w ramach podrozdziału o przemianach uczestnictwa 
w kulturze Polaków w Niemczech.  

W sposób adekwatny uporządkowano informacje pozyskane w wywiadach odpowiadające 
zagadnieniu roli nowych mediów w przemianach uczestnictwa w kulturze Polaków 
mieszkających w RFN.  

Ostatni fragment rozdziału obejmuje najistotniejsze reakcje respondentów na pytanie 
o strategie dostosowania instytucji kultury do nowych warunków działalności i potrzeb 
młodszych pokoleń w społeczności polskiej w Niemczech.  

IV.1. Nowe formy uczestnictwa w kulturze wśród Polaków w Niemczech 

Odpowiedzi działaczy kulturalnych na pytanie o nowe formy aktywności kulturalnej polskich 
migrantów wyraźnie wskazują, że respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać za 
faktycznie nowe w ramach form aktywności kulturalnych. Ostatecznie wybrano najbardziej 
konkretne odpowiedzi, które dotyczyły trzech motywów treściowych: wskazano na nowe grupy 
osób zaangażowanych w działania kulturalne, dalej na nowe działania wychodzące poza ramy 
bilateralnych aktywności polsko-niemieckich, dotyczące osób i tematów z krajów trzecich. 
Ostatni wybrany obszar treści wskazanych przez opiniodawców to obecne intensywniej niż 
kiedyś aktywności z pogranicza świata gospodarczego i kultury.  

IV.1.1. Nowe grupy i sieci osób aktywnych kulturalnie 

Jako nowe formy uczestnictwa identyfikowane są w rozmowach z respondentami te praktyki, 
które dotyczą niedawno wprowadzonych aktywności do programów instytucji czy działań 
organizacji, lub te, które zyskały ostatnio większą popularność czy rozpoznawalność. Jedną z tak 
rozumianych nowości jest pojawienie się grup osób organizujących coś wspólnie poza 
dotychczasowymi, istniejącymi od lat sieciami organizacji polonijnych. Pojawiają się środowiska 
alternatywne dla głównego nurtu sieciowania społecznego migrantów z Polski w Niemczech, co 
wynika również m.in. z napływu nowego typu migrantów, ich młodszych pokoleń wychowanych 
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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 nieformalne. Jest taka inicjatywa pracujących, powiedzmy, tutaj w korporacjach Polaków 
młodych, ponadto polsko-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 partnerami, kolegami. Jesteśmy na takie 
inicjatywy otwarci, bo to zawsze jakieś takie nowe spojrzenie. (MPN_D9) 

IV.1.2. Nowe działania oparte na współpracy z krajami trzecimi 

Przedstawiciele instytucji zwracają również uwagę na novum przedsięwzięć bi-, tri-
lateralnych, np. współorganizowanie Dnia Japońskiego przez Polaków, Niemców i Japończyków:  

[w mieście jest – autorzy] 8 tysięcy ludzi z Japonii, a my jesteśmy w samym sercu tej imprezy, więc 
postanowiliśmy znaleźć jakieś akcenty polskie, czy też inspirowane Japonią, które moglibyśmy tutaj 
pokazać. I zwróciliśmy się do strony japońskiej i niemieckiej właśnie o to, żeby z naszym 
programem, ofertą włączyć się w te obchody programu ramowego Dnia Japonii. […] 
[przygotowano dwie wystawy przy współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” 
w Krakowie: rysunki inspirowane Japonią autorstwa Andrzeja Wajdy, oraz prace Kuby 
Wojnarowskiego inspirowane dziełami Feliksa Mangghi Jasieńskiego – autorzy]. […] Udział wziął 
również Konsul Generalny Japonii, władze miejskie i dosyć ciekawie ta inicjatywa została odebrana 
przez Polonię. Zachęcano […] żeby ją kontynuować w następnych latach. Instytucje polskie 
w Niemczech angażują się również m.in. w inicjatywy polsko-francusko-niemieckie. (MPN_D8) 

IV.1.3. Pogranicze gospodarki i kultury jako nowy obszar aktywności migrantów z Polski 
w Niemczech 

Do zjawisk nowych zalicza się również więcej inicjatyw z pogranicza kultury i aktywności 
gospodarczej, względnie tzw. sektorów kreatywnych, podmiotów typu start-up. To oczywiście 
zależy od lokalizacji i występuje przede wszystkim w największych aglomeracjach niemieckich 
o dużej koncentracji przemysłu, przedsiębiorstw nastawionych na rozwój nowych technologii, 
działań angażujących design, np. w Düsseldorfie, Monachium, w których mieszka sporo polskich 
specjalistów w tych dziedzinach:  

to jest bardzo duża grupa ludzi, młodzi architekci, fotografowie i inni, którzy przyjeżdżają coś 
próbują tutaj robić. […] Jest wiele twórców cały czas zapraszanych na różne stypendia. (MPN_D7) 

IV.2. Przemiany uczestnictwa w kulturze Polaków w Niemczech  

Pięć obszarów przykuwa uwagę w analizie danych pozyskanych w wywiadach, pasujących do 
tematyki przemian, jakich jesteśmy świadkami w ostatnich latach w zakresie zaangażowania 
kulturalnego polskich migrantów – mieszkańców Niemiec. Obserwacje dotyczą szczególnej 
uwagi, jaką poświęca się od niedawna tematyce migracyjnej w ogóle w organizacjach 
działających na terenie Niemiec. Dalej, odnotowuje się sporo Polaków, którzy z racji 
doświadczeń, wykształcenia, podróży w mniej pryncypialny sposób traktują swoją 
przynależność państwową i dziedzictwo narodowe, wszelako nie ukrywając czy deprecjonując 
jego znaczenia. Zwrócono również uwagę na obecność nowych mniejszych grup i organizacji 
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quasi-polonijnych, w tym również nową aktywizację wspólnot katolików. Aspektem zmian, jakie 
zachodzą w kulturze polonijnej, jest cyfrowa rewolucja, która szczególnie dla migrantów 
stanowi niezwykłe udogodnienie w bieżącym dostępie do polskich treści.  

IV.2.1. Skupienie na tematyce migracji 

Odniesienie respondentów do zagadnienia zmian względem dotychczasowych praktyk 
kulturowych jest bardzo wyważone. Zmiany potrzeb kulturalnych postrzegane przez osoby, 
które odnosiły się do tego szczegółowego problemu, widziane są w perspektywie trendów 
uniwersalnych, niedotyczących wyłącznie Polaków czy Niemców. Jednym z bardziej 
uwypuklonych obszarów, które dla niemal wszystkich organizacji funkcjonujących na terenie 
Niemiec mają dziś znaczenie większe niż wcześniej, jest kwestia migracji:  

na pewno w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie migracjami, przybyszami. Ale czy jest coś 
specyficznie polskiego – nie wiem. Na pewno znacznie wzrosła ilość Polaków. Ale nie umiem 
powiedzieć, czy zmieniło to z jednej strony potrzeby odbiorcy, a z drugiej ofertę ze strony instytucji. 
Nie wiem. Na pewno zwraca się większą uwagę na to, że Polacy są po Turkach drugą największą 
grupą narodową w Niemczech. To zwróciło uwagę i wywołało [w Niemczech – autorzy] zdziwienie. 
(MPN_D10)  

Reagując na kwestię nowych form uczestnictwa w kulturze, osoby badane odnoszą się też do 
statusu i wizerunku Polaków w Niemczech na przestrzeni ostatnich dekad:  

20 lat temu [Polacy dla Niemców – autorzy] to byli jednak ubodzy krewni, gorzej ubrani, niemający 
funduszy, natomiast teraz Polacy przyjeżdżający tutaj z Polski są na tym dobrym poziomie, 
powiedzmy, materialnym, czyli wyjście do restauracji – to się dziwią, że tak tanio – czy wizyta 
w galerii nie jest żadnym problemem. (MPN_D5) 

IV.2.2. Kosmopolacy 

Trendy globalizacyjne naznaczyły także sposoby zachowania Polaków, którzy pojawiają się 
w przestrzeni publicznej niemieckich miast, respondenci odnotowują tę zmianę w swoich 
wypowiedziach na temat trendów uczestnictwa w kulturze:  

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, takie jakby z Nowego Jorku, też tych video performance’ów, jest taka, 
powiedzmy, nowoczesna ta kultura. (MPN_D5)  

Polacy w relacjach części osób badanych to postacie często bliskie poglądom o cechach 
kosmopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej. Te same osoby 
opisywane przez respondentów jednak wcale nie negują, nie ukrywają swojej przynależności do 
państwa polskiego, języka, 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, spotykają się w miejscach publicznych. Nie gdzieś tam po 
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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 doświadczeniami z czasów minionych: 

10 lat temu przeżyłam moment, którego do końca życia nie zapomnę. Jechałam tramwajem 
i dziecko odezwało się do mamy po polsku. Mama uderzyła je 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 wśród społeczeństwa niemieckiego, w tych zmianach widać konsekwencje 
integracji europejskiej w stronę wyrównywania 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) 

IV.2.3. Aktywizacja wspólnot katolickich świeckich 

Jako zjawisko nowe w kulturze postrzegana też jest większa obecność aktywności polskich 
wspólnot kościelnych, katolickich. Wszelako warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o aktywność 
w ogóle, lecz o nowe jej formy, bardziej aktywne w małych, dobrze zintegrowanych grupach, 
jako inicjatywy niezależne od dotychczasowych, starych wspólnot parafialnych, kościołów czy 
misji polskich. Obserwacja może nie dotyczyć wszelako wszystkich krajów związkowych:  

dużo jest u nas tych katolickich wszystkich organizacji, może dlatego, że to jest ewangelicki tutaj 
obszar, Saksonia, że ludziom tego brakuje, jak z Polski wyjadą, tutaj takie typowe, jak odnowa 
w Duchu Świętym, różaniec, jakiś domowy kościół – to też tam się ludzie spotykają grupami czy 
tam małżeństwami. I to są regularne spotkania jakby, co tydzień albo co miesiąc. Nie było w ogóle 
tych organizacji, a teraz już są po dwie różańcowe, trzy jakieś kręgi domowego kościoła. 
(MPN_D12) 

IV.2.4. Rozkwit nowych, mniejszych grup i organizacji dla Polaków 

Część respondentów ocenia, że ujawniają się wśród migrantów z Polski nowe podziały. Nie 
wynikają one wszelako, jak można by przypuszczać, ze środowiskowych konfliktów, ale 
z bogactwa ofert bycia w grupach bardziej specyficznych zainteresowań, szczególnie jest to 
widoczne w mniej zintegrowanych środowiskach:  

ja się obawiam tego naprawdę, że my się naprawdę dzielimy. Że wcześniej to było coś takiego, że 
miło cię widzieć, fajnie tutaj, a teraz jest tak, że ludzie się troszeczkę dzielą bardziej, bo mają dużo 
większy wybór. Mogą iść tam, a wcześniej była może tylko ta możliwość przez Polonię czegoś się 
dowiedzieć. Różne urzędowe sprawy itd. dostawaliśmy tylko przez stowarzyszenie do wiadomości, 
a teraz więcej ludzi jest w takich organizacjach, które im wystarczają, i nie chce iść do innych […]. 
Dzieli się też te kościelne i niekościelne, to jest też bardzo zauważalne. No szkoda. (MPN_D12) 
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IV.2.5. Media cyfrowe umożliwiające bieżący dostęp do polskich treści 

Ostatni wymiar zmian w zakresie praktyk kulturalnych związany jest z nowymi 
technologiami i ofertą cyfrową. Dostępność treści medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu 
migrantów z Polski w Niemczech do polskiej prasy i książek, treści multimedialnych:  

Mamy dzisiaj dostęp do różnych rodzajów e-booków, do różnego rodzaju wydarzeń tutaj, na 
YouTube można 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 abonamenty i czytają sobie gazetę (MPN_D2).  

Jest to niezwykle istotne dla tych Polaków w Niemczech, którzy potrzebują kontaktu 
z bieżącymi treściami publikowanymi w Polsce, nowościami wydawniczymi, reportażami, 
tematami bieżącymi ujętymi w prasie, publicystyce, jak 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) 

IV.3. Rola nowych mediów w przemianach uczestnictwa w kulturze Polaków 
w Niemczech  

Respondenci dzielący się swoimi opiniami na temat nowych zjawisk w kulturze sporo miejsca 
w swoich wypowiedziach poświęcali roli nowych mediów, wpływających na zachowania i zakres 
aktywności migrantów z Polski w Niemczech. W analizowanych wywiadach omawiano to 
w zakresie pozwalającym najciekawsze wypowiedzi zawrzeć w ramach trzech zagadnień. 
Pierwsze to sposób, w jaki Internet, w tym m.in. Facebook, czy Instagram, zmienia sposób 
działania osób organizujących aktywności kulturalne. Uzupełniono to obserwacją na temat 
poszerzania horyzontu działań z polsko-niemieckiego na bardziej globalny, w rytm 
nielimitowanych geograficznie zasięgów mediów cyfrowych. Trzecia kwestia obejmowała 
sposoby, w jaki polskie instytucje, organizacje w Niemczech radzą sobie z wyzwaniami 
i szansami, jakie niosą nowe media.  

IV.3.1. Media społecznościowe i Internet zmieniają zachowania organizatorów życia 
kulturalnego 

Wszystkie osoby badane mają świadomość nieodwracalności zmian, które zaszły w metodach 
komunikowania się ludzi i pozyskiwania informacji, dotyczy to również organizatorów życia 
kulturalnego wśród migrantów z Polski w Niemczech:  

ważna jest cyfryzacja oferty, i to też w aspektach współpracy, tworzenia sieci. Oprócz instytucji, 
które dawniej znane były z tego, że czasami zajmują się czy specjalizują w kulturze polskiej, wagi 
nabierają sieci, platformy. (MPN_D10)  

Znaczące, że dostrzegane jest oddziaływanie nowych mediów na sposoby organizacji 
i promocji aktywności kulturalnych, co podkreśla jedna z respondentek:  

ważna jest możliwość organizowania czegoś spontanicznie. Internet, platformy, blogi, jako 
uzupełnienie starych form kontaktu, jakim były np. czasopisma polskojęzyczne. (MPN_D10)  
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Nowe media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu działaniami 
kulturalnymi:  

kiedyś w poniedziałki było zebranie organizacyjne i przychodzili ludzie, którzy np. chcieli zrobić 
wystawę albo zagrać tutaj. A teraz wszystko się odbywa Facebookiem. Mniej jest osób z tego 
kontaktu [bezpośredniego – autorzy], trochę szkoda. (MPN_D5)  

Jeden z głosów wskazuje na rozdźwięk między wirtualnością a realnością w mediach 
społecznościowych służących informowaniu i propagowaniu kultury w kontekście polskich 
działań kulturalnych:  

tu się dużo dzieje, ale nic o tym nie było w Internecie, więc dla większości nic tu się nie działo 
i odwrotnie. Były jakieś pustki, natomiast w Internecie się pojawiały zdjęcia i wszyscy myślą, że tu 
było jakieś wielkie wydarzenie. (MPN_D5)  

W opinii osoby badanej to, co ludzie myślą, jak podlegają ocenie kwestie widziane wyłącznie 
w Internecie, może bardzo oddalić człowieka od realnego stanu rzeczy. Jedna z respondentek 
daje przykład aktywności promocyjnej, której wcześniej nie doświadczyła jako organizatorka 
wydarzeń kulturalnych w Niemczech, a która ujawnia siłę przekazu za pomocą obrazu 
w mediach społecznościowych:  

ostatnio przyszedł pan, w poniedziałek galeria jest zazwyczaj zamknięta, ale zadzwonił do nas, […] 
poprosił o możliwość obejrzenia wystawy. Oczywiście zaprosiliśmy go i okazało się, że to jest 
bardzo znany [człowiek z mediów społecznościowych – autorzy] kolekcjoner sztuki, który ma jakieś 
200 tysięcy „followersów” na Instagramie i zrobił bardzo pozytywną relację z tej wizyty […] ze 
świetnymi zdjęciami. (MPN_D9)  

Informacje wędrują innymi ścieżkami komunikacyjnymi i docierają do nowej publiczności lub 
starej publiczności, która weszła w inny rytm śledzenia wydarzeń i uczestniczenia w kulturze. 

IV.3.2. Wyjście poza to, co polsko-niemieckie 

W jednej z rozmów wybrzmiewa również kwestia zmiany myślenia o kontekście dla relacji 
Polaków z Niemcami. Internet i nowe media dają zupełnie nowy kontekst umiędzynarodowienia 
do relacji, które dotychczas widziane były jedynie w wymiarze biegunowym, polsko- 
-niemieckim:  

młodzież poszła nie w polskość, tylko w tę międzynarodowość. (MPN_D5) 

IV.3.3. Nowe media oswojone przez polskie instytucje 

Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje obserwacje w zakresie 
funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystują. Wszystko to przy 
świadomości i zgodzie, że jest to strumień działań, bez którego komunikacja z uczestnikiem 
kultury nie może się dziś już odbywać:  

Facebook jest chyba takim głównym kanałem, Twitter nie jest tak popularny w Niemczech. Ja mam 
taką swoją teorię, że pewnie ze względu na długość słów niemieckich, których można użyć w poście 
na Twitterze, to nas ogranicza. Mamy również nasz profil na Instagramie, wiadomo, że teraz 
trochę ludzie bardziej obrazami starają się do siebie docierać, ale widzimy, że to się też dobrze 
przekłada. Oczywiście mamy również swój kanał na YouTube, gdzie umieszczamy filmiki, 
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wypowiedzi z różnych wydarzeń, trailery, choćby do festiwali filmowych, albo takie filmy, które 
robimy również, za pomocą oczywiście firm zewnętrznych, z różnych wydarzeń. I widzimy, że ten 
środek pod tytułem krótki filmik, dwu-, trzyminutowy, jest bardzo dobrym źródłem dotarcia, bo 
widać to po statystykach. To medium jest dosyć silnie używane zwłaszcza przez młode osoby. Wolą 
pooglądać niż poczytać. Oprócz tego kanałem takim dotarcia jest również program kwartalny 
w wersji papierowej, który jest umieszczony we wszystkich instytucjach kultury. Ważne jest każde 
źródło dotarcia do odbiorcy […]. Ten papier tutaj [w Niemczech – autorzy] ma siłę. (MPN_D9) 

Facebook, ale również mail do instytucji jest często pierwszym narzędziem kontaktu 
z polskim środowiskiem, zwłaszcza osób niedawno przybyłych do Niemiec. W opinii jednej 
z osób badanych najczęściej pojawiają się zapytania o to:  

gdzie można się spotkać z Polakami, gdzie można pójść z dzieckiem, na jakim placu zabaw się 
najczęściej Polacy spotykają. No, kiedyś nie było tego aż tak dużo. (MPN_D12)  

Narzędzia komunikacji musiały w związku z konkurencją źródeł informacji ulec znacznemu 
uproszczeniu, tak by trafiać do współczesnego, szybko reagującego odbiorcy:  

stworzyliśmy nową stronę, która jest zbudowana z bardzo prostych komponentów, szybka 
w obsłudze i przemawia, przez nastolatka może być obsługiwana, bo to nie jest gotowa strona 
wypełniona tylko jakimiś informacjami. (MPN_D2) 

Instytuty Polskie w Niemczech z racji ukierunkowania promocyjnego na publiczność 
niemiecką i międzynarodową wszystkie informacje na Facebooku redagują w języku 
niemieckim, również odpowiadają na reakcje odbiorców, mimo to, wedle relacji osoby 
nadzorującej pracę w mediach społecznościowych państwowej instytucji:  

nawet więcej niż 60% obserwatorów, „lajkujących”, komentujących [w języku niemieckim – 
autorzy], to Polacy, większość się informuje przez naszego Facebooka i to widać po nazwiskach czy 
po komentarzach. (MPN_D8)  

Są podmioty, które podchodzą do potencjału mediów społecznościowych w mniej 
systematyczny sposób, ale mają świadomość, że ucieka im skuteczna możliwość 
podtrzymywania uwagi i zwiększania zainteresowania:  

 jesteśmy mało aktywni, jeżeli chodzi o komentowanie, pisanie itd., ale jesteśmy aktywni, jeżeli 
chodzi o ogłaszanie: nowych książek, które sprowadzamy, albo spotkań, które organizujemy, 
czasami jakichś tematów, artykułów dotyczących Polski. Ogłaszamy dla innych grup czasami 
niektóre rzeczy. Czyli strony internetowe, newsletter, gdzie mamy około 500 chyba odbiorców, 
Facebook, no i jakieś zaprzyjaźnione grupy, które te informacje głównie w Internecie przekazują 
dalej. (MPN_D7)  

Ta ostatnia metoda, osób rekomendujących, polecających, dających rękojmię jakości 
w swoich najwęższych kręgach znajomych – jest często najcenniejsza, niemożliwa do 
długotrwałego sztucznego podtrzymywania. Rekomendacja znajomego jest znacznie bardziej 
cenna i respektowana niż ogłoszenie czy zaproszenie organizatora – to stanowi świadomie 
stosowaną strategię również polskich podmiotów w Niemczech – zwraca na to uwagę szereg 
wypowiedzi respondentów.  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

58 
 

IV.4. Strategie dostosowawcze instytucji kultury do nowych warunków 
działalności i potrzeb młodszych pokoleń w społeczności polskiej 
w Niemczech  

W reakcji na pytanie o działania szerokiego spektrum polskich organizacji na rzecz młodych 
Polaków w Niemczech respondenci przywoływali treści działań i problemy związane zarówno 
ze studentami, nastoletnią młodzieżą, jak i mniejszymi dziećmi. Najcenniejsze wypowiedzi na 
temat działań wychodzących naprzeciw i z użyciem nowych technologii wskazują na to, że 
instytucje polskie w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz 
tworzenia i komunikowania ofert dla młodych migrantów. Istnieją potrzeby w tym zakresie, 
zgłaszane instytucjom w ostatnich latach. Inspiracje przychodzą do instytucji kulturalnych 
z zewnątrz:  

poznałam Pana, który kiedyś też wpadł do centrum i powiedział, że trzeba by coś robić dla ludzi 
młodszych, że wystawa to jest fajnie, ale pewnie nie wszyscy interesują się sztuką, a może byśmy 
jakieś większe koncerty rockowe zrobili. (MPN_D4) 

Proces oddziaływania na młodych migrantów z Polski w Niemczech widziany jest też 
z perspektywy szerszej, procesu kształcenia, ciągłego rozwoju od dziecka do dorosłości:  

najpierw trzeba tego małego wychować, żeby on się przyjaźnie odnosił do Polski, żeby jemu się 
Polska dobrze kojarzyła z orłem, z Prince Polo, z tym, że coś się dzieje, że jest fajnie. Jak my go 
wychowamy to potem już mamy nastolatka i ten nastolatek później już wchodzi w jakieś dorosłe 
życie, obejmuje jakieś tam funkcje i myślę, że ta droga jest najważniejsza. (MPN_D4)  

Oferta polskich instytucji konkuruje o czas dziecka i ucznia z niemieckim systemem 
szkolnictwa. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na motywację szkół, którą wskazuje 
respondentka w odniesieniu do działań na rzecz dzieci; dostrzegane są tu różnice, wedle opinii 
osoby badanej, specyficzne dla danych krajów związkowych:  

Kompletnie inaczej jest, jak się wysyła ofertę do szkół w różnych landach. Ja jak wysyłałam ofertę 
do szkół w Bawarii, szkoły w ogóle nie reagują, bo oni mają tyle swoich rzeczy dla dzieci i dla 
młodzieży, że kompletnie to zostaje wszystko bez odpowiedzi. W Nadrenii szkoły się natychmiast 
zgłaszały, szkoły są tam biedniejsze: „aha, to Polacy chcą zrobić za darmo warsztaty, no to dobra”. 
(MPN_D4) 

Metodą kontaktu kulturalnego z młodymi Polakami wskazywanymi przez osobę 
doświadczoną w pracy z migrantami z Polski w Niemczech jest dotarcie do środowisk 
muzycznych, sportowych lub ich współtworzenie, jak również zorganizowanie atrakcyjnego 
wyjazdu dla młodzieży. Jej zdaniem najtrudniejszą dla polskich instytucji grupą są studenci, 
którzy mają swoje własne środowiska. Ich brak wśród innych grup tworzy: 

dziurę pokoleniową: trzeba było na uniwersytecie zrobić imprezę, konferencję z profesorem, 
i wtedy przyszli. (MPN_D4)  

Pewne organizacje angażują się w działania na rzecz dzieci, wymaga to odpowiedniej 
przestrzeni, personelu, przygotowania; są i takie organizacje, które zostawiają ten obszar dla 
innych podmiotów, mając świadomość swoich słabych zasobów w tym obszarze aktywności:  
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Nie mamy po prostu czasu na działania dla dzieci. […] To przekracza nasze możliwości, chociaż 
robiliśmy coś. Robi to takie stowarzyszenie „Zwischen den Polen” i to są głównie kobiety, choć nie 
tylko. Niektóre się urodziły w Niemczech, ale większość przyjechała, mając kilka lat. Czyli to są 
Niemki polskiego pochodzenia, które robią różnego rodzaju rzeczy, ale m.in. organizują u nas 
właśnie takie spotkania dla dzieci, dla własnych dzieci, ale są otwarte, czyli ktoś może tutaj przyjść. 
To są bardzo fajne osoby. Część z nich pracuje na uniwersytetach, jedna jest w Bundestagu gdzieś 
zatrudniona, czyli osoby, które robią karierę, a przy okazji działają tak kulturowo. (MPN_D7)  

Organizatorzy dostrzegają również podmioty ewidentnie nastawione na tę grupę młodych 
odbiorców, które ukierunkowują na nich swoje propozycje kulturalne:  

ta grupa, o której mówiłem, „Sprach Kaffee Pankow”, oni się bardziej orientują na to, żeby zrobić 
coś dla dzieci, żeby pomóc czy zainteresować Polaków mieszkających tutaj. (MPN_D7)  

Organizacje przyciągają rodziców z dziećmi wydarzeniami cyklicznymi, zapewniającymi 
kontakt z polskimi książkami dla dzieci i ich autorami:  

mamy taki kącik czytelniczy, raz w miesiącu przychodziła pani z książkami takimi samymi, dzieci 
dostawały swoje egzemplarze, pani czytała, rozmawiali później na temat tej książki. 
Dostosowywała książkę mniej więcej do wieku dzieci, które się tam zgłaszały, to się nazywało 
czwartki polonijne. I najpierw przychodziło dużo matek z dziećmi takimi mniejszymi. Teraz jednak 
robimy to rzadziej ze względu na mniejsze zainteresowanie. (MPN_D12) 

IV.5. Podsumowanie rozdziału 

Problematyczne dla respondentów pytanie o nowe formy uczestnictwa w kulturze Polaków 
w Niemczech przyniosło sekwencję odpowiedzi, z których w ramach podsumowania można 
zasygnalizować te najbardziej charakterystyczne. Wskazano na istnienie nowych, 
aktywowanych najczęściej przez emigrację wychowaną w wolnej Polsce grup, środowisk, sieci 
relacji niezależnych względem dotychczasowych kręgów polonijnych w Niemczech.  

Wspólne działania migrantów z Polski w Niemczech i instytucji polonijnych nie dotyczą już 
wyłącznie dwustronnych relacji polsko-niemieckich, ale doświadczenie polskie i niemieckie 
aplikuje się do budowania relacji z przedstawicielami krajów trzecich. Więcej nowych 
aktywności funkcjonuje na styku relacji przedsiębiorczości i kultury, często inicjatyw młodych 
migrantów z Polski. 

 W ostatnich latach przemiany uczestnictwa w kulturze Polaków w Niemczech kształtowane 
są przez ogólniejsze trendy zachodzące w kulturze również na terenie RFN. Znacznie więcej 
czasu i miejsca w działaniach organizacji w Niemczech poświęca się teraz tematyce migracyjnej, 
w tym również przybyszom z Polski. Ich aktywność widziana jest wszelako w perspektywie 
szerszej niż tylko dwustronnej niemiecko-polskiej.  

Obserwacje działaczy kulturalnych dotyczą również młodszych pokoleń migrantów, którzy 
nie postrzegają swego narodowego pochodzenia, przynależności do kultury polskiej jako 
perspektywy nadrzędnej w definiowaniu swojej tożsamości jako człowieka. To pokolenia, które 
nie zaznały wojny czy życia w państwie komunistycznym, wyznaczają trendy zachowania, 
standardy identyfikacji dla wchodzących w dorosłość polskich migrantów – ci ostatni widzą 
siebie przez pryzmat bardziej uniwersalny, powiedzmy – kosmopolityczny.  
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Ciekawym spostrzeżeniem jest zwrócenie uwagi na 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, 
na terenach, w których wyznaniem dominującym jest wyznanie ewangelickie.  

Wbrew wcześniej przywoływanym argumentom na rzecz kryzysu aktywności oddolnych 
w kulturze respondenci dostrzegają ilościową, dynamiczną, korzystną zmianę w zakresie 
powstawania nowych grup i organizacji, których członkami są Polacy i Polki mieszkające 
w Niemczech. Istotnym, spajającym uzupełnieniem tej listy zagadnień jest zaznaczenie 
kluczowej roli nowych mediów zarówno w bieżącym i błyskawicznym dostępie do polskich 
treści, jak i w sposobie komunikowania oferty kulturalnej dostępnej wyłącznie i niewyłącznie 
dla migrantów z Polski w Niemczech.  

Nowe media zostały już „oswojone” przez polskie instytucje działające za zachodnią granicą 
Polski, często jednym z priorytetów organizacji kulturalnych oferujących działania dla 
migrantów z Polski w Niemczech jest dostosowanie swoich aktywności i metod komunikowania 
do nowych warunków działalności i potrzeb młodszych pokoleń w społeczności polskiej 
w Niemczech.  
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V. Charakterystyki uczestnictwa w kulturze migrantów 

z Polski w Niemczech  

Część raportu z badań poświęcona charakterystyce kulturalnej aktywności Polaków 
w niemieckich kontekstach dotyczy w pierwszym wymiarze perspektywy organizatorów działań 
kulturalnych, a w drugim szczególnej troski o skuteczność komunikowania oferty kulturalnej. 
Z wypowiedzi respondentów pozyskujemy tu zarys odpowiedzi na pytania o to, kto tworzy 
wydarzenia kulturalne, jak są one inicjowane. W drugiej części rozdziału zestawiono opinie na 
temat kanałów komunikacji wykorzystywanych w informowaniu o wydarzeniach kulturalnych 
i oddziaływaniu na preferencje, wybory kulturalne Polaków.  

V.1. Praktyki organizowania wydarzeń kulturalnych. Kto tworzy wydarzenia 
i skąd poszczególne inicjatywy?  

Istotnym komponentem treści tego fragmentu opracowania jest znalezienie odpowiedzi na 
pytania o uwarunkowania działalności w zakresie oferty kulturalnej dla zbiorowości polskiej 
w RFN. W tym zakresie interesujące będą bardziej dokładne odniesienia do codziennej praktyki 
osób zajmujących się organizacją, oferowaniem aktywności kulturalnych dla migrantów z Polski 
w Niemczech.  

Respondenci, którzy sami są organizatorami o znaczącej reputacji i doświadczeniu, wskazują 
szereg nietuzinkowych postaci, twórczych ludzi stojących za ofertą kulturalną dla migrantów 
z Polski w Niemczech. Ich dorobkiem jest cała paleta propozycji mieszczących się w szerokim 
spektrum form aktywności kulturalnych dostępnych dla migrantów z Polski w Niemczech. 
Szczególne znaczenie należy przypisać tym z wymienianych propozycji, które polegają na 
działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi ekosystemami kultury. Aktywność szkicowana przez 
uczestników wywiadów pogłębionych ma również charakter międzykulturowy, przekraczający 
symboliczne granice narodowościowe i bariery kulturowe. Wiele inicjatyw wskazywanych jako 
wzorcowe ma charakter inspirujący nie tylko ze względu na polskość pochodzenia tematu lub 
twórcy, lecz jest także po prostu ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla odbiorców 
otwartych na nowe doświadczenia estetyczne, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy 
narodowego.  

V.1.1. Twórczy ludzie stojący za ofertą dla migrantów z Polski w Niemczech 

Respondenci dobrani do badania są osobami o sporym doświadczeniu organizacyjnym. To 
unikatowa okazja pozyskania informacji o metodzie i nakładzie pracy, uwarunkowaniach 
działania i motywacji dla powoływania inicjatyw kulturalnych. To z tej perspektywy widziany 
jest charakter uczestnictwa w kulturze Polaków w Niemczech. Większość opisywanych 
wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów przygotowywana jest w skromnych warunkach 
organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez pojedynczych menedżerów, animatorów, 
pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań realizowanych przez konkretnych ludzi: 
kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy samodzielnych zapaleńców, 
obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych kompetencji, nie tylko 
merytorycznych – artystycznych i menedżerskich, ale również komunikacyjnych lub innych 
z dziedziny kultury. Talent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności 
i podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność:  
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żeby takie coś prowadzić na dłuższą metę i na szerszą skalę no to trzeba troszkę dyplomacji mieć 
[…] zdobytych kontaktów […]. Mam nadzieję, że to się po prostu rozrośnie, że to się przyjmie, 
zostanie zaakceptowane; jeżeli zostanie zaakceptowane, to na pewno zyskam sprzymierzeńców… 
(MPN_D5) 

Przedstawione poniżej typy działań stanowią jedynie przykłady aktywności 
przygotowywanych na potrzeby migrantów z Polski i ich otoczenia, również kręgu ważnych dla 
nich niemieckich instytucji oświatowych i społecznych. Oprócz wskazania typu aktywności 
wybrane cytaty z wypowiedzi osób badanych, na miarę ich zawartości, służą charakterystyce 
warunków kadrowych, czasem finansowych, motywacji i niekiedy oceny efektywności działania 
w konkretnych uwarunkowaniach. Oczywiście część działań opisywanych jest z perspektywy 
inicjatorów, organizatorów, którymi byli sami respondenci, wszelako wiele z typów 
przedstawionych poniżej charakteryzowanych przez nich jest pracą innych osób i zespołów 
niezwiązanych z respondentem.  

V.1.2. Paleta form aktywności kulturalnych dla migrantów z Polski w Niemczech  

Stowarzyszenia polonijne, organizacje pozarządowe, jak też prywatne obiekty (kluby, 
restauracje, ośrodki) służą integracji Polaków mieszkających w Niemczech i ich znajomych. To, 
co w opinii badanych cieszy się największych zainteresowanie, to wydarzenia o charakterze 
popularnym, muzycznym, do tańca, wspólnego śpiewu i zabawy. To szerokie spektrum form 
integracji w czasie wolnym: od zabaw karnawałowych, przez bale andrzejkowe i imprezy 
taneczne, po karaoke:  

szczerze mówiąc, nie wiem… skąd się wziął pomysł na karaoke, to było już organizowane od paru 
lat. Kto to zaczął – po prostu nie wiem. To wyszło przypadkiem, ponieważ mamy tę salkę kościelną 
i można ją wykorzystać. Kiedyś jeszcze jeden z naszych kolegów prowadził knajpę […] i on to 
organizował, żeby ściągać sobie ludzi. Kolega odpuścił sobie z tą knajpką, więc […] dwóch 
znajomych przejęło ten pomysł, a że mieli tę salkę wolną, to się udało. Został kupiony nowy rzutnik 
i płachta. Dzień Kobiet albo majówka, spontaniczna impreza, każdy przynosi coś ze sobą. 
(MPN_D2)  

W organizację takich imprez zaangażowani są różni ludzie, ale najmocniej liderzy danej 
organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, który rozdziela obowiązki organizacyjne we własnym 
gronie. Imprezy tego typu tworzone przez duże organizacje polonijne o zasięgu szerszym niż 
lokalne planowane są – ze względu na konieczność szerokiej promocji wśród członków, 
rozproszonych po różnych miejscowościach – najczęściej z dużym wyprzedzeniem:  

rozdzielamy sobie wzajemnie tam zadania, mamy plan imprez na rok. (MPN_D2) 

W każdej z polskich instytucji czy organizacji polonijnych są osoby zainteresowane muzyką 
klasyczną, które dokonują sporych wysiłków by zachęcić do uczestnictwa w tego typu 
koncertowych wydarzeniach muzycznych jak największą liczbę Polaków w charakterze 
publiczności, a czasem również współwykonawców:  

…zaczęłam tak skromnie. Zaprosiłam studentki z Akademii Muzycznej z Warszawy, takie już 
prawie absolwentki, żeby nam zagrały coś na Nowy Rok, zobaczyłam, jakie jest zainteresowanie. 
Super wypadło. Później dziewczyny grały w najlepszych salach, w czasie różnych projektów, jako 
oprawa muzyczna, ale też był taki koncert z okazji polskiej prezydentury w Unii. (MPN_D4)  
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Działania w tym zakresie nabierają rozmachu i pojawia się pytanie o model finansowania 
tych dość drogich przedsięwzięć. By rozwiązać skutecznie tę kwestię, trzeba wyczucia 
i znajomości preferencji lokalnej publiczności, mogącej współfinansować wydarzenia, w których 
uczestniczą również przedstawiciele migrantów z Polski w Niemczech: 

trzeba wiedzieć, że Bawarczyk lubi zaoszczędzić, […] nie lubi mieć nic za darmo, ale lubi zapłacić 
mało. To było moje doświadczenie po roku Chopina, trzeba było zrobić koncerty, większą ilość, 
tylko niedrogo, […] było wiadomo, że żaden bilet nie jest droższy niż 15 euro. Była kolejka no i o to 
chodziło, to było fajne […]. Grali studenci oczywiście z Okólnika, bo nie było nas stać na jakiegoś 
wielkiego pianistę, ale grała też potem Joanna Michna. […] Później to już po prostu jakby 
finansowo też jakieś instytucje tam się pojawiły. No i ciągle ta Polonia […] była, […] kogoś 
przyprowadzali. (MPN_D4)  

Przy okazji w opinii osoby badanej warto zauważyć, że muzyka klasyczna, która nie zna 
barier językowych, daje pretekst do szerszej współpracy międzynarodowej, przy odpowiednim 
przygotowaniu kontekstu może stanowić atrakcję również dla młodych słuchaczy:  

Robiliśmy koncert, angażując zresztą Rosjan, którzy byli świetni. Taki Chopin na cymbałkach. I to 
była bardzo fajna impreza, […] przychodziły nastolatki na to, to im się podobało, (MPN_D4) 

Osoby zainteresowane wzmocnieniem oferty dla młodych Polaków zainicjowały cykl 
koncertów polskich rockowych gwiazd w dużych salach w Niemczech. Ze skromnymi 
możliwościami budżetowymi, czasem na granicy opłacalności, bez komfortu dostatecznej liczby 
rąk do pracy przy wykonywaniu tak trudnych producencko i logistycznie przedsięwzięć. Jedna 
z respondentek, z publicznej instytucji, przedstawia szczegółowe sytuacje związane z takimi 
działaniami:  

Koncerty rockowe? Były potrzebne pieniądze, była potrzebna sala, trzeba było zobaczyć, czy ktoś 
się tym interesował itd. Trzeba było zaprosić grupę (muzyków z Polski), zobaczyć, jaki to będzie 
koszt. […] Budka Suflera, Dżem, Maanam […] Polacy przyprowadzali swoich niemieckich 
znajomych i to się potem nakręciło. Polska muzyka rockowa jest fajna, bilety są niedrogie, okazało 
się, że nagle mamy ludzi młodych, którzy przyszli. (MPN_D4)  

Jej relację uzupełnia w innym, niezależnym wywiadzie aktywista kulturalny, który swoją 
pasją do organizowania dużych wydarzeń koncertowych polskich artystów w Niemczech spełnił 
swoje estetyczne marzenia, ale przypłacił również trudnościami finansowymi.  

Szczególnego typu aktywnością są działania plenerowe, festiwale i święta w przestrzeni 
miejskiej, nastawione na bardzo szerokie spektrum publiczności. Stanowią one często pretekst 
do dialogu między Polakami, Niemcami i innymi grupami narodowymi w niemieckich 
społecznościach lokalnych. Wyjątkowy kształt i znaczenie mają one na terenach granicznych:  

Co roku jest w Görlitz, w Zgorzelcu, wydarzenie, nazywa się „Jakuby”, Święto Miasta, i można 
powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo polsko-niemieckie. To się odbywa jednocześnie po stronie 
niemieckiej […] i po stronie polskiej. […] Zarówno Niemcy cały czas przechodzą przez most, idą do 
Zgorzelca, i z drugiej strony właśnie mieszkańcy Zgorzelca przechodzą przez most i tutaj, w Görlitz, 
razem wszystko się jak gdyby miesza. Jest parę takich wydarzeń, jest też „ViaThea”, czyli Festiwal 
Teatrów Ulicznych, […] goście są i z Niemiec, i z Polski. (MPN_D25) 
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W relacjach osób badanych jako aktywności szczególnie silnie oddziałujące, przyciągające 
uwagę zgłaszane są takie działania kulturalne, które angażują dzieci. Są atrakcyjnym tematem 
rozmów i spotkań dorosłych, motywują do uczestnictwa w szerszym gronie rodzinnym. Wigilie, 
jasełka, to jest bardzo wielkie przeżycie zawsze, ponieważ jest to kawałek teatru (MPN_D27). 
Interesującym projektem jest w tym sensie taki, który nie boi się intrygować za pomocą 
eksperymentu:  

co 2 lata odbywa się „Miasto Dzieci” w Görlitz i w Zgorzelcu, na przemian. Staramy się, żeby jak 
gdyby zmieniać granicę. Biorą [w tym] udział dzieci między 7 a 14 rokiem życia z Polski i z Niemiec. 
Przez 2 tygodnie tworzą swoje własne miasto, do tego miasta nie mają wstępu dorośli. Dzieci 
muszą między sobą się gdzieś tam porozumiewać po polsku, po niemiecku, językiem rąk i nóg, to 
też w ogóle jest niesamowite, dzieci nigdy nie mają z tym problemu, […] Dzieci po prostu każdego 
dnia, kiedy przychodzą, zgłaszają się do urzędu pracy, tam wybierają sobie pracę, w której chcą 
pracować, […] poznają ten zawód i zawsze po południu jest jeszcze spotkanie wszystkich obywateli. 
Jest też burmistrz polsko-niemiecki, który też uchwala jakieś różne uchwały w tym „Mieście Dzieci”. 
Jest waluta, można coś kupować, można zarabiać te pieniądze za pracę i przede wszystkim chodzi 
o to, żeby dzieci takie swoje miasto polsko-niemieckie tworzyły, demokratyczne, ale co jest 
niesamowite, że w tym mieście można bardzo dużo takich spraw zobaczyć, które dzieją się 
w normalnym życiu, […] projekt jest bardzo polsko-niemiecki. (MPN_D25).  

Warsztaty muzyczne dla szkół z udziałem dzieci polskich i niemieckich organizowane są 
regularnie przez organizacje polsko-niemieckie, np. w Dreźnie:  

we wrześniu odbył się koncert „Sinfonietta Dresden”, koncert był wieczorem, a przed południem 
były szkoły zapraszane do warsztatów, […] prowadzonych przez muzyków, […] młodzież miała 
możliwość zagrania (MPN_D25).  

Dzieci włączane są też do działań edukacyjnych przy okazji odwiedzania i sprzątania 
cmentarzy wojennych.  

Istotną rolę w palecie aktywności kulturalnych odgrywają działania dotyczące literatury. 
Z relacji polskiego właściciela księgarni, uczestnika rozmowy, wynika, że organizowane przez 
nich spotkania z autorami albo dotyczą książek polskich, albo książek niemieckich, które z kolei 
dotyczą Polski, ale to nie wszystko, polska księgarnia jest również miejscem dla Polaków i dla 
innych, np. osób z Izraela czy niemieckich sąsiadów księgarni:  

przez ten okres udało nam się to tak rozwinąć, że współpracujemy z innymi grupami, mamy 
przyjaciół, młodych Izraelczyków, którzy […] podobnie jak my, przyjechali [tutaj – autorzy] żyć, 
pracować, zarabiać i nie tylko. To są też tłumacze, ludzie, którzy zajmują się kulturą szeroko. 
Organizują u nas swoje spotkania, czyli zapraszają izraelskich autorów. To są spotkania po 
hebrajsku. Albo mieliśmy już jedno, albo dwa spotkania z jakimiś, oczywiście mniej znanymi 
autorami, którzy mieszkają wokół nas i też wydali książki. […] W ten sposób też wpisujemy się 
w dzielnicę i inaczej funkcjonujemy. […] Mamy też spotkania tłumaczy polsko-niemieckich raz 
w miesiącu. Czyli wieczorami siedzą i pracują nad swoimi tekstami. Jest szkoła polskiego, która ma 
u nas zajęcia. Jest klub czytelniczy. Polacy i Niemcy umawiają się na jakąś lekturę i później sobie 
o niej dyskutują. Część osób wie, że może do nas przyjść porozmawiać i jeśli mają dobry pomysł, to 
robimy go razem. […] Oczywiście musimy to kontrolować, bo jest pewna granica, ile możemy 
zrobić, prowadząc jednocześnie księgarnię, życie rodzinne, ustawianie księgarni, sprzątanie i 
organizowanie spotkań? To zajmuje wiele czasu. (MPN_D7)  
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Takie miejsca spotkań wykorzystują swoje atuty, którymi są kameralne, zbliżające do siebie 
okoliczności i warunki działania:  

wykorzystujemy założenie, że jest to miejsce małe, ciasne i ludzie siedzą do siebie blisko, 
i zakładamy, że jest to jakaś zachęta do wspólnej dyskusji. Zakładamy, że po każdej rozmowie są 
pytania od publiczności, i wtedy rozmawiamy dalej. Plus po spotkaniach zostajemy i wiele osób już 
prywatnie z autorem rozmawia. (MPN_D7) 

Sporą popularnością cieszą się wydarzenia, które mają charakter dyskusji wokół tematów 
bieżących, politycznych, społecznych i historii. Jedna z księgarń zaprasza na spotkania polskich 
reporterów, zarówno tych zajmujących się Polską, jak i innymi krajami. Intencją 
pomysłodawców było przedstawienie autorów pochodzących z Polski, którzy nie piszą tylko 
o Polsce, ale np. o RPA, Rosji, jak również o polskich migrantach w Wielkiej Brytanii. Inna idea 
towarzyszyła cyklowi spotkań z reportażystami zajmującymi się współczesną Polską:  

bo wyszliśmy z założeniami, że […] sami Polacy, a także Niemcy nie rozumieją [obecnych – autorzy] 
procesów społecznych. (MPN_D7) 

W opiniach respondentów zwracano uwagę na próby rozwinięcia formuły imprezy takiej jak 
wernisaż w coś bardziej kulturotwórczego, generującego działania wykraczające poza spotkanie 
przy obrazach z lampką wina. Choć pewnie i w tym formacie nie ma nic szkodliwego, jeśli 
kultura nie jest wyłącznie narzędziem, lecz punktem wyjścia do dyskusji i działania. Wernisaż 
jest sprawdzonym, lecz rutynowym formatem imprezy kulturalnej i rozwijanie go stanowi 
wyzwanie z zakresu prezentacji sztuk wizualnych. Nie jest odosobniona sytuacja, gdy polscy 
organizatorzy kulturalni funkcjonujący na terenie Niemiec poszukują nowych możliwości 
skutecznego propagowania polskich autorów dzieł plastycznych. Jeden z podmiotów rozszerza 
np. zakres swojego działania i swoich partnerstw na obszar trzech niemieckich miast:  

przedsięwzięcie, które spotkało się z bardzo dużym odzewem społeczności lokalnej, to projekt 
w obszarze sztuki, łączący trzy miasta. Pokazywaliśmy jednocześnie w trzech miejscach wystawy 
20-stu artystów: 10 artystów z Polski i 10-ciu lokalnych, absolwentów [uczelni artystycznych – 
autorzy] […]. Dodatkowo programem towarzyszącym było powstanie trzech murali […] 
w przestrzeni miasta. To wydarzenie łączyło tak nietypowo dużą grupę artystów polskich 
i niemieckich. […] To spotkało się też z dużym zainteresowaniem lokalnej prasy, murale również, 
[…] był bardzo pozytywny oddźwięk w prasie. […] Władze miasta też również bardzo się 
pozytywnie do tego odniosły […] wydarzenie komentowane było dosyć spektakularnie, że potrzeba 
było Polaków, żeby połączyć dwa sąsiednie niemieckie miasta (MPN_D9).  

Takie pomysły na odświeżenie formatu wernisażowego przychodzą ze strony partnerskich 
instytucji, także tych z Polski:  

pomysł przyszedł właściwie z Krakowa, z fundacji, działającej przy [uczelni artystycznej – autorzy], 
która […] zaprosiła trzy lata temu do współpracy artystów niemieckich i to jest jakby kontynuacja 
tego wątku […]. Mieliśmy tutaj pełne zaangażowanie 20-stu artystów na rowerach, inicjatywy 
obywatelskie się uaktywniły, lokalne stowarzyszenie artystów udostępniło mieszkania na noclegi, 
pomogli też zorganizować bezpłatne rowery, żeby artyści mogli się przemieszczać na czas pobytu. 
To się tak rozbudowało, […] od jednego projektu, który miał być tylko wystawienniczy, do szerszej 
inicjatywy […] kontynuacją będzie jeszcze powstanie muralu z okazji 150-lecia urodzin Marii 
Skłodowskiej-Curie […] w Gimnazjum jej imienia. (MPN_D9)  
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Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo metodom organizacji praktykowanym przez 
instytucje polskie w Niemczech, wytworzono już standardy działania przy organizacji wydarzeń 
kulturalnych, dotyczących tak publiczności niemieckiej (priorytetowo), jak i polskiej – polonijnej 
(przy okazji). Aktywności te widziane są w perspektywie dwóch wielkości działań: małych 
i dużych, co wiąże się wyłącznie z wymiarem organizacyjnym i skalą zaangażowania ludzi:  

mamy imprezy, które są małe i się toczą swoją siłą, np. poszczególne pokazy filmowe, jakieś małe 
dyskusje, które przez cały rok są oferowane w każdych zakresach. Ale co jakiś czas, z reguły 2 do 3 
razy w roku, robimy coś dużego, festiwal filmowy, […] imprezę, w parku, […] duża impreza 
w przestrzeni publicznej. (MPN_D8)  

Trzeba mieć świadomość procesu, który towarzyszy planowaniu wydarzeń na dany rok 
budżetowy, obraz takich standardów planowania odnajdujemy w wypowiedziach opartych na 
wiedzy i doświadczeniach respondentów. To z jednej strony planowanie budżetu, co ma miejsce 
we wrześniu, październiku roku poprzedzającego aktywność. W instytucji podległej polskim 
władzom trzeba również wziąć po uwagę potrzeby planowania podejmowanego przez polską 
administrację publiczną. W grę wchodzą tu wytyczne dotyczące polityki państwa, rocznic 
organizowanych w danym roku na skalę obejmującą wszystkie instytucje polskie:  

staramy się i musimy też wymyśleć jakiś element programu, który by to podchwycił. Niezależnie od 
tego mamy imprezy, które się odbywają, co roku, np. festiwal filmowy itd., jakieś cykle, które lecą 
sobie, więc zawsze we wrześniu, październiku jest pisany program na cały rok. Ze wszystkimi 
imprezami, nie ma jeszcze dokładnych dat, ale już trzeba wiedzieć, co zrobię w maju, dlaczego, 
z kim i po co. I wtedy ten program całościowy na cały rok jest wysyłany, dostajemy akcept tego 
programu. I wtedy posuwamy się kwartalnie. Planujemy precyzyjnie pierwszy kwartał już 
w kontekście budżetowym […] wtedy następują też zmiany w stosunku do planu rocznego, bo 
w planie rocznym np. założyliśmy koncert letni. Mniej więcej w czerwcu, powiedzmy z dwoma 
zespołami. A już w planie kwartalnym uściślamy, w jakim miejscu, jaka dokładna data, jacy 
partnerzy i już wiemy, jakie zespoły. (MPN_D8)  

Kluczowy dla powodzenia planowanych przedsięwzięć jest wymiar zasobów kadrowych:  

wszystko robimy sami z gruntu, w 80%. Mamy zawsze 3–4 praktykantów wolontariuszy, którzy 
nam pomagają, ale praktykant po miesiącu dopiero zaczyna kumać, co się dzieje, no i później już 
znika. W gruncie rzeczy robimy wszystko sami, jest nas 10 osób, 10 głów. Tylko przy dużych 
projektach mamy pomoc z zewnątrz, np. do festiwalu bierzemy agencję PR-ową, która nam ogrywa 
prasę, bo sami nie damy rady. Jak mamy większy koncert, to wiadomo, to się wynajmuje firmę, 
która ogra dźwięk albo światło. Ale takie rzeczy jak wystawa, dyskusja pojedyncza to robimy 
wszystko sami. (MPN_D8) 

V.1.3. Działania w bliskiej relacji z niemieckimi ekosystemami kultury 

Spora ilość działań nie tylko z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem 
instytucjonalnym. Pewne działania z premedytacją, z racji strategii czy determinacji 
konkretnych osób, wrastają w niemiecki system instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. 
Ze wszystkich aktywności tworzonych na styku polsko-niemieckim widać szczególnie ogromny 
wysiłek organizacyjny. Jednym z takich typów aktywności, przygotowywanych dla dzieci, nie 
tylko o korzeniach polskich, są programy edukacyjne realizowane kilka razy w miesiącu 
w lokalnych szkołach niemieckich na terenie kraju związkowego. Działania te nie byłyby 
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możliwe bez determinacji osób ze środowisk polonijnych i instytucji polskich, które inicjowały 
lub lobbowały za wprowadzeniem edukacji dla polskich dzieci w niemieckich szkołach:  

jesteśmy małym zespołem, ośmioosobowym, więc wyjazd nawet dwóch pracowników w teren, czyli 
realizacja tego przedsięwzięcia gdzieś tam, to jednak dosyć silnie absorbuje, to taka praca 
u podstaw, bez spektakularnych efektów. Niemniej jednak te efekty pracy są bardzo widoczne 
i cieszy nas uznanie nauczycieli, ale też władz landów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które 
ten program współfinansują. (MPN_D9)  

Wśród badanych znalazła się osoba, która opowiedziała o swoim zakotwiczeniu polskiej 
kultury w niemieckich mediach:  

Wydawało mi się, że coś jestem winna Polsce, że należy się jakieś tam zadośćuczynienie, i chciałam, 
żeby ludzie mieli kontakt z poprawną polszczyzną i z polską muzyką, i przede wszystkim z tym, co 
Polacy robią, bo od 1875 roku na tych terenach słychać język polski, wedle badań naukowych, co 3 
osoba w Zagłębiu Ruhry ma polskie pochodzenie, nie każdy o tym wie, i do tego dochodzi cała 
rzesza imigrantów, którzy nie podkreślają swojej polskości, ale którzy przybyli z Polski i zrobili 
bardzo dużo i dla tego Landu, i dla tego kraju. (MPN_D26)  

Zarówno polskie organizacje polonijne, jak też instytucje polskie w Niemczech realizują 
wydarzenia służące migrantom z Polski w Niemczech ulokowanym w kontekście niemieckich 
środowisk lokalnych. Bardzo często formatem takiego wydarzenia jest festyn rodzinny – 
imprezowy, integracyjny „klasyk”, który często realizowany jest jako coś przewidywalnego 
i schematycznego. Wszelako można ten standard potraktować w sposób nietypowy, angażujący 
nowe pomysły i kształtujący świadomie relacje migrantów z Polski w Niemczech z niemieckimi 
i innymi sąsiadami. Jednym z przykładów pozyskanych podczas rozmów w ramach badań jest 
happening kultury polskiej realizowany w środowisku Polaków żyjących w Saksonii:  

co roku organizujemy dzień dziecka, a co dwa lata happening kultury polskiej. Dzień dziecka jest 
bardziej taką imprezą zamkniętą, dla rodzin, dla Polaków. A happening kultury polskiej jest 
w dwóch językach prowadzony dla dzieci dwujęzycznych, ich rodzin i znajomych. Po raz trzeci cała 
Polonia się spotkała, niezależnie od tego, czy ktoś tam należy do kościoła, czy nie. (MPN_D12)  

Przykład wskazany przez respondenta jest imprezą dwudniową, tworzoną we współpracy 
z organizacjami polonijnymi i stowarzyszeniami oraz lokalnymi instytucjami niemieckimi. 
W piątek organizowany jest koncert:  

„klasyczny” i wieczorem siedzą sobie dorośli przy winku, słuchają muzyki, a na drugi dzień jest taka 
impreza rodzinna, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Jakieś jedzenie polskie, ktoś 
przyjeżdża z cateringiem z Polski. (MPN_D12).  

Warunki działania podczas takiej imprezy wymagają, w ocenie respondentki 
współorganizującej wydarzenie, zaangażowania dodatkowych osób:  

czasami prosimy o pomoc praktykantów z muzeum, nauczycielki też nam czasem pomagają ze 
szkoły w przygotowaniu różnych miejsc dla dzieci. A tak to przeważnie po dwie, trzy osoby z każdej 
organizacji i to jakoś idzie. (MPN_D12)  

Osoba badana szkicuje z pamięci obraz programu tego typu imprez na podstawie ostatniej 
edycję, podkreślając istotę imprezy, którą jest zaangażowanie całej koalicji podmiotów:  
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na tym happeningu był konsul generalny z Berlina z żoną, mieliśmy profesora, który miał wykład 
po niemiecku na temat polskich miejsc kultury w Saksonii. Była też pani doktor z Drezna, która 
miała przedstawienie swojej najnowszej książki. Próbujemy ten program zawsze tak zrobić, żeby to 
trwało… tak trwa mniej więcej od jedenastej do osiemnastej i w tym momencie są jakieś atrakcje 
dla różnych grup wiekowych […] bieg z przeszkodami, do tego quiz o Polsce. Na wykład też 
przychodzą Niemcy, którzy jakoś tam się interesują tymi sprawami. Dość dużo jest takich atrakcji 
dla dzieci, jakieś olimpiady i tak dalej. […] harcerze przyjechali specjalnie, dzieciom zrobić 
podchody. […] Także wciągamy dużo organizacji. (MPN_D12) 

Interesujący jest też kolejny przykład z pogranicza polsko-niemieckiego.. Tam również 
formatem dominującym bywa festyn rodzinny. Przybiera on jednak osobliwy charakter przez 
złożony kontekst otoczenia społecznego:  

festyn jest na placu, który jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, to jedyny publiczny plac zabaw 
na terenie całego miasta, żenujący, bardzo słabej jakości, z pięknym potencjałem, ale negatywną 
sławą. Już słyszeliśmy od wielu osób, że nie chcą się tam przeprowadzić ze względu na to, że 
mieszkają tam różni ludzie, Polacy, a ci, którzy nie chcą wprost powiedzieć, że Polacy, to mówią: 
Bułgarzy, obcokrajowcy generalnie. Większość osób niemieckich, która tam mieszka, to są osoby, 
które mieszkają tam od zawsze, osoby dziś już starsze. (MPN_D11)  

Festyn z imprezy na placu, stał się festynem ulicznym dla innych miejsc w okolicy. Pomysł 
organizatorów wydarzenia był taki, by ukształtować się od początku jako stowarzyszenie 
polsko-niemieckie:  

być otwarci dla osób i z Polski, i z Niemiec […] – nieważne, skąd ktoś jest, jest mieszkańcem tego 
terenu i chcemy, żeby mieszkańcy czuli się i mogli być włączeni w oferty kulturalne. (MPN_D11)  

Respondent podkreślił, że w tym działaniu ustalono trzy priorytety: rodzinę, wielojęzyczność 
i wielokulturowość. Motywem przewodnim festynu było też zwrócenie uwagi na to, w jak 
skandalicznym stanie jest plac zabaw:  

wyciągamy ludzi z domów i spróbujemy umożliwić w ogóle mieszkańcom zobaczenie, że w tym 
placu w ogóle coś się dzieje i razem z nimi coś tworzymy. (MPN_D11) 

V.1.4. Kultura jako przestrzeń współpracy międzysektorowej oraz spotkania Polaków 
z innymi narodowościami i wzorami kulturowymi 

Stowarzyszenia polonijne mogą podobnie jak inne grupy mniejszości etnicznych sięgać po 
środki z puli na to przeznaczonej przez władze federalne, jak też środki danego kraju 
związkowego czy miasta. Jak wynika z relacji respondenta, Niemcy wysoko cenią działania, które 
mają charakterystykę wielokulturowych, integrujących społeczności o różnych korzeniach 
etnicznych i narodowych. W to wpisują się też działania polonijne w ramach szerszych 
wydarzeń międzykulturowych.  

Takim przykładem fajnym było 850-lecie miasta, gdzie była ogromna impreza publiczna i każdy 
mógł swoje stoisko zgłosić. I wtedy te środki były ogólnie dostępne i dla miasta to też była okazja, 
że zrobią im wielokilometrową imprezę multikulti. To było ustawione na ulicach i temu mogły 
towarzyszyć imprezy. (MPN_D4)  
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Przy tej okazji warto zauważyć, że często takie działania mobilizują instytucje polskie 
i organizacje polonijne do współpracy – impuls wychodzi z zewnątrz od niepolskiego inicjatora 
imprezy, a organizacje mające związek z Polską poczuwają się do współdziałania wewnątrz 
swoich grup narodowych. W omawianym wypadku to polska instytucja skorzystała z pomocy 
migrantów z Polski w Niemczech, którzy przygotowali stoisko:  

nie mieliśmy ludzi, żeby obsadzić takie stoisko przez cały weekend, więc ktoś zrobił to stoisko, a my 
wyłożyliśmy tam program i odsyłaliśmy do imprez towarzyszących. Wtedy mieliśmy tę publiczność 
z ulicy jakby, która przyszła i sobie wybierała, […] tu Indie, a tu Polska. (MPN_D4)  

Bywały i odwrotne sytuacje, to instytucja podzieliła się z organizacją polonijną, znów 
w kontekście szerszej międzynarodowej prezentacji:  

Robiłam kiedyś imprezę […] we Frankonii, okazało się, że można przyjechać, można wystawić 
obrazy, można zrobić stoisko. To mnie kosztowało dużo, żeby to miejsce sobie zarezerwować, 
zamówić, żeby ten stół był duży […] W sobotę bardzo raniutko trzeba było wyjechać i muszę 
powiedzieć, że polonijne stowarzyszenia były szybsze ode mnie i krócej spały w sobotę, bo jak ja 
przyjechałam, to stolik był już zagospodarowany i usiedliśmy sobie z boczku, a na stole jakiś polski 
sklep z serami, cały stół, ogromny, w bardzo dobrym miejscu położony… ale stwierdziłam, że 
właściwie to o to chodziło, więc nie będziemy się tu ani kłócić jak to Polak z Polakiem potrafi, ani 
przesuwać, tylko zorganizujemy się inaczej. (MPN_D4)  

Organizacje polonijne włączają się w wydarzenia o charakterze przeglądu kultury 
mniejszości narodowych w wielu miastach Niemiec:  

od 6 lat bierzemy udział w międzynarodowych dniach kultury […], mamy pawilon, a od 3 lat 
występują nasze dzieci na scenie, w strojach polskich. (MPN_D12) 

Polacy tworzą też miejsca spotkań dla wszystkich ludzi ciekawych i zainteresowanych czymś 
ważnym, nie tylko władających językiem polskim. Tworzenie, moderowanie, dbanie 
o przestrzeń oddawaną innym do wykorzystania na ich cele twórcze, kulturalne, to działania, 
które mogą zbudować miejsce o doskonałej reputacji, daleko przekraczającej środowiska 
polonijne, choć działające na jego rzecz. Pomysł prosty, choć wymagający ogromnej 
konsekwencji i pozytywnego nastawienia do ludzi:  

Cała […] logistyka jest dość prosta. […] przyjdę, po prostu otworzę, pokażę, gdzie się światło 
włącza, z tym nie ma problemu. […] Mamy tę grupę Japończyków, to jest niesamowite. Przychodzi 
ich kilku, natychmiast wszyscy […] ścierają kurze, porządkują, stawiają wszystko tak jak trzeba, 
kwiatki poprawiają po tej swojej imprezie. Są niestety inne, które robią bałagan i wychodzą. Ale też 
pojawiają się imprezy jakby chciane, nie tylko takie przypadkowe. Będzie koncert polskiego 
zespołu, który akurat jest przejazdem. Będzie czytanie autorów słoweńskich, którzy tutaj się 
zameldowali z polskich imprez, ale za tydzień będzie tutaj próba operowej divy, która jest 
naprawdę z pierwszej półki, […] z zespołem jazzowym też przez jakiś tam przypadek i takie dziwne 
rzeczy […]. To nie ma związku z polską kulturą, ale jakby z tym, co się tu dzieje. (MPN_D5)  

Inne miejsce, które działa w silnym otoczeniu konkurencyjnym. Tylko dzięki nastawieniu jego 
twórców do wchodzenia w interakcje z międzynarodową społecznością ich malutkie miejsce ma 
tak silną pozycję i reputację, którą wzmacniają również niemieckie media:  
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jest naprawdę mocna konkurencja. I bywa różnie, ale mamy niektórych Niemców, którzy mieszkają 
koło nas i tak jakby ufają, że to, co robimy, jest dobre, i przychodzą do nas. Te informacje pojawiły 
się również w radio niemieckim, były zapowiedzi. Co ciekawe, lokalne radio RBB, oni musieli te 
rzeczy znaleźć na naszych stronach, bo nie myśmy się do nich zwracali, tylko oni sami je wybrali 
i ogłosili na antenie. (MPN_D7) 

Według kilku opinii osób badanych, przy okazji realizacji wydarzeń dla odbiorców 
dwujęzycznych zawsze pojawia się dylemat dotyczący narodowej przynależności wydarzenia 
kulturalnego i pytanie, czy to jest konieczne, czy nie jest lepiej przeznaczać wydarzenia 
ekskluzywnie dla grup mówiących w danym, ojczystym języku. Czy otwarta formuła nie odsunie, 
którejś z grup, mówiącej w języku niemieckim lub polskim, od imprezy, nie wykluczy wielu osób, 
którzy pojawiłyby się, gdyby działanie było ukierunkowane tylko na jeden z języków? 

Przykłady wydarzeń ujawnione w badaniach przeczą takiej tezie. To raczej wydarzenia, 
których nie otwiera się dla drugiej grupy językowej, zdaniem respondentów, częściej stanowią 
przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia zaangażowania w ważne dla społeczności 
lokalnej wydarzenia:  

to było fajnie widać wczoraj, gdy się odbywała impreza kulturalna czysto pod Niemców. Byliśmy 
ciekawi, jak to wygląda. […] Z okazji dnia otwartego zabytków odbywała się tam impreza, która 
była rozgłaszana tylko i wyłącznie po niemiecku. I była organizowana przez fundację w intencji 
pewnej wysokiej kultury. Była ściągnięta ekipa z Berlina, która bardzo fajnie grała. Było dobre 
jedzenie, ładnie podana kawa w filiżance, piwo w szkle i przyszły cztery osoby polskojęzyczne, nasi 
znajomi, których myśmy poinformowali o tym zdarzeniu. Czyli w takim zdarzeniu było ściśle widać, 
jeżeli coś jest robione pod Niemców, to wtedy rzeczywiście Polak tam nie przyjdzie. Dla nas jest 
trochę szkoda, że to jest inicjatywa, widać to bardzo mocno, odgórna. Państwo organizuje coś dla 
ludzi, w tym dniu cała elita polityczna miasta i landu zbierała się, żeby zobaczyć, jakie efekty 
przyniosła ich decyzja kupna tego miejsca, ale było mocno widoczne, że osoby polskojęzyczne się 
tam po prostu nie pojawiły. Tam nie było żadnej, absolutnie żadnej reklamy po polsku. Ale to też nie 
było intencją [organizatorów]. (MPN_D11).  

Kilku respondentów deklaruje, że motywacją ich działania w kulturze jest praca na rzecz 
podtrzymania dobrego wizerunku Polski za granicą jako kraju otwartego, tolerancyjnego:  

motywacją do cyklu tych spotkań jest to, co się pisze teraz w prasie niemieckiej. […] Po kilku latach 
takiej w miarę prosperity, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, otwieranie się, Polacy byli 
trochę inaczej postrzegani. Nagle po zmianie rządu i po tych działaniach ministra spraw 
zagranicznych, ale nie tylko, w ciągu kilku miesięcy można wszystko to zburzyć. W tym sensie, że 
bardzo łatwo jest dla wielu Niemców powrócić do starych stereotypów. […] Częścią tego, co tu 
robimy, jest próba zmiany stereotypu czy myślenia Niemców o Polakach. A gdzieś to tam w tyle 
głowy każdy jakoś ma. […] to bardzo długi proces, ale bardzo łatwo i krótko można go odwrócić. 
[…] Niemcy znów wpadają w te same jakieś kalki, jeśli chodzi o myślenie o wschodzie. (…) Artykuły, 
krytyczne w prasie niemieckiej były słuszne, ale było ich za dużo. Było mniej próby pokazania czy 
zrozumienia, skąd to się bierze. Czy pokazania też działań drugiej strony. […] Warto wytłumaczyć 
fenomen populizmu w Polsce poprzez opowieść o ostatnich trzydziestu latach. (MPN_D7) 
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V.1.5. Polacy ciekawi wszystkiego i otwarci na nowe doświadczenia 

Z wywiadów wynika, że istnieje grono polskich menedżerów kultury w Niemczech, 
pasjonatów jakiejś dziedziny, w której doskonale się orientują, którzy nie segregują publiczności 
na polską i niepolską. Są zapaleńcami jakiegoś kulturalnego obszaru i otwierają się na 
wszystkich zainteresowanych, nie uwypuklając specjalnie wątku polskiego. Nie organizują 
kultury polskiej, tylko kulturę dobrą. Inicjatorzy tych wydarzeń nie są wyrachowanymi 
zawodowymi impresariami, są za to nastawieni na rozpoznanie, odkrywanie obszaru i swojej 
publiczności, stawiają również na pozytywne zaskoczenie, są otwarci na nowe doświadczenia, 
nowe spotkania:  

Nie planujemy oferty szczególnie pod konkretnego odbiorcę. Zdajemy się na czysty przypadek. Też 
ja osobiście lubię dać się zaskoczyć. Zobaczymy, co się wydarzy. Rzeczywiście trudno przewidzieć, 
co się wydarzy. Wydarzenia zapowiadające się bardzo fajnie okazują się kompletnym flopem 
i odwrotnie. (MPN_D5)  

W relacji respondenta ciekawe zaskoczenie miało miejsce, gdy dwie malarki z Niemiec 
i Austrii, którym oddano przestrzeń polskiego klubu w Berlinie, zorganizowały cykl spotkań ze 
znajomymi, które okazały się dla bywalców miejsca, w dużej mierze Polaków, okazją do 
poznania sztuki i osób, które stanowią środowisko najważniejszych twórców, malarzy 
niemieckich do 40. roku życia. Polscy kuratorzy, bywalcy miejsca, przeżyli zaskoczenie, ale też 
doświadczyli szansy nawiązania ciekawych profesjonalnych relacji. Normą jest, że ktoś, kto 
organizuje wydarzenia kulturalne, musi być przygotowany na zmienne zainteresowanie 
publiczności i brak pewnych stałych reguł:  

kilka razy były „puchy”, potem były tłumy, cała ulica była zablokowana. Ja myślałem, że osiwieję, bo 
tu mamy problemy z sąsiadami i policja też nie lubi takich numerów, bo to się wiąże z ryzykiem 
[niebezpiecznych sytuacji]. (MPN_D5) 

V.2. Kanały komunikowania o wydarzeniach kulturalnych oraz reakcje 
uczestników wydarzeń kulturalnych i otoczenia społecznego  

Analizując warunki dla skutecznej promocji działań kulturalnych, warto sięgnąć po opinie 
polskich działaczy kulturalnych mieszkających w Niemczech, które ukierunkowują nas na 
charakterystyczne okoliczności działania w tym kraju związane z pozyskiwaniem informacji 
o ofercie kulturalnej. Za istotne uznaje się z jednej strony znaczenie planowania dystrybucji 
informacji znacznie wcześniej niż w warunkach polskich. Inną znaczącą okolicznością jest ciągle 
prestiżowe, ale również praktyczne znaczenie mediów papierowych w Niemczech. Kluczowe dla 
niemieckich obiegów kultury, w które włączeni są również mieszkający w RFN Polacy, są lokalne 
obiegi informacji. Wszystko to nie działa wszelako w sprzeczności z coraz to bardziej 
dominującym kanałem komunikowania o kulturze poprzez media społecznościowe.  

V.2.1. Znaczenie planowania dla dystrybucji informacji w Niemczech 

Istotną cechą niemieckich relacji w komunikowaniu informacji jest planowanie z dużym 
wyprzedzeniem. Zrozumienie tej charakterystyki pracy praktycznie wszystkich typów mediów 
jest jednym z kluczy do sukcesów frekwencyjnych i znalezienia swojej docelowej publiczności 
w Niemczech. Kto z polskich i polonijnych organizatorów rozgryzie ten system – temu łatwiej 
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i skuteczniej się pracuje przy promocji wydarzeń skierowanych do migrantów z Polski 
w Niemczech i realizowanych przez środowiska polskie dla masowego odbiorcy:  

jeżeli ja nie byłam gotowa z moim planowaniem co do dnia, godziny, sali itd. pół roku wcześniej, no 
to wypadałam z tych informatorów, a oni mają ich mnóstwo. (MPN_D4) 

V.2.2. Badania dotyczące źródeł pozyskiwania informacji 

Tylko jedna z osób badanych, reprezentantka polskiej instytucji w Niemczech, przyznała, że 
jej organizacja badała sposób, w jaki ich odbiorcy korzystają ze źródeł informacji o ich 
wydarzeniach:  

przeprowadzamy takie sondażowe, nasze, wewnętrzne badania, skąd się dowiedzieli o naszej 
działalności czy skąd wiedzą na przykład o danym wydarzeniu, więc bardzo często jest tak, że 
dowiadują się ze źródeł online, z Internetu. Dlatego część środków, które my przeznaczamy na 
przykład na kampanię promocyjną, postanowiliśmy jakby przekierować na promocję w mediach 
online, w mediach społecznościowych zamiast mediów takich tradycyjnych, chociaż trzeba 
przyznać, że w Niemczech to czytelnictwo i papierowe zaproszenia są dalej silnym środkiem 
przekazu. (MPN_D9) 

V.2.3. Znaczenie mediów drukowanych w komunikowaniu oferty kulturalnej w Niemczech  

Również zdaniem kilku innych respondentów, w Niemczech ciągle istotne jest działanie 
mediów papierowych. Czy dotyczy to również preferencji polskich czytelników? Nie ma śladu 
wiedzy na ten temat w prowadzonych wywiadach. Wszelako działania ukierunkowane na 
odbiorców niemieckich jak cel działań promocyjnych przekładają się również na migrantów 
z Polski w Niemczech zainteresowanych działaniami artystycznymi, kulturalnymi.  

Zależy nam, żeby informacja o naszej działalności ukazywała się w prasie lokalnej typu dzienniki, 
dlatego że […], poziom czytelnictwa prasy tradycyjnej w Niemczech jest bardzo wysoki. Przeciętny 
Niemiec o wydarzeniach kulturalnych zazwyczaj czyta w swoim lokalnym dzienniku czy dodatku 
do dziennika, […] widać to po liczbie prenumerat. (MPN_D9).  

Wśród organizatorów aktywności kulturalnych jako problem, któremu trzeba poświęcić 
więcej czasu, postrzegana jest dostępność dziennikarzy niemieckich mediów dla potrzeb 
informowania o polskich projektach realizowanych w Niemczech:  

niestety tutaj do prasy jest dosyć trudny dostęp, trudno zawołać dziennikarza, który by przyszedł 
i opisał imprezę, kompletnie to się nie udawało. (MPN_D4)  

Szansą pozostaje bycie częścią większej imprezy organizowanej przez Niemców lub 
z udziałem Niemców, wówczas jest duże prawdopodobieństwo na bycie częścią większej relacji. 
Ta informacja respondenta nie oznacza wszelako en bloc dyskryminacji polskich treści 
i wydarzeń przez niemieckie media papierowe, ale opisuje doświadczenie związane z polską 
instytucją w konkretnym środowisku lokalnym. Symptomatyczność tego zjawiska można 
zweryfikować tylko w konkretnych sytuacjach, być może znanych czytelnikowi tego raportu, 
względnie zweryfikowanych w części projektu dotyczącej percepcji kultury polskiej 
w niemieckich mediach.  
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V.2.4. Znaczenie lokalnych obiegów informacji 

Podstawą dla przyciągnięcia osób na lokalne wydarzenia z udziałem i dla – wspólnie – 
Niemców i Polaków jest zaistnienie w mediach lokalnych, cyfrowych i papierowych: 

cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie byśmy nie robili, w jakiejkolwiek dziedzinie, ważny jest odbiór 
prasy lokalnej, czyli przełożenie później na artykuły prasowe, które się pojawią w prasie 
niemieckiej czy też na stronach internetowych portali niemieckich, bo wtedy widzimy, że ta praca 
dociera do szerszego grona odbiorców. (MPN_D9) 

 To działanie na poziomie lokalnym, a nie kampanie w centralnie dystrybuowanych, 
prestiżowych mediach, jest priorytetem w działaniu doświadczonych menedżerów kultury 
aktywnych w niemieckim kontekście.  

Zawsze bardzo silnie przygotowujemy się przed wydarzeniem do kampanii promocyjnej 
i informacyjnej na temat wydarzeń. (MPN_D9) 

V.2.5. Wybrane aspekty skuteczności promocji kultury w niemieckich środowiskach 
polonijnych 

Jest kilka interesujących elementów, na które warto zwrócić uwagę przy okazji refleksji nad 
narzędziami promocji. Z opinii i przykładów przywoływanych przez respondentów jasno 
wynika ich duża świadomość skuteczności narzędzi komunikacji, jakimi są media 
społecznościowe. Są przekonani o przełożeniu tych działań na rzecz uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych:  

nasze wydarzenie było promowane tak, że w kanałach społecznościowych […] prowadzona była 
komunikacja wszystkich wydarzeń, przygotowań, później poszczególnych etapów tego 
przedsięwzięcia. (MPN_D9); 

Imprezy ogłaszane są przeważnie przez Facebook i też naszą stronę internetową. (MPN_D5); 

pierwsza droga to Facebook. (MPN_D11) 

Do dalszych aspektów skuteczności promocji należy sytuacja aktywności w tym zakresie na 
terenach bliskich polskiej granicy państwa. Wywiad z osobą działającą na polsko-niemieckim 
pograniczu przynosi szereg szczegółowych rozwiązań sprawdzających się w fizycznej bliskości 
z terytorium Polski:  

Mieliśmy ulotki, które powrzucaliśmy ludziom do skrzynek, ale tez zostawiliśmy w sklepach, 
w piekarni, u szewca, w żłobku. I Facebook, gdzie było bardzo dużo udostępnień i dużo „polubień”. 
I mówiliśmy, mówiliśmy. I to zawsze działa, jak się zaangażuje do współorganizacji pewne osoby, to 
one przyciągną kolejne. (MPN_D11)  

Innym ciekawym aspektem jest rozważenie sytuacji, gdzie komunikowanie o kulturze dzieje 
się w środowiskach zdominowanych przez starszych migrantów. Są organizacje polonijne, które 
polegają ciągle na tradycyjnych metodach komunikowania informacji o inicjatywach 
kulturalnych, wedle ich oceny, bardzo adekwatnych dla środowisk polonijnych:  
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informujemy o wydarzeniu w kościele i mailowo. Są też plakaty, ale niewielka ilość, w takich 
miejscach, gdzie się Polacy spotykają. I próbujemy też ulotki rozdawać, jak mamy na to fundusze. 
(MPN_D12)  

Organizacje ukierunkowane na publiczność polską stosują spersonalizowane zaproszenia 
docelowe. Kierują je do osób zainteresowanych tematycznie danymi wydarzeniami, typami 
aktywności czy danym gatunkiem sztuki, medium kultury. Dane czerpią z wcześniejszych 
kontaktów i indywidualnych deklaracji osób zaangażowanych w życie polonijne związane 
z Polakami, znają z imienia i nazwiska osoby zainteresowane kulturą:  

już na podstawie wysyłki, na przykład, gdy robię wystawę, wpisuję „wystawa” i mi „wypluwa” 800 
nazwisk, które kiedyś tam gdzieś zadeklarowały, że się interesują np. sztuką, a nie muzyką. 
Mieliśmy takie docelowe rozdzielniki, gdzie żeśmy słali np. na docelowy rozdzielnik zaproszenia na 
wystawy i ja mailowo podobnie miałem. Także odbywała się taka trochę selekcja publiczności, żeby 
nie wysyłać 3 tys. zaproszeń, a na Facebooku to wiadomo, trudno jest to ocenić. Po prostu się 
wrzuca i to leci gdzieś tam. (MPN_D8)  

Wiele organizacji, szczególnie instytucji polskich, które stać na działania wydawnicze 
i promocyjne, wydaje cyklicznie program w formie drukowanego folderu czy kalendarium, 
często ma to postać kwartalną z racji trybu planowania, w jakim pracuje dana organizacja. 
W wypowiedzi jednego z respondentów mamy szansę prześledzić sekwencję działań 
podejmowanych w celu zaproszenia publiczności na wydarzenie:  

kwartalny program jest dystrybuowany w mieście w takich miejscach typowych dla tych 
materiałów, na przykład przy knajpach, tam nasz program zawsze jest przez cały rok. I to jest 
pierwszy krok, ten program kwartalny. Później ten program wprowadzam do Internetu na naszą 
stronę, gdzie jest kalendarium. Następnie do poszczególnych wybranych imprez drukujemy np. 
zaproszenie, wysyłamy newslettera, ewentualnie informację prasową, robimy event na Facebooku, 
zapraszamy, wysyłamy ewentualnie jeszcze jednego newslettera no i te docelowe zaproszenia, plus 
trzeba pamiętać o tym, żeby cały program wysłać do prasy. Po prostu takie dzienniki programowe, 
takie właśnie gazety, gdzie to też się powinno znaleźć. (MPN_D8)  

V.3. Podsumowanie rozdziału 

Zebranie wszystkich zgłoszonych wyżej obserwacji, dotyczących, po pierwsze, niuansów 
organizacji wydarzeń kulturalnych, a po drugie, komunikowania oferty kulturalnej potencjalnej 
publiczności, wymaga krótkiego przypomnienia najważniejszych wątków zarejestrowanych 
w badaniach jakościowych – wywiadach.  

Jedno jest pewne: za ofertą kulturalną dla migrantów z Polski w Niemczech stoi wiele 
doświadczonych, twórczych menedżerów kultury i społeczników. To oni, często w trudnych 
warunkach i przy niesprzyjających okolicznościach, doprowadzają do kontaktu Polaków 
w Niemczech z ofertą kulturalną. Sama paleta form aktywności kulturalnych dla migrantów 
z Polski w Niemczech jest bardzo szeroka. To przysłowiowe i realnie realizowane karaoke, to 
zabawa karnawałowa, bal andrzejkowy oraz inne imprezy taneczne. Podtrzymywana jest 
tradycja oferowania koncertów muzyki klasycznej, ale ze względu na, zwłaszcza, młodsze 
pokolenia migrantów z Polski w Niemczech coraz bogatsza jest oferta koncertów innych 
gatunków muzycznych, zwłaszcza muzyki rockowej.  
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Istotnym elementem krajobrazu kulturalnego są polsko-niemieckie festiwale i święta 
w miastach na granicy. Organizatorzy, myśląc o popularności i skuteczności oferowanych 
działań, kładą w ostatnich latach zwłaszcza nacisk na promowanie wydarzeń kulturalnych 
z twórczym udziałem dzieci. Te swoim zaangażowaniem przyciągają uwagę rodziców do 
aktywności kulturalnych. W ramach otwarcia prywatnych polskich placówek kulturalnych, 
takich jak księgarnie czy kluby kulturalne, organizuje się nie tylko własne wydarzenia – Polacy 
oddają swoją przestrzeń na potrzeby grup zupełnie z Polską niezwiązanych, np. Izraelczyków, 
Słoweńców, Japończyków czy oczywiście Niemców. Do spektrum wydarzeń organizowanych 
przez podmioty polskie należą m.in. debaty i spotkania o tematyce społecznej, spotkania 
z autorami książek czy wernisaże jako sprawdzony, choć rutynowy format imprezy kulturalnej. 
W tym zakresie trzeba podkreślić, że jeszcze wiele wyzwań, a jednocześnie szans czeka na 
osoby, które zajmują się prezentacją sztuk wizualnych.  

Zdaniem respondentów warto przyjrzeć się metodom organizacji praktykowanym przez 
instytucje polskie w Niemczech, zwłaszcza te, które działają zgodnie ze standardami 
i praktykami instytucji niemieckich. Do wymienionych w relacjach osób badanych aspektów 
organizacji życia kulturalnego należą m.in. programy edukacyjne dotyczące Polski w szkołach 
niemieckich, jak również całe spektrum możliwych działań lokalnych z mieszkańcami 
niemieckimi i poważne zaangażowanie do tego celu organizacji polonijnych.  

Za ważny komponent tej refleksji należy uznać doceniany przez respondentów wysiłek 
otwierania symbolicznych drzwi dla innych i przekraczanie granic. W tym sensie kultura jawi się 
jako przestrzeń współpracy międzysektorowej oraz spotkania Polaków z innymi 
narodowościami i wzorami kulturowymi. Migranci z Polski w Niemczech biorą udział 
w wydarzeniach międzykulturowych, przy okazji konsolidując swoje siły jako instytucje 
i organizacje polskie, które mają wspólny cel. Polacy tworzą – nie tylko w Berlinie – miejsca 
spotkań, przestrzenie dla wszystkich ludzi ciekawych. Liderami takich działań i nastawień są 
Polacy ciekawi wszystkiego i otwarci na nowe doświadczenia. Inicjatorzy imprez stawiający na 
zaskoczenie i naukę.  

Bardzo istotnym uzupełnieniem tej porcji wiedzy jest rozeznanie adekwatnych, skutecznie 
funkcjonujących kanałów komunikowania o wydarzeniach kulturalnych. W tym sensie istotne 
jest wczesne planowanie dystrybucji informacji, jak również badanie preferencji odbiorców co 
do wykorzystywania źródeł i odpowiednich kanałów informacyjnych. Do istotnych obserwacji 
zgłoszonych w wywiadach należy zwrócenie uwagi na istotę lokalnych obiegów informacji 
w Niemczech, które należy wzmacniać coraz bardziej obecnymi – wśród wszystkich generacji 
odbiorców – kanałami mediów społecznościowych.  
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VI. Kapitał kulturowy, pozycja w systemie 

zróżnicowania społecznego i położenie materialne 

a modele uczestnictwa w kulturze 

Celem analizy zestawu informacji pozyskanych w drodze wywiadów indywidualnych 
z osobami reprezentującymi aktywne podmioty i indywidualne działania w dziedzinie oferty 
kulturalnej skierowanej do Polaków w Niemczech jest naszkicowanie charakterystyki 
odbiorców oferty kulturalnej badanych organizacji, instytucji i ich uwarunkowań. W tym 
komponencie raportu znajdują się treści służące określeniu, kto jest odbiorcą oferty kulturalnej 
oraz czy można bliżej, typologicznie scharakteryzować uczestników wydarzeń, gości miejsc 
kulturalnych, klientów oferty kulturalnej. Czy istnieje ich typowy odbiorca? Kwestie te 
przywołują do dyskusji pojęcie kapitału kulturowego, uwarunkowania społeczne i materialne 
uczestnictwa w kulturze dla migrantów polskich w Niemczech, ujmowane z perspektywy 
dynamiki zmiany w czasie. Ten komponent opracowania złożony został z czterech wiodących 
wątków, wyselekcjonowanych w analizie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. Pierwsza 
część rozdziału złożona jest z komentarzy do treści wypowiedzi respondentów na temat statusu 
społecznego i kulturowych kompetencji przedstawicieli migrantów z Polski w Niemczech. 
Element drugi jest próbą charakterystyki polskich uczestników kultury z perspektywy różnych 
grup wiekowych opartą na opiniach respondentów. Trzecia część dotyczy potencjalnych 
i praktykowanych relacji międzyludzkich jako fundamentu kapitału kulturowego w relacji osób 
badanych. Ostatni element relacji zawartej w tej części opracowania jest próbą typologii 
polskich uczestników kultury w Niemczech według dziedzin ich zainteresowania opartą na 
analizie wypowiedzi uczestników wywiadów pogłębionych. 

VI.1. Status społeczny i kompetencje kulturowe migrantów z Polski w RFN  

Większość respondentów widzi kompetencje i zaangażowanie kulturalne migrantów z Polski 
w perspektywie ich wykształcenia, kategorii klasy społecznej oraz nawyków uczestnictwa 
wyniesionych z rodzinnego domu lub lokalnego środowiska. W wypowiedziach osób badanych, 
co szczególnie ważne w kontekście sytuacji migrantów, wybrzmiewa również czynnik stopnia 
znajomości języka niemieckiego. Te elementy są wskazywane jako składowe determinujące 
zaangażowanie w uczestnictwo w kulturze lub silnie na nie oddziałujące.  

[Udział w wydarzeniach kulturalnych – autorzy] w dużej mierze zależy od wykształcenia ludzi 
przyjeżdżających tutaj. Ja nie chcę negować ludzi, którzy przyjeżdżają ze względów zarobkowych, 
zwykłą szkołę zawodową skończył jeden z drugim, pracują na jakimś magazynie czy innych 
miejscach pracy. Praca bardzo prosta, niewymagająca Bóg wie jakich kwalifikacji, no żadnych 
kokosów oni też tam nie zarabiają, trudno od nich wymagać, żeby byli zainteresowani jakimś 
Chopinem. (MPN_D2)  

Wiedza respondentów nie opiera się wszelako na danych z badań społecznych czy 
systematycznym diagnozowaniu publiczności, lecz na obserwacjach respondentów ze swojego 
najbliższego otoczenia środowisk polonijnych. Perspektywa przyjęta przez działaczy 
kulturalnych jest perspektywą dość uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony 
determinizm. W pewnych opiniach, które odnoszą się do tematyki kapitału kulturowego, 
słyszymy raczej utrwalanie schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych.  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

77 
 

Tu udział w kulturze zależy na pewno od przynależności do klasy społecznej. Członkowie klasy 
wykształconej (Bildungsschicht), którzy korzystali u siebie z takiej oferty, korzystają z niej na 
pewno i w Niemczech. Oczywiście może się zdarzyć, że na przeszkodzie stanie im bariera językowa. 
(MPN_D10) 

To jest związane z kulturą w rodzinie, czyli jeżeli rodzice są wykształceni, to ta kultura też jest 
inna. (MPN_D27)  

Respondenci wyczuleni są wszelako na pewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii 
sztuki. Język i poziom wykształcenia zgłaszane są jako główne bariery w udziale w życiu 
kulturalnym, choć przecież język pewnych dziedzin sztuki nie jest uwarunkowany znajomością 
języka niemieckiego. Problemy z uczestnictwem w kulturze dotyczą tak Polaków, jak i Niemców:  

poziom wykształcenia to bariera, która dotyczy wszystkich, również Niemców, a nie tylko Polaków. 
Język jest oczywiście kryterium wykluczenia, ale sztuka ma własny język komunikacji i np. 
w muzeum sztuki język nie jest kryterium wykluczenia. Zresztą muzea są często dwujęzyczne – 
języki muzealne w Niemczech to niemiecki i angielski. (MPN_D10)  

W opiniach respondentów wybrzmiewa przekonanie, że trudno jest zmienić nawyki 
spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w kulturze, które utrwaliły się jeszcze w życiu migranta 
w Polsce. Uczestnicy kultury przywożą swoje nawyki z ojczyzny. Nietrudno w ogólności 
problemu zgodzić się z częścią opinii, że polski system edukacji, wychowanie w rodzinie 
i najbliższym środowisku szkolnym, dostęp do oferty kulturalnej i cała atmosfera wokół 
uczestnictwa w kulturze mają ogromny wpływ również po zmianie kraju zamieszkania. Kwestią 
dyskusyjną i często niedocenianą przez respondentów pozostaje dynamika zmiany zachowania 
i możliwość przełamania schematycznych, rzekomo zdeterminowanych sposobów uczestnictwa 
w kulturze.  

Ja od nikogo niczego nie wymagam. Cała sprawa już leży w Polsce, także ci, którzy tutaj 
przyjeżdżają i w praktyce powielają sposób życia, który wzięli z Polski. W Polsce wcale nie jest 
inaczej. Ja pracowałem przez 17 lat w filharmonii, ja coś o tym wiem, tak że to jest dokładnie tak 
samo. Kultura w Polsce zawsze była traktowana po macoszemu. (MPN_D2)  

Według części osób badanych zdecydowana większość aktywności proponowanych Polakom 
ma bardzo szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których 
pochodzą, zawodów, które wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadają, jest bardzo 
zróżnicowany. W tym sensie trudno wskazać uśrednionego, typowego odbiorę programów 
kulturalnych oferowanych Polakom w Niemczech – respondenci widzą tę różnorodność.  

Czy jest typowy odbiorca tej oferty [kulturalnej, integracyjnej: karaoke, imprezy andrzejkowej]? 
Nie, zbyt duża różnorodność. Mamy tutaj lekarzy i dentystów, muzyków, no i zwykłego fizycznego 
pracownika, który też musi być, bo ktoś musi wykonywać tę prostą pracę, a dla niego to też jest 
jakiś, w sumie lepszy zarobek niż w Polsce. Nie ma co się oszukiwać, że to też jest troszkę inaczej, 
jak jest się na stałe, korzenie się zapuści, to nie są takie kokosy, tutaj opłaty są dużo wyższe. 
(MPN_D2)  

Są ludzie, którzy przyjechali do pracy. I są też artyści, którzy przyjechali dlatego, że tutaj mają 
większą wolność artystyczną, więc jest to bardzo zróżnicowane i nie ma takiego jednego, 
klasycznego odbiorcy. (MPN_D8)  
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Zdarzają się dość jednoznaczne opinie względem typów migrantów, wymagające uściślenia, 
którego nie mamy wypowiedziach respondentów. Pozostawiają oni swoje typologie w formie 
pewnego zarysu – jak wiadomo, dość uproszczonego. Polonia lat 80. to według jednego 
z respondentów z Monachium, z kręgu byłych dyplomatów, środowisko Radia Wolna Europa. Do 
tego ciekawą kategorią, o której pamięta część respondentów w kontekście migrantów z Polski, 
są aussiedlerzy, przesiedleńcy, którzy co prawda zrzekli się obywatelstwa:  

ale w sercu wciąż są Polakami. (MPN_D28)  

VI.2. Charakterystyka polskich uczestników kultury w Niemczech według 
wieku i nawyków uczestnictwa  

W zebranych opiniach pojawia się kilkakrotnie przekonanie o kluczowej dla wyborów 
kulturalnych charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Respondenci postrzegają Polaków 
według przynależności do generacji. Wiele ocen dotyczących zaangażowania w życie kulturalne 
opartych jest na obserwacjach grup wiekowych. Kryterium to stanowi często uproszczone 
narzędzie argumentacji i wyjaśniania przyczyny względem zachowania w dziedzinie 
uczestnictwa w kulturze. Niektórzy z respondentów czynią też na użytek swoich argumentów 
powiązania grup wiekowych z tzw. falami migracyjnymi. Starają się zrozumieć zmiany 
w uczestnictwie w kulturze przez pryzmat motywacji migrantów do osiedlania się w Niemczech 
i powiązanych z tym stylów życia, bardziej lub mniej aktywnych kulturalnie. W zachodnich 
krajach związkowych, zwłaszcza w dużych miastach, normą jest bardzo mieszana struktura 
wiekowa migrantów polskich:  

Wiekowo jest to różnie. Są tacy jak ja, którzy żyją tu od 20 lat. Są tacy, którzy przyjechali 2 lata 
temu. (MPN_D8) 

Są miejsca w Niemczech, gdzie zdecydowanie dominują już młodzi migranci, zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach i bliżej polskiej granicy:  

Tutaj przyjechało bardzo dużo młodych ludzi. Powyżej pięćdziesiątki to jest bardzo mało ludzi. Ta 
górna granica, tak jak ja to widzę, to jest 45 lat. Ludzie, którzy przyjeżdżali na początku czy 
w połowie lat 90., już się postarzeli. […] Poza tym nikt, mając 50 lat, nie będzie jechał w nieznane, 
żeby zaczynać życie. Chyba że nie ma innego wyjścia. Przyjeżdżają, zostają na jakiś okres czasu, 
wyjeżdżają, przyjeżdżają znowu stricte do pracy, tu zarabiają, tam wydają. Nie po to, żeby się 
osiedlić. (MPN_D2)  

Te charakterystyki wiekowe mają, zdaniem badanych, zasadnicze znaczenie dla uczestnictwa 
w kulturze. Działacze kulturalni w zależności od miejsca swojej działalności są świadkami 
dynamicznych przemian w zakresie grup wiekowych będących uczestnikami ich inicjatyw 
kulturalnych. W kilku opiniach do najbardziej ubywającej ilościowo grupy wiekowej należą 
dwudziestolatkowie:  

przychodzący do nas to osoby zdecydowanie powyżej 30-tki, między 30. a 60. rokiem życia. To się 
też zmieniło, jest mniej studentów, to się przesunęło trochę, powiedzmy, o 10 lat. Ma to związek 
z gentryfikacją tej dzielnicy. Studenci się stąd wynieśli tam, gdzie jeszcze jest tanio. (MPN_D5); 

trzeba walczyć o młodą publiczność. (MPN_D4) 
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W wywiadach podejmowana też jest próba charakterystyki typów odbiorców, publiczności 
polskich instytucji publicznych w Niemczech. Ich działalność kojarzona jest przez respondentów 
znów najczęściej w zakresie grupy wiekowej. W jednej z wypowiedzi przenika pewien 
uproszczony modelowy punkt widzenia w zakresie tzw. wzorcowego odbiorcy oferty dla 
szczególnego typu oferty i organizacji kulturalnej, w której odbiorca bywa. To wytwarza 
określony scenariusz wydarzenia i wymaga działań organizacyjnych adekwatnych dla danej 
sytuacji: 

publiczność Instytutów Polskich to jest ktoś w wieku średnim, starszym, kto […] ma trochę więcej 
czasu. Taki spokojny, który […] tak jak jest zwyczajem niemieckim, pół godziny wcześniej. 
(MPN_D4)  

Zdaniem jednej z osób badanych to wpływało na zachowanie organizatorów. Obecność 
uczestnika przybywającego z wyprzedzeniem wymagała pewnego rodzaju zadbania o niego, 
zapewnienia zgodnie z jej lub jego oczekiwaniami czegoś na wstępie.  

Musiał być ktoś, żeby ich przywitać i porozmawiać z nimi, zanim się impreza zaczęła. (MPN_D4) 

Istotną zmienną w ocenie respondentów jest ulokowanie danego działania kulturalnego na 
mapie Niemiec, lokalna i regionalna specyficzność nawyków, standardów uczestniczenia 
w aktywnościach kulturalnych. Również w Niemczech występują w tym zakresie różnice między 
poszczególnymi krajami związkowymi i konkretnymi miejscowościami. 

To jest też specyfika landu, bo w Nadrenii było bardzo dużo Ślązaków, czyli „de facto” ludzi 
dwujęzycznych świetnie mówiących po polsku. Byli i tacy, którzy nie mówili po polsku ani słowa, 
choć – jak sugeruje respondentka – znali język polski. (MPN_D4) 

W badaniach często wskazuje się jednak na uczestników w wieku średnim, ok. czterdziestki 
lub starszych, którzy ilościowo pojawiają się najczęściej w orbicie polskich instytucji 
kulturalnych aktywnych w Niemczech: 

to taki uczestnik w wieku średnim, tak myślę koło 40 albo więcej. Jest sporo emerytów. (MPN_D4)  

Z angażowania osób w tym wieku do działalności organizacji kulturalnych wynikają czasem 
zjawiska niemożliwe do zrealizowania wyłącznie w gronie młodych migrantów. Doświadczenia, 
zasoby stanowią kluczowy element pewnych przedsięwzięć, np. z zakresu kolekcjonerstwa, 
związanego z dziesiątkami lat poświęceniu jakiejś pasji:  

w roku Chopina, to była niespodziewana rzecz zupełnie. Dowiedziałam się, że jest filatelista polski, 
którego pasją życiową jest zbieranie znaczków z Chopinem z całego świata. No i genialnie, 
[koleżanki – autorzy] zrobiły wystawę tych znaczków, przyszła bardzo fajna publiczność, zupełnie 
inna, godzinami te znaczki oglądali. To było w gablotach, były jakieś lupy, oglądali, rozmawiali. […] 
ludzie starsi, którzy zbierali znaczki. To wrzuciliśmy do różnych informatorów i do filatelistów 
niemieckich. […] Ale ja potem stwierdziłam, że trzeba dla młodzieży coś zrobić wśród tych 
znaczków, żeby ich zainteresować. I zrobiłam jakieś warsztaty na inny temat, a potem można 
popatrzeć, a to są takie znaczki, co my mamy na tych znaczkach, i też to fajnie wyszło. (MPN_D4)  

Każda instytucja i inicjatywa kulturalna zazwyczaj ma swoją stałą, choćby nieliczną, ale 
wierną publiczność. Nie inaczej jest w wypadku instytucji i działań, na które zwracają uwagę 
respondenci badania.  
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Na ostatnie wernisaże przyszło kilkoro studentów, przyszło kilku starych bywalców z Polonii, 
również tacy, którzy są kolekcjonerami sztuki. Przychodzą na wszystkie nasze wernisaże. Zbierają 
polską sztukę po prostu współczesną i lubią się obracać w galeriach i wśród artystów. Przyszło 
kilka ludzi, których w ogóle nigdy nie znałem, i co ciekawe, przyszła część Polonii, która przedtem 
do nas nigdy nie przychodziła. (MPN_D8)  

Są również podmioty prywatne, których oferta kulturalna ma już wierną publiczność:  

Nasze pierwsze miejsce było przy tej głównej ulicy i tam rzeczywiście sporo było takiej publiczności 
przypadkowej, przechodzącej obok i wchodzącej, natomiast tutaj jest 90% tych, którzy specjalnie 
tu przyszli, i 10 % takich z ulicy. (MPN_D5).  

Wielu uczestników wiąże również światopoglądowa bliskość, instytucje mają tego 
świadomość i podejmują decyzje z uwzględnieniem tego wymiaru uczestnictwa:  

ogólnie rzecz biorąc, są to ludzie, z którymi gdzieś tam nam po drodze światopoglądowo. Są ludzie, 
którzy czasami starają się coś zaburzyć albo wejść w jakiś ostry spór, ale z jakiegoś powodu do nas 
nie przychodzą. Co myślę, że z jednej strony byłoby ciekawe podyskutować, jeśli byłaby szansa na 
dyskusję. Z drugiej strony czasami mam coś takiego, że obawiam się, żeby ktoś nam nie zakłócił 
spotkania, bo szkoda na to czasu. Ale na razie nic się takiego nie zdarzyło. (MPN_D7) 

VI.3. Wzmacnianie relacji międzyludzkich jako element kapitału kulturowego  

W wielu opisach zachowania polskich uczestników i ich decyzji co do spędzania czasu 
w zakresie kultury pojawia się kwestia relacji międzyludzkich, istoty czasu spędzanego w celu 
podtrzymania i zawierania znajomości. Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu 
służą. Lokalizacje wskazywane jako kulturalne stanowią zaplecze dla budowania relacji 
międzyludzkich – stąd dla wielu istotna jest trwałość miejsc, instytucji, lokali.  

Bardzo mi zależy na tym, żeby jakaś ciągłość się pojawiała, czyli żeby się zawiązywały znajomości, 
jakieś takie bardziej długofalowe (MPN_D5)  

Są też podmioty i działacze kulturalni, którzy mają ochotę wyselekcjonować, wybrać 
publiczność, dzieje się to jednak zazwyczaj dla celów interesu instytucji, a rzadko z korzyścią dla 
dostępu do oferty kulturalnej. Wypowiedź jednej z osób reprezentujących polski sektor 
publiczny przynosi spostrzeżenie o strategicznym budowaniu relacji przez Polaków 
odpowiedzialnych za relacje ze środowiskami polonijnymi:  

zależy mi na dotarciu do ludzi, którzy mają talenty. (MPN_D28)  

Ta osoba zainteresowana jest migracyjnymi historiami sukcesu, skupia się na poznawaniu 
„wartościowych”, żeby znajomości z nimi wykorzystać dalej w swojej aktywności jako 
dyplomaty i człowieka odpowiedzialnego za relacje kulturalne.  

Miejsca prowadzone przez Polaków i najczęściej z myślą o Polakach przyciągają również 
uwagę publiczności niemieckiej oraz międzynarodowej, dotyczy to wszelako dość szczególnych 
tematów i okoliczności. Nie jest tak, że miejsca te cieszą się popularnością tylko ze względu na 
ich polski wizerunek. To jest bardzo istotny międzynarodowy wymiar relacji inicjowanych przez 
Polaków, gdzie polskie miejsca, przyjmując publiczność międzynarodową, wzmacniają rolę 
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polskich organizatorów w niemieckiej społeczności kulturalnej, zwłaszcza tej nastawionej na 
dialog ludzi i kultur. Jeden z respondentów zwraca uwagę na tę szczególną okoliczność:  

osoby przychodzące to naprawdę mix narodowościowy, ale też jest grupa Niemców interesujących 
się Polską. To jest bardzo ciekawe, gdy oni przychodzą na takie imprezy typu pokaz slajdów 
z Doliny Rospudy. Też są trochę polityczne imprezy, jakaś seria wykładów była o Islamie, 
organizowana przez jakąś tam instytucję tutaj, albo wykłady Akademii Katolickiej przed 
Wielkanocą, ale z takim trochę [innym spojrzeniem], np. obraz diabłów i aniołów w literaturze, 
ikonografii. No to też są takie poważne jakby wydarzenia. (MPN_D5) 

VI.4. Próba typologii uczestników kultury według dziedzin zainteresowań  

Osoby parające się na co dzień marketingiem w dziedzinie kultury coraz częściej dość 
skutecznie zajmują się tzw. badaniem publiczności z nastawieniem na segmentację klientów 
i typów usług kulturalnych, ofert z poszczególnych dziedzin sztuki. W tych wysiłkach zawsze 
dyskusyjna pozostaje rzetelność takich prób, w świetle złożoności procesów percepcji sztuki, 
działań twórczych i wartości estetycznych, które niespecjalnie koherentnie dają się w pełni 
wyrazić za pomocą kategorii obranych na potrzeby badań rynkowych. Kultura nie jest 
produktem, czasem tylko nim bywa. Uczestnik aktywności kulturalnych nie jest zaledwie 
klientem usług. Podobne próby, choć bez sztafażu terminologii marketingowej, podejmują 
działacze kulturalni w polskich środowiskach w Niemczech. Nie jest to czynione na podstawie 
systematycznych badań, lecz opiera się na własnych obserwacjach, stanowi jednak pewną próbę 
kompleksowego przypisania typów publiczności to typów wydarzeń i instytucji, organizacji 
kulturalnych. Z jednej strony – podobnie jak w rozdziale poprzednim – osoby badane budują 
charakterystykę publiczności w formie dychotomii. Tym razem nie chodzi wyłącznie o kulturę 
niską i wysoką. Tu zwrócić trzeba uwagę na bazę dla dystynkcji, jaką jest czyniony przez 
respondentów podział na kulturę egalitarną i elitarną – nie w sensie dostępności, lecz konwencji, 
dziedziny artystycznej lub gatunku aktywności kulturalnej, które wymagają mniej lub bardziej 
zaawansowanych kompetencji estetycznych:  

wydarzenia typu festiwale muzyczne, filmowe to jest właściwie przekrój każdej grupy tutejszej 
Polonii, i tej starszej Polonii, stanu wojennego, i tej takiej, powiedzmy, inteligenckiej, lekarze, 
prawnicy, architekci, którzy tutaj pracują, ale też Polonii pracującej tutaj w usługach czy 
pracowników firm budowlanych. Jeżeli chodzi o takie programy z obszaru literatury czy spotkania 
z pisarzami, poetami, to raczej to jest grupa węższa, zainteresowana bardzo daną dziedziną 
i raczej inteligencka. (MPN_D8) 

W tym obszarze warto przywołać również głos wskazujący na najbardziej skutecznie 
przyciągające migrantów miejsca integracji. Ich egalitarny, niezobowiązujący charakter jest 
kluczową cechą:  

na tych imprezach nikt nie patrzy z góry… Wiadomo, że inaczej żyjemy, są biedniejsi, bogatsi, 
mądrzejsi, mniej mądrzy, intelektualiści, mniej intelektualiści. (MPN_D2)  

Za osobną kategorię uchodzi w pewnych opiniach oferta kulturalna kierowana do dzieci:  

to już jest cały przekrój, bo wśród dzieci uczących się języka polskiego są rodziny właściwie 
z każdej grupy społecznej, które są zainteresowane językiem polskim czy wpajaniem wiedzy 
o Polsce. (MPN_D8) 
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Jedna z osób badanych przymierza się do charakterystyki różnorodności odbiorców 
biblioteki. Z jej doświadczeń wynika, że wśród osób wypożyczających książki i przychodzących 
do czytelni 

 są Polacy, którzy są już na emeryturze i […] mają sporo czasu wolnego, robią tutaj przegląd prasy, 
wypożyczają najnowsze książki. Są gospodynie domowe i kobiety pracujące. Chyba więcej kobiet 
mamy wśród czytelników niż mężczyzn, są też dzieci, znaczy rodzice z dziećmi, którzy przychodzą 
tutaj wypożyczyć na przykład książki dla dzieci. (MPN_D8) 

Imprezy plenerowe zdominowane są często przez rodziny mieszane, dwujęzyczne 
i dwunarodowe. W relacjach na temat najczęściej spotykanych typów uczestników wydarzeń 
kulturalnych warto zwrócić uwagę na publiczność właśnie tych otwartych wydarzeń, które mają 
pewną regularność: 

Na ten happening faktycznie jest większa ilość osób, rodzin, którzy mają małżonka lub małżonkę 
Niemca. Można zauważyć, że dzieci… jednak mimo wszystko po niemiecku między sobą mówią. No 
przeciętnie to jest właśnie taka rodzina z dwójką dzieci, którzy przychodzą na miłe spędzenie 
czasu. Oboje pracują, dzieci chodzą do szkoły, spotykają się z tymi dziećmi [które również teraz 
pojawiają się na imprezie. Tu za istotną wskazuje się znów kwestię językowej sytuacji dzieci – 
autorzy].  

[…] Nowych [uczestników – autorzy] którzy […] już byli […] na innym naszym organizowanym 
jakimś tam dniu dziecka czy czymś. (MPN_D12)  

VI.5. Podsumowanie rozdziału 

Próba podsumowania treści pozyskanych podczas wywiadów, a zogniskowanych wokół 
typów uczestników aktywności kulturalnych, wskazuje na pewien główny nurt myślenia 
o polskiej publiczności kulturalnej, jej gustach i preferencjach estetycznych. Istotne znaczenie 
mają w tym zakresie kwestie statusu społecznego i kompetencji kulturowych migrantów 
z Polski w Niemczech.  

Wiele z opinii respondentów artykułowanych w badaniu opiera się na przekonaniu, że jakość 
i intensywność uczestnictwa w kulturze determinowane są wykształceniem i klasą społeczną, 
jak również uzależnione od stopnia znajomości języka niemieckiego czy polskiego. Kwestia 
pozostaje dyskusyjna, wszelako taka optyka stanowi dominującą perspektywę, kierującą 
wnioski osób badanych ku podtrzymaniu pewnych klasycznych, schematycznych dystynkcji, 
które w niewielkim stopniu uwzględniają dynamikę rozwoju preferencji estetycznych 
i zaangażowania kulturalno-społecznego migrantów z Polski w Niemczech.  

Wedle wyrażonych w badaniu opinii Polacy przywożą do Niemiec nawyki uczestnictwa 
z Polski. Respondenci podkreślają przy tym dużą różnorodność historii, motywacji Polaków 
mieszkających w Niemczech i ich doświadczeń, w tym nawyków wynikających z przynależności 
do danej generacji, żyjącej i wyjeżdżającej z ojczyzny w określonym, szczególnym czasie. Nawyki 
uczestnictwa wyniesione z wczesnego etapu życia, jak również wiek wskazywane były jako 
kluczowe przy charakteryzowaniu polskich uczestników kultury w Niemczech. Dostrzegana jest 
wszelako dynamika zmiany grup wiekowych uczęszczających na działania kulturalne, co 
uzależnione jest również właśnie od miejsca (duże miasto, mała miejscowość, bliskość granicy 
polskiej) i typu aktywności.  
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Według respondentów instytucje kultury, publiczne polskie placówki w Niemczech 
odwiedzają znacznie częściej osoby starsze. Wiele podmiotów ma swoich stałych bywalców, 
przywiązanych bardzo często do systemu wartości, światopoglądu, który jest dominującą cechą 
odczuwalną w danych miejscach spotkań. Z analizy opinii osób badanych wynika, że 
najistotniejszym motywem i spoiwem bycia aktywnym kulturalnie jest podtrzymywanie relacji 
międzyludzkich, co stanowi fundamentalną podstawę kapitału kulturowego Polaków 
w Niemczech w ich realnych relacjach z Polakami, Niemcami i innymi nacjami zamieszkującymi 
RFN. W opinii bardzo wielu osób miejsca kulturalne są po to, by zawiązywać znajomości. Co 
bardzo istotne, wiele z tych relacji inicjowanych przez Polaków ma już bardzo wysoko oceniany 
otwarty, międzynarodowy wymiar. Polskie miejsca przyjmują także publiczność 
międzynarodową – czują się tam dobrze nie tylko Polacy, ale również mieszkający w Niemczech 
Japończycy czy Hiszpanie. Stanowi to szczególną wartość dla budowania bogatych 
i perspektywicznych relacji międzyludzkich.  
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VII. Walencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze 

migrantów z Polski w Niemczech 

Istotnym komponentem rozdziału poświęconego polskiej przynależności kulturowej jest 
próba wskazania percepcji osób badanych na rolę organizacji polskich i polonijnych 
w Niemczech w kształtowaniu tożsamości kulturowej Polaków mieszkających w RFN. Zakres 
tego obszaru analizy wiąże się również z zakresem rozumienia znaczeń kryjących się za 
sformułowaniami: polskie dziedzictwo narodowe i polska tożsamość narodowa. Potrzeby 
podtrzymywania polskiej tożsamości przez Polaków w Niemczech rozpatrywane są tu w świetle 
opinii aktywnych organizacyjnie respondentów, odnoszących się do praktyk organizacji, 
instytucji i osób działających na terenie RFN na rzecz migrantów z Polski.  

W ramach zagadnień związanych z zachowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego 
respondenci uwypuklili kwestie, które można sprowadzić do pięciu wątków. Z jednej strony 
zaznacza się znaczenie międzypokoleniowej ciągłości dziedzictwa polskiego dla migrantów, 
z drugiej – wskazywane są polskie instytucje i organizacje w Niemczech angażujące się w sprawy 
podtrzymywania tożsamości narodowej migrantów z Polski. Trzecim, bardzo istotnym 
komponentem zagadnienia jest znaczenie języka polskiego dla migrantów w Niemczech. Do 
kwestii poddawanej refleksji i zgłaszanej przez respondentów należy również szeroki zakres 
problemów z rozpoznawalnością Polski, polską ekspresją, polskością i polską reputacją 
w Niemczech. Ostatni wymiar zagadnień związanych z tożsamością kulturową to sytuacje styku 
kultur, narodowości na pograniczu polsko-niemieckim. 

VII.1. Znaczenie międzypokoleniowej ciągłości dziedzictwa polskiego dla 
migrantów  

Otwierającym komponentem analizy wyników badania reakcji respondentów na tematykę 
tożsamości narodowej i kulturowej była istota podtrzymywania relacji z poprzednikami, 
ciągłość dziedzictwa emigrantów polskich uświadamiana i aktualizowana przez przedstawicieli 
kolejnych fal migracji. Drugi obszar kwestii międzypokoleniowych dotyczył rodzinnego 
wymiaru kontaktu z Polską i perspektywy postrzegania nowego miejsca zamieszkania przez 
migrantów.  

VII.1.1. Podtrzymywanie relacji z poprzednikami – ciągłość dziedzictwa emigrantów 
polskich 

Postacie zaangażowane w działalność kulturalną wśród migrantów z Polski w Niemczech 
zwracają szczególną uwagę na istotę podtrzymania ciągłości dziedzictwa migrantów z Polski. 
Rozpatrywane jest to w kategoriach zarówno pewnej tradycji, jak i praktyk podtrzymywania 
przez migrantów więzi z Polską oraz w szerszym kontekście problemu migracji na terenie RFN:  

ważną rzeczą jest pojęcie pewnej tradycji w tym sensie, a mieliśmy kilka spotkań z tym związanych, 
żebyśmy sobie zdawali sprawę, że my nie jesteśmy tutaj pierwsi i to jest bardzo ważne dla takiej 
samooceny, samopoczucia, ja przyjechałem 10 lat temu do Niemiec, inni przyjechali 5 lat temu itd. 
[…] Mam pewną tradycję [w swoim zawodzie wykonywanym w podmiocie zainicjowanym 
samodzielnie, przez Polaków – byli poprzednicy odgrywający w latach 80. podobną rolę – autorzy]. 
Inne osoby, zaangażowane politycznie, to ich tradycją będą ludzie z Solidarności w latach 80-tych. 
I to jest bardzo ważne, że dostrzegamy siebie jako pewien proces pokoleniowy już i to coś zmienia. 
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Od XIX wieku czy jeszcze wcześniej dzieją się tutaj rzeczy i to jest jakieś bardzo przyjemne poczucie 
pomyśleć, że my jesteśmy częścią tego procesu. Wypływa to oczywiście nie przypadkiem. Kiedy się 
ukazała książka instytutu historycznego na ten temat, jednocześnie ukazała się podobna książka 
o Amerykanach, która właśnie miała na celu pokazanie, że ta mniejszość amerykańska, ta tradycja 
sięga dużo głębiej. Co ciekawe, w „Tagesspiegel” obie książki były zrecenzowane w jednym artykule. 
Co jest bardzo pozytywne, że jest takie szersze spojrzenie na emigrantów, na Amerykanów, na 
siebie, na Polaków i jednocześnie widać, że są powiązania między tymi grupami, sposób myślenia 
o sobie samym. (MPN_D7) 

VII.1.2. Rodzinny wymiar kontaktu z Polską 

Z wypowiedzi respondentów wynika, że migranci podtrzymują relacje swoich dzieci z Polską 
i z rodziną pozostałą w kraju. Tożsamość polska ma tym samym charakter relacji z miejscami 
w Polsce i ludźmi, którzy podtrzymują ciągle polskie więzi. Jednak zamykanie kwestii polskości 
migrantów tylko na wakacyjne wyjazdy dzieci bez pogłębienia kontekstu migracji 
i podtrzymywania bieżącego kontaktu może nie być przydatne dla podtrzymania polskiej 
tożsamości dzieci:  

dla rodziców [rodziców dzieci, o których mówi respondentka] jest ważny kontakt z Polską, ale 
bardziej rodzinny, taki, że zawozi się dziecko do babci, na wieś, na przykład na trzy tygodnie, czy 
do innego członka rodziny. To dziecko jest tam na wakacjach, biega sobie tam po polach, ale może 
jakby nie idzie za tym troszkę szerszy przekaz. […] Jadąc do Krakowa na wakacje, można się 
zatrzymać we Wrocławiu po drodze i powiedzieć, słuchajcie, zrobimy wycieczkę, obejrzymy sobie 
muzeum, pójdziemy do zoo, do Hali Stulecia. Jadąc przez inne miasta, można takie wątki wpleść. Bo 
się okazuje, że te dzieci nie wiedzą nawet, skąd pochodzą. Same nauczycielki miały takie refleksje, 
że jednak w trochę większym zakresie muszą wplatać wiedzę taką ogólną o kraju, historyczno- 
-geograficzną powiedzmy. Ja wiem, że to jest trudno, bo to są tylko trzy godziny w tygodniu, ale 
lepszy taki kontakt niż w ogóle żaden, prawda? (MPN_D9) 

Jedna z osób badanych wskazuje na możliwą, zaobserwowaną przez nią dynamikę relacji 
Polaków ze swoim dziedzictwem narodowym, która – wedle jej oceny – z czasem raczej słabnie.  

Najpierw przyjeżdżają ludzie z Polski i szukają bardzo intensywnie kontaktu z kulturą polską. 
10 lat temu było oczywiście jeszcze większe zapotrzebowanie. Potem to zaczyna słabnąć. I potem 
po prostu robi się stabilne jak gdyby, czyli jest ten kontakt, ale nie taki jak na początku. (MPN_D27) 

VII.2. Polskie instytucje i organizacje w Niemczech a tożsamość narodowa 
migrantów z Polski 

Tożsamość narodowa Polaków w Niemczech jest również przedmiotem działań organizacji 
ukierunkowanych na relacje polsko-niemieckie. To z jednej strony Instytuty Polskie, które nie 
pozostają obojętne na losy migrantów z Polski w Niemczech, z drugiej strony – ta tożsamość jest 
jeszcze intensywniej przedmiotem uwagi stowarzyszeń, związków, organizacji oddolnych.  

VII.2.1. Rola Instytutów Polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków 

Instytuty Polskie stanowią istotny punkt odniesienia dla migrantów polskich, wspomagają 
podtrzymanie tej tożsamości, proponują wydarzenia formujące i umacniające identyfikację osób 
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jako Polaków, przypominają o polskich więziach. Wszelako każdy migrant ma swoją historię, do 
której działalność instytucji może się odnosić w zakresie zasadniczym lub jedynie pomocniczym:  

ja moją więź tożsamościową z Polską zachowuję niezależnie od instytutu, bo z jednej strony mam 
pamięć najmłodszego dzieciństwa, później wychowanie, ale też dzięki Internetowi mam stały 
kontakt z Polską. Ale […] na pewno nie raz bym na coś przyszedł, film […] wernisaże […] jakbym 
lubił teatr, bym na pewno chodził na polskie spektakle co jakiś czas. Na pewno by mnie to 
interesowało i na pewno bym miał kilku kumpli, z którymi bym chodził. Tak sobie próbuję to 
wyobrazić. (MPN_D8)  

Odległość z Niemiec do Polski nie jest tak duża, by instytucja polska stanowiła prawdziwą 
ostoję dalekiej ojczyzny, ona jest tuż obok, godzinę lub najdalej kilka godzin w podróży. Placówki 
w Niemczech nie mają tej presji odległości od ojczyzny, stąd ich rola może nie być tak 
niezastępowalna jak w odległych od Polski krajach:  

myślę, że Instytut Polski w Nowym Jorku lub w Tel Awiwie [jest bardziej potrzebny do utrzymania 
tej tożsamościowej więzi – autorzy], bo tam odległość jest duża do Polski. […] Tutaj jest dużo 
Polaków i oni między sobą tę więź kształtują, także powiedziałbym, że instytut nie jest potrzebny 
do tego, żeby utrzymywać więź Polonii żyjącej za granicą z Polską. (MPN_D8)  

Wśród badanych działaczy kulturalnych pojawiły się również opinie sceptyczne względem 
programowych, zorganizowanych form wzmacniania tożsamości narodowej:  

to temat problematyczny. Nie ma czystej narodowości, są zawsze wzajemne związki, splątania 
i wymieszania. (MPN_D10)  

Inny respondent wskazuje na szczególne znaczenie placówki takiej jak Instytut Polski dla 
kształtowania tożsamości kulturowej narodowej młodszych pokoleń Polaków:  

w wielu rodzinach da się zauważyć te związki z Polską, niektóre są silne na gruncie rodzinnym, ale 
jeżeli chodzi o taką ogólną wiedzę o Polsce, zauważalne są braki, można to stwierdzić na podstawie 
spotkań z dziećmi uczącymi się języka polskiego jako języka ojczystego. […] próbujemy się [przy tej 
okazji – autorzy] dowiedzieć, jaką dzieci mają wiedzę na temat Polski, często dochodzimy do 
wniosku, że ta wiedza jest uboga […] próbujemy wybadać, skąd dzieci są, żeby opowiedziały też 
o swoim regionie pochodzenia, nie potrafią […], mówią, że do babci jeżdżą na wieś, ale nie wiedzą 
nawet, jaki to jest region, koło jakiego dużego miasta się znajduje w Polsce. I też tutaj ta konkluzja 
wspólnie z nauczycielkami była taka, że właściwie to oprócz języka polskiego to one muszą ten 
program edukacyjny rozszerzyć o taką bardzo ogólną wiedzę o Polsce. (MPN_D7) 

VII.2.2. Tożsamość narodowa jako cel stowarzyszeń polonijnych?  

Oddolnie działające organizacje społeczne, polonijne w znacznie większym stopniu widzą 
swoją rolę jako pośredników i wspierających tożsamość polską migrantów. Za jeden 
z kluczowych obszarów dla tożsamości polskiej uważana jest edukacja dzieci. Stowarzyszenia 
polonijne widzą swoją rolę w podstawowym dla zagadnień tożsamości problemie, w zabieganiu 
o ciągłość działań zapewniających w szkołach publicznych naukę języka polskiego jako 
ojczystego dla polskich dzieci i młodzieży mieszkających w RFN. Postrzegają siebie w tym sensie 
jako lobbystów, mediatorów usprawniających komunikację między Polakami a Niemcami oraz 
Polakami a ich niemieckimi instytucjami, na które łożą w niemieckich podatkach, a które 
również zgodnie z prawem zobowiązane są wspierać naukę języka polskiego:  
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przedszkole i szkoła z obu stron otrzymują ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o współpracę, chcą 
wymyślić albo postawić na nogach projekty edukacyjne, ale nie są w stanie tego sami zrobić. 
Opiekunowie i przedszkolanki nie dogadają się z rodzicami w przedszkolu, nie chcemy tego tak 
zostawić. Problem z polskimi dziećmi w przedszkolu nie jest problemem polsko-niemieckim, tylko 
to jest problem tylko i wyłącznie państwowy w Niemczech. Te osoby mieszkają tutaj, płacą tutaj 
swoje podatki, są zameldowane w Niemczech i teraz odpowiedź na to już nie może się odbywać na 
zasadach „może zatrudnimy kogoś polskojęzycznego”, tylko to już tak na dobrą sprawę jest 
obowiązek. Wy musicie coś robić, żeby tym osobom zaoferować integrację, żeby wejść z rodzicami 
w kontakt, żeby ta oferta, którą im wymyślicie, trafiła do ich dzieci. (MPN_D11) 

Interesującym spostrzeżeniem na temat aktywności stowarzyszeń przy okazji pytania 
o wzmacnianie polskiej tożsamości dzieli się jedna z osób badanych, która obserwuje, że Polacy 
na emigracji częściej niż w kraju szukają relacji społecznych. Niejednokrotnie są to osoby 
dorosłe przyjeżdżające do Niemiec, które wcześniej nie brały udziału w inicjatywach oddolnych, 
grupach społecznych.  

Podtrzymywanie tożsamości […] mi akurat hermetyczność nie odpowiada, ale widzę, że ludzie 
szukają tego spotkania […] To jest taki fenomen, bo w Polsce ludzie raczej unikają jakichkolwiek 
stowarzyszeń, a tu jest dokładnie odwrotnie, tu szukają, chcą mieć oparcie na przykład w grupie 
Polaków. (MPN_D2)  

Stowarzyszeniom polonijnym trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność 
działania i finansowania aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi 
publiczne instytucje. W odpowiedziach na pytanie o tego typu działalność osoby badane 
wskazują na problemy kadrowe i brak czasu osób działających na zasadzie wolontariatu:  

to jest naszym celem, ale realizacja wychodzi nam tak na 60 procent, brakuje nam czasu. To są 
wszystko wolontariusze, którzy po prostu gdzieś tam wygrzebią ten czas, żeby jeszcze coś zrobić na 
rzecz stowarzyszenia. Brakuje nam właśnie takich osób, którzy by to robili zawodowo […] , 
a przynajmniej mogą poświęcić dwa dni w tygodniu na to, żeby się tym zająć. (MPN_D12) 

VII.3. Znaczenie języka polskiego dla migrantów w Niemczech 

Niezbywalnym obszarem refleksji respondentów pytanych o tożsamość polską jest język 
polski. Wspomnianym już wcześniej podstawowym wymiarem spraw tożsamości polskiej 
dostrzeżonym w wywiadach pogłębionych jest sprawa dostępność edukacji w zakresie języka 
ojczystego, jak również stwarzania dorosłym migrantom z Polski okazji do kontaktu z językiem 
ojczystym. Temat ten często wybrzmiewał w wypowiedziach polskich działaczy kulturalnych.  

VII.3.1. Rola szkoły w nauczaniu języka polskiego i wzmacnianiu tożsamości polskiej 

Podtrzymywanie procesów nauczania dzieci, dbałość o ciągłość kontaktu z językiem 
ojczystym jest zasadniczym zadaniem środowisk polonijnych, jak również instytucji polskich 
przy wsparciu niemieckich władz:  

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 dodatkowy obowiązek w soboty. (MPN_D4)  
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Szkoły są zasadniczym celem uwagi działaczy kulturalnych jako naturalne miejsca edukacji 
dzieci z Polski, które w oczywisty sposób chcą odnaleźć się w niemieckim społeczeństwie jako 
jego bardzo istotna część. Szkołę, także niemiecką placówkę, postrzega się dziś jako podmiot 
odpowiedzialny za wzmacnianiu tożsamości polskiej. Kluczowe 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.  

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)  

Brak dostępu do 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 prostu piękne. Absolutnie przez język do tożsamości 
kulturowej, inaczej to się zamazuje. (MPN_D27)  

VII.3.2. Znaleźć kogoś, kto cię rozumie – znaczenie języka polskiego 

Istotnym komponentem tożsamości polskiej Polaków w Niemczech jest poczucie 
bezpieczeństwa relacji, a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez innych – co dla 
wielu migrantów nie jest możliwe z pomocą języka niemieckiego, nawet gdy mówią nim biegle. 
Dla osób dorosłych, migrantów polskich w Niemczech, możliwość posługiwania się językiem 
polskim ma nie mniejsze znaczenie, tak tożsamościowe narodowo, jak i po prostu nawet 
psychologiczne, zdrowotne. W wielu wypowiedziach przypominano, jak ważne jest życie wśród 
osób, „które cię rozumieją” – w tym wymiarze życia język polski jest dla migrantów 
niezastąpiony. Możliwość posłuchania i porozmawiania w języku, którym mówiło się w domu 
rodzinnym, determinuje często wybór miejsc, w których Polacy czują się dobrze, w których lubią 
spędzać czas wolny; są nimi przede wszystkim miejsca i organizacje oferujące aktywności 
kulturalne.  

Już sam fakt, że jest miejsce, stoły stoją, gdzieś coś tam buczy w kącie, coś gra, to już wystarczy 
i jakaś mała dekoracja, i to naprawdę w zupełności wystarczy, że nawiązują się rozmowy. Można 
porozmawiać przede wszystkim po polsku to jest chyba tutaj najistotniejsze, bo jednak większość 
tych ludzi współpracuje z Niemcami, a zwłaszcza ci, którzy z językiem niemieckim mają jakiś tam 
problem, no to po prostu szukają potem odskoczni. Znajdują w końcu kogoś, kto ich rozumie. 
(MPN_D2)  

Sprawa nie dotyczy wyłącznie języka polskiego. Cechą miejsc, które zyskują duże uznanie 
wśród działaczy kulturalnych poddanych badaniu, jest to, że zwraca się uwagę na znaczenie 
i istotę poznawania języka obcego. Istnieją polskie miejsca, np. w Berlinie, gdzie Polacy mogą się 
zetknąć z wieloma kulturami, językami, spotkaniami wielu grup, które łączy pochodzenie 
etniczne – podmioty takie budują na tym językowym i kulturowym otwarciu swoją markę.  
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Działalność jest raczej właśnie etniczna. Znaczy uniwersalnie też, szczególnie w Berlinie jest to 
jakby łatwe, ponieważ jest to dość duży mix narodowościowy, ale też są [wydarzenia] etniczne typu 
np. wieczory japońskie. O dziwo Japończycy się jakoś tutaj bardzo z nami zaprzyjaźnili. Nikt nie 
wie, dlaczego, dziwna sprawa, ale też są inne wieczory, np. robimy projekcję filmów estońskich, 
przychodzili Estończycy. To jest też bardzo ciekawe obserwować, jak różne grupy narodowościowe 
jednak się różnią od siebie mimo wszystko w zachowaniu. Pewne grupy słowiańskie nas omijają. 
Często też się zdarzają takie imprezy stricte rozrywkowe typu jakieś urodziny, też takie etniczne, 
np. jacyś Hiszpanie sobie robią urodziny. I wtedy większość gości jest właśnie stamtąd. I też to jest 
ciekawe językowo właśnie, jak to się dzieje, że przeważnie są tu osoby mówiące kilkoma językami. 
15 lat temu było trudniej, można korzystać ze smartfonów itd., ale kiedyś no trzeba było poszukać 
kogoś, kto umie w tym języku, żeby z kimś tam porozmawiać. No i to właśnie bardzo fajny aspekt 
przebywania tutaj w tym [miejscu – autorzy]. Język jest tutaj tematem, czyli np. Niemcy próbują 
mówić po polsku, mówią jakieś słowa, my im opowiadamy, jakie są paradoksy w polskim języku 
i jakie są w niemieckim, że język jest ważną rzeczą [w komunikacji – autorzy], czy niemiecki, czy 
polski, czy inny. (MPN_D5)  

Osoby działające na styku między środowiskami polskim a niemieckim mają często dylemat, 
który język traktować jako obowiązujący w komunikacji z publicznością wydarzeń 
organizowanych na terenie RFN, a otwartych również na migrantów z Polski: 

prowadziłam koncert kolęd po niemiecku. To potem dostawałam takie maile: a dlaczego do Polonii 
mówię po niemiecku? No i ja sobie pomyślałam rzeczywiście, dlaczego, może należało poprowadzić 
dwujęzycznie? Ja byłam dosyć zaskoczona tym faktem. Wydawało mi się, że ważniejsze jest 
wytłumaczenie naszym gościom niemieckim, o czym te kolędy są i np. dlaczego my śpiewamy je 
w styczniu, to był właśnie rok 2007 styczeń, chyba chór z Polski był i to się odbyło w bardzo 
pięknym barokowym kościele i przyszło mnóstwo Polonii, bo od dawna nic takiego nie było, 
oczywiście to się rozeszło też przez Polską Misję Katolicką. (MPN_D4) 

VII.4. Problemy z polską ekspresją, polskością i polską reputacją w Niemczech 

Z jednej strony temat tożsamości polskiej wywołał w sporej części respondentów badania 
kwestię wizerunku Polaków i Polski w Niemczech, problemów z ikonicznością polskiej kultury, 
z nieobecnością łatwo rozpoznawalnych motywów, dobrych skojarzeń (z czym nie mają 
problemu np. Włosi czy Francuzi), z zaniedbaniami w upowszechnianiu fenomenów i ikon 
polskiej kultury, znaków rozpoznawczych polskości. Z drugiej strony zwracano uwagę na fakt, że 
nie byłoby wskazane, by w sposób nachalny polskością epatować w Niemczech. Organizatorzy 
działań kulturalnych dzielili się z badaczami niestandardowymi pomysłami na budowanie 
dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz szczegółowymi obserwacjami 
w zakresie elementów wzmacniających reputację Polski wśród mieszkańców Niemiec.  

 VII.4.1. Problem z ikonicznością kultury polskiej 

Pojawiła się w wywiadach, opinia jakoby Polsce brakowało mocnych w wymiarze 
międzynarodowym ikon kulturalnych, symboli rozpoznawalnych na całym świecie, budujących 
ciepły, jednoznacznie pozytywny, korzystny wizerunek:  

brak takiej jednoznacznej identyfikacji, np. Włosi się identyfikują, powiedzmy, z pizzą, operą 
i Ferrari. Francuzi to już nie trzeba mówić. Natomiast Polacy nie mają takich jakichś 
sztandarowych produktów, czy też takich nawet kulturalnych. Nie ma takich ikon. Polacy są 
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narodem takim z drugiej ligi, powiedzmy, jak już Gombrowicz o tym pisał, i trudno jest 
zainteresować. Inne narody mają też nielekko, jacyś tam Czesi. Jest też moim zdaniem w każdym 
człowieku ograniczona pojemność, że dla Niemca jest amerykańska kultura, trochę francuskiej, 
trochę włoskiej i już więcej nie da się skonsumować, dlatego na tym polu jest jak jest i chyba lepiej 
nie będzie. (MPN_D5) 

VII.4.2. Epatowanie polskością?  

Pojawiają się głosy świadczące o tym, że Polacy z reguły nie obnoszą się ze swoją polskością, 
traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania w miejscach publicznych, 
związanych z pracą.  

Nie mówię, że na ulicy się ludzie wstydzą mówić po polsku, już tak nie jest, ale z polską flagą 
chodzić to jakoś tak niekoniecznie. Jak nie ma potrzeby, nie epatuje się polskością na zewnątrz. 
(MPN_D5).  

Na tym polu tematycznym pojawia się również jedna z opinii o noszeniu polskiej odzieży 
patriotycznej:  

dla mnie to jest niezdrowe, w zamykaniu…, paradowaniu w koszulkach, takich masowej sprzedaży, 
coraz to więcej firm tutaj jest, które, ja nie wiem, czy to są zarówno firmy z Polski, jak i tutaj firmy 
działające, które sprzedają koszulki z typu takich patriotycznych „Tylko Polska” albo „Najlepsza 
mama to Polska mama” i tak dalej, ja nie wiem, czym się różni polska mama od niemieckiej mamy, 
znam i takie, i takie, i tureckie mamy znam, i inne mamy, nie dzieliłbym tego. Zwłaszcza na takich 
imprezach, grillach organizowanych [za pomocą mediów społecznościowych – autorzy] czy przez 
korporację piwowarską z Polski, są osoby, które chodzą w tak zwanej polskiej albo narodowej 
odzieży. (MPN_D23) 

VII.4.3. Niestandardowe pomysły na budowanie wizerunku tożsamości kulturowej 
Polaków 

To, co działa na wyobraźnię i pamięć Niemców w zakresie inicjatyw polskich – to te, które 
odbiegają od standardów kojarzonych z Polską i Polakami, które traktują wiele kwestii  
z przymrużeniem oka, jak również motywowane ciekawością tego, co inne od naszych 
schematycznych skojarzeń, są takie miejsca w RFN.  

Jeśli chodzi o działanie na tożsamość kulturową, polską, to muszę nieskromnie przyznać, że udało 
nam się stworzyć coś takiego bardzo potrzebnego. Jesteśmy też przykładem czy tematem rozmów 
na wysokich szczeblach jakichś, bo np. jakiś minister kultury z Niemiec gdzieś tam spotyka się 
z Polską, czasem jest tak, że nasz klub się pojawia. To jest taka instytucja jakby wzorcowa w sensie 
fajny temat do rozmowy, na wesoło, więc nie trzeba za bardzo się bać, że zaraz się pojawią jakieś 
historyczne tematy. Nie chciałbym wpadać w pułapkę i sugerować, że Polacy chcą tylko tego, co 
polskie, i tylko tego szukają. Obce jest interesujące. Powinno być i to, i to. Jednak na pewno trzeba 
otworzyć drzwi i umożliwić dostęp. Chyba, tak mi się wydaje, też jest jakaś tam ciekawość, że to jest 
sympatyczne, a jednak, że to jest polskie, więc pojawia się Polska w rozmowie, czy też w ogóle 
w głowach. Przysłużyliśmy się trochę nieświadomie do tego jakby zaistnienia Polski tutaj, tej 
polskości. (MPN_D5) 

W opinii jednego z respondentów kluczem do sukcesu inicjatywy społecznej, społeczno- 
-kulturalnej w Niemczech jest uczciwość intencji, bycie wiarygodnym z racji zajmowania się 
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czymś, co przekonuje, jakością zaangażowania organizatora, jego pasji, ciekawości, poświęcenia 
sprawie:  

wychodzimy z założenia, że musimy robić rzeczy, które nas interesują, bo wtedy tak jakby stoimy 
merytorycznie za tym, co prezentujemy. Ja wychodzę z tego założenia, że jeśli ja komuś opowiadam 
o czymś z przekonaniem i pokazuję w tym moje zainteresowanie, to ta osoba da się wciągnąć w to. 
Tak to tutaj mniej więcej robimy. (MPN_D7) 

VII.4.4. Uodpornienie środowisk polsko-niemieckich na wciąganie w krajową politykę?  

Wśród reakcji respondentów na tematykę polskiej tożsamości wyjątkowo pojawiały się 
akcenty dotyczące bieżącej polityki. Do cenniejszych uwag należała ta poświęcona rzekomemu 
uodpornieniu środowisk polonijnych na agitację polskich polityków. W tych kontekście pojawił 
się niedawno aktywowany w Polsce temat aktualności reparacji wojennych, który w znanych 
respondentowi środowiskach polskich niemieckiego pogranicza, widziany z bliska, został 
uznany za absurdalny.  

Czasy się zmieniły i to już nie jest tak, że Niemcy, którzy odwiedzają Zgorzelec, chcą odzyskać swoje 
domy. Jest taki ciekawy reportaż nakręcony, gdzie mieszkańcy Görlitz i Zgorzelca są pytani, co 
myślą o reparacjach wojennych, i wszyscy jak gdyby odpowiedzieli „Nie ma, o czym mówić, to jakieś 
głupoty”, i to właśnie tak bardzo, bardzo wyraziście pokazało tę różnicę między tym, co się dzieje 
w Warszawie, a jak zupełnie inaczej wygląda życie tutaj na granicy, ale oczywiście akcja „Różaniec 
przy granicy” czy „Modlitwa przy granicy” i decyzje o reparacjach wojennych to jak gdyby tutaj 
w ogóle nie pomagają w tych stosunkach. (MPN_D25).  

VII.4.5. Atrybuty zewnętrzne – odświętny ubiór ludowy – rzecz dla dzieci 

Stowarzyszenia polonijne w swojej działalności wspólnie z partnerami, np. z lokalną szkołą, 
zabiegają o wsparcie finansowe dla kultywowania tożsamości polskiej w wymiarze bardzo 
konkretnym, np. poprzez zakup dla dzieci polskich strojów ludowych, które wykorzystywane są 
podczas różnych wydarzeń integracyjnych do wewnątrz grupy polskiej, jak też na zewnątrz, 
podczas wydarzeń o charakterze prezentacji kultury polskiej dla niemieckich i innych sąsiadów:  

dzięki szkole i Polonii, bo to jest taki nasz wspólny projekt – dzieci dostały dofinansowanie na 
stroje. Musieliśmy składać projekt, więc potrzebowaliśmy osobowość prawną, Polonię, to wszystko 
łatwo poszło i dzieci mogą się teraz pokazywać na różnych imprezach. (MPN_D12)  

Obserwacja związana z tą historią polega na tym, że obowiązek czy też przywilej noszenia 
strojów ludowych jako atrybutu polskiej tożsamości narodowej – wedle relacji respondenta – 
utrzymany został na potrzeby występów dzieci migrantów z Polski. Analiza tej obserwacji 
wyrażonej przez respondenta z jednej strony może być dowodem na skuteczną realizację 
pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych pokoleniach rodzinnych, 
z drugiej strony może to świadczyć o delegowaniu na własne lub inne dzieci najbardziej 
widocznych elementów tożsamościowych migrantów związanych z tradycją, dziedzictwem. 
Oddanie ubioru – atrybutu polskości zawartego w stroju narodowym, względnie regionalnym – 
ludowym stanowić może istotny sygnał, że ubieranie się Polaków w strój związany z ich 
tradycyjnym etnosem umyka z pierwszego planu, przestaje być metodą wyrażania swojej 
odrębności. Staje się elementem performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez pełnej 
świadomości kontekstu. Dlatego trudno znaleźć oznaki polskiego stroju ludowego 
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w codziennych strojach Polaków mieszkających w Niemczech, kraju, w którym spotkać można 
bardzo wielu mieszkańców, Niemców i Niemek, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, 
podtrzymujących tradycję stroju ludowego czy jego elementów (klamry, nakrycia głowy, 
spódnice, bluzki, spodnie, kaftany, kurtki, obuwie) w stroju codziennym. Jeden z respondentów 
wyraża zgodną z powyższą obserwacją uwagę, że dziś postrzeganie atrybutów polskości 
ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania językiem polskim.  

VII.4.6. Paradoks polskiej kultury kulinarnej za granicą 

Pewne osoby zwracają uwagę na niewykorzystany potencjał polskiej kuchni, wykraczający 
poza proste pierogi i bigos. Paleta oferty restauracyjnej, polskich mistrzów kuchni jest znacznie 
bogatsza w Polsce, niż można by przypuszczać opierając swoją wiedzę na kuchni polskiej 
serwowanej w Niemczech:  

co jest dziwne, że pomimo tak dobrze działającej gastronomii w Polsce, która się zmieniła, […] tutaj 
[w Niemczech – autorzy] polskie restauracje trochę kuleją. Nie wiem, dlaczego. Natomiast Niemcy, 
którzy tu się pojawiają i z którymi rozmawiamy na temat ich wizyt w Polsce, właśnie są bardzo 
mile zaskoczeni ofertą gastronomiczną w Polsce, że fajnie można zjeść i bardzo progresywnie. 
W Niemczech […] jest dużo knajp, ale są to knajpy właśnie jakby prowadzone przez 
obcokrajowców, wietnamskie, japońskie itd. Niemcy odpuścili sobie gastronomię, po prostu oddali 
ją walkowerem. To jest takie też spostrzeżenie dziwne, że tam to funkcjonuje i są takie fajne 
doświadczenia, a tu tego jakoś nie ma. (MPN_D5) 

VII.5. Tożsamość polska na pograniczu państw i kultur  

Ważną zmianą perspektywy postrzegania problemu tożsamości polskiej jest przyjrzenie się 
obserwacjom z terenów przygranicznych. Paradoksalnie najtrudniej o podtrzymanie 
widocznych atrybutów tożsamości Polaków na terenach najbliższych polskiej granicy. 
Zaobserwowano również to, że im bliżej polskiej granicy – tym mniejsze znaczenie mają 
organizacje polonijne. Specjalne wzmacnianie polskiej tożsamości narodowej na terenach 
przygranicznych stanowiło i stanowi dla wielu niepotrzebną demonstrację i pewne ryzyko dla 
dialogu międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach. 

VII.5.1. Potrzeba podtrzymywania polskiej tożsamości… mimo bliskości Polski 

Istnieje przekonanie co do konieczności podejmowania działań dotyczących polskiej 
tożsamości, także polskiej bieżącej polityki, refleksji nad tym, rozmowy – mimo bliskości Polski, 
wszelako nie ma to charakteru demonstracyjnego, ostentacyjnego. Stąd jest blisko do wielu 
kulturalnie atrakcyjnych, lokalnych miejsc zachodniej części Polski, w tym również do Szczecina. 
Z głosów osób badanych wynika raczej troska o więź z bliskimi i posiadanie polskiej 
perspektywy doświadczeń wolności, solidarności. W wypadku Berlina, co prawda, nieleżącego 
na terenie przygranicznym, ale doskonale skomunikowanego z granicą Polski, do której można 
dojechać nawet krócej niż w godzinę. Specjalne podtrzymanie więzi z krajem nie jest takie 
oczywiste, wydaje się czymś niewymagającym troski. W opinii jednego z respondentów, 
paradoksalnie, w istocie wymaga pielęgnacji, zaangażowania i wiary w sens działań 
integracyjnych, spotkań wokół tematów ważnych dla Polaków pod każdą szerokością 
geograficzną. Z wypowiedzi działaczy z Berlina jasno wynika, że chodzi tu znów nie o tematy 
wyłącznie dla Polaków, lecz włączające głosy przedstawicieli innych nacji.  
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Podtrzymywanie polskiej tożsamości jest w Berlinie, mimo bliskości Polski, tym bardziej potrzebne, 
tu nie wystarcza tylko kontakt internetowy. Internet, jak wiemy, atomizuje, czyli ludzie siedzą, 
piszą swoje rzeczy, a dopiero jak są skonfrontowani z tym, co napisali jakby, co myślą, nagle 
okazuje się, że to nie jest takie proste, tak że ja myślę, że to jest raczej szansą na to, że ta Polonia 
nie pójdzie jakoś w stronę takich, nie wiem, no właśnie jakichś wariactw. (MPN_D7) 

VII.5.2. Im bliżej polskiej granicy – tym bardziej złożona sytuacja organizacji polonijnych 

Analiza wypowiedzi dotyczących uczestnictwa w kulturze Polaków po niemieckiej stronie 
pogranicza z Polską skłania do konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu 
znacznie bardziej złożone niż w miejscach bardziej od Polski oddalonych. Często samodzielnie 
organizują sobie integrację ze środowiskami polskimi w nieodległej ojczyźnie. Z jednej strony 
bliskość Polski sprawia, że wiele rzeczy jest dla polskich migrantów w Niemczech prostsze do 
zorganizowania i nie wymaga wsparcia organizacji takich jak związki Polaków czy 
stowarzyszenia polonijne. Jednocześnie ewidentnie przy granicy zaangażowanie we 
współdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polsko-niemieckiej ze strony Polaków 
zarabiających w Niemczech a wydających zarobione pieniądze w Polsce, jest słabsze. Ich 
poczucie przynależności zarówno do zagranicznego otoczenia, jak i do środowisk czy grup 
migrantów z Polski mieszkających po niemieckiej stronie jest – wedle jednej z respondentek – 
mniejsze.  

Tak, to jest problem tożsamościowy, oni się nie czują Polakami w Niemczech, absolutnie, bo za 
blisko jest granica z Polską. Zresztą ja mówię o sobie – ja też się nie czuję Polką w Niemczech. Ja się 
czuję Polką w [konkretnej niemieckiej miejscowości – autorzy], […] tu jest mi dobrze, jestem jedną 
nogą tu, drugą tu. Jednocześnie nie jestem zaangażowana w ten cały światek tutaj… bazarowy, 
w ogóle nie jestem stąd, mieszkam po niemieckiej stronie, ale nigdzie mnie nie można 
przyporządkować. (MPN_D11)  

To, co może zwracać uwagę w jednej z wypowiedzi, to deklarowane przez respondenta 
istnienie inicjatyw przekraczających temat samych polskich środowisk i lokalnych relacji 
niemiecko-polskich, a przybierające postać wspólnego działania na rzecz uchodźców z Syrii:  

współpracowaliśmy z „Caritas”, z niepełnoletnimi uchodźcami, właśnie w tym momencie, kiedy 
przyjechali uchodźcy. […] Wspólnie ze znajomymi postanowiliśmy otworzyć na miesiąc knajpę, […] 
wspólnie z uchodźcami […] informacja była w języku polskim, w języku niemieckim i, jak nam się 
udało, to po arabsku, był […] program kulturalny, różne wykłady […] Było naprawdę bardzo dużo 
Niemców, […] i dużo uchodźców, którzy tam przychodzili, z Afganistanu, z Syrii, no i byli też Polacy, 
(…) Ta inicjatywa tak dobrze funkcjonowała, że została przez administrację miejską zauważona 
i […] znalazła się inne grupa, która w tym momencie to przejęła, i ta knajpa istnieje do dzisiaj. 
(MPN_D25) 

VII.5.3. Delikatność relacji migrantów z Polski w Niemczech i ziomkostw 

Szczególną formułą dla sytuacji polskiej tożsamości migrantów jest działanie instytucji 
związanych z ziomkostwem i Ślązakami. Status tych osób jako migrantów z Polski w Niemczech 
jest bardziej złożony. W badaniu pojawia się instytucja dziedzictwa powołana z inicjatywy 
ziomkostwa, które od lat 90. prowadzi działania, opierając się na niemieckiej ustawie 
o wypędzonych, ta m.in. reguluje kwestie zachowania i badania kultury regionów, z których 
pochodzą wypędzeni. Jest to z jednej strony kwestia delikatna, z drugiej nakierowana na 
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uspokojenie i dialog, wbrew sporadycznym próbom destabilizacji dobrych relacji 
utrzymywanych z przedstawicielami migrantów z Polski w Niemczech. Jeden z respondentów 
jasno i kontekstualnie przedstawia obecną sytuację: 

Sprawa była jeszcze całkiem niedawno bardzo paląca – gdy toczyły się debaty o Centrum 
Wypędzonych w Berlinie. Ale mniej lub bardziej zwrotnice zostały już przestawione na dialog. […] 
dzieje się to w duchu pojednania z Polską i Czechami. Idealistyczne założenie jest takie, że 
wspieramy współpracę polsko-niemiecką i ogólnie, i w rejonach nadgranicznych. Ale oczywiście 
można przypuszczać, że w Ziomkostwach wciąż jeszcze istnieją problemy i konflikty w sprawie 
podstawowej: jak jest traktowana w tych regionach spuścizna kulturowa mieszkających tam kiedyś 
Niemców. […] Nasza instytucja nie jest postrzegana jako instytucja propagująca czy 
reprezentująca kulturę polską. Owszem, ktoś bardziej świadomy będzie wiedział, że pokazujemy tu 
też aspekty współczesne Śląska, a więc polskie, ale na pewno nie jesteśmy miejscem, gdzie spotyka 
się Polonia. (MPN_D10) 

Interesujące jest to, że w opinii osoby badanej kluczowe dla budowania nowej jakości tych 
relacji jest znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, 
zainteresowanych współpracą na poziomie regionalnym i lokalnym.  

 Osobną, interesującą z punktu widzenia migrantów z Polski kwestią jest sprawa dzieci osób 
wypędzonych – w opinii respondentów tu również sytuacja nie jest oczywista z perspektywy 
relacji z Polską: 

Jeśli chodzi o dzieci wypędzonych to było podzielone spojrzenie. Z jednej strony są dzieci 
wypędzonych, które zdecydowanie odcinają się od tej problematyki, bo w domu zbyt dużo się o tym 
mówiło i one nie chciały mieć do czynienia i z tymi wspomnieniami, i rozpamiętywaniem krzywd, 
ale są i takie dzieci, które same też się przyznają do śląskiej tożsamości. […] Ale i ich jest coraz 
mniej, podobnie zresztą jak ilość członków w ziomkostwach stale maleje. Maleje zainteresowanie 
tą tematyką, a tym samym wzmacnia się nasza rola, […] musimy wyjaśnić, dlaczego trzeba o tym 
pamiętać i […] wspomagać rozumienie teraźniejszości, jak np. tematyka ucieczek, spotkań kultur, 
spojrzenia na obcych. (MPN_D10) 

VII.6. Podsumowanie rozdziału 

Zaproponowana w wywiadach z działaczami kulturalnymi tematyka polskiej tożsamości 
pozwoliła wybrzmieć wielu aspektom i współczesnym wyzwaniom związanym z tym obszarem 
problemowym. Materiał zebrany w wywiadach wywołany postawieniem tej kwestii jest całkiem 
bogaty. Badani działacze kulturalni dostrzegli zapotrzebowanie w Niemczech na ofertę 
kulturalną służącą zachowaniu polskiego dziedzictwa narodowego. Szczególna rola przypada 
w tych działaniach organizacjom kulturalnym i uczącym języka polskiego jako ojczystego 
szkołom publicznym – części niemieckiego systemu oświaty.  

Interesującym wymiarem tematyki tożsamości jest ustawienie w centralnej perspektywie 
znaczenia międzypokoleniowej ciągłości polskiego dziedzictwa emigracyjnego, potrzeby 
i świadomości podtrzymywania relacji z poprzednikami, przybyszami z Polski do Niemiec. 
Zajmujący jest również wymiar rodzinny, który stanowi zasadniczy motyw kontaktu migrantów 
z Polską.  
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Dostrzeżono liczne działania polskich instytucji kultury w Niemczech, jak też, co istotniejsze, 
organizacji polonijnych różnego kalibru, które mniej lub bardziej intencjonalnie wzmacniają 
podtrzymywanie tożsamości narodowej migrantów z Polski.  

Problemem, który ogranicza te działania, jest brak ludzi mogących w pełni poświęcić swój 
czas dla tych celów. Wszelako wielu nowych migrantów aktywizuje się coraz bardziej w sferze 
społecznej, przekracza to wymiar wirtualnej, społecznościowej relacji. Jako kluczowy jawi się 
w świetle wielu wypowiedzi temat języka polskiego jako fundamentu polskiej tożsamości. Stąd 
zadowolenie wielu organizacji polonijnych i polskich inicjatyw edukacyjnych z faktu coraz 
większej obecności języka polskiego w niemieckim systemie oświatowym, za który odpowiadają 
poszczególne kraje związkowe republiki federalnej. W opinii większości osób badanych 
zabieganie o coraz lepsze warunki dla uczenia języka polskiego jako ojczystego najmłodszych 
migrantów, dzieci ostatniej fali przybyszów z Polski do Niemiec, stanowi jedno z priorytetowych 
zadań organizacji zaangażowanych w sprawy migrantów. Osoby badane utrzymują z własnego 
doświadczenia, że podtrzymanie tożsamości Polaków w Niemczech za pomocą nauczania języka 
polskiego dzieci migrantów jest również istotne dla niemieckich administracji publicznych 
różnego szczebla. W części opinii respondentów wybrzmiewa istota utrzymania lub pozyskania 
kompetencji językowych przez polskich migrantów. Kwestie tożsamościowe zakorzenione 
w domu rodzinnym nie dają się z reguły w pełni wyrazić w języku obcym, nawet jeśli osiągnie 
się niemieckojęzyczną biegłość – kwestie zasadnicze dla systemu wartości człowieka, 
wzmocnienia równowagi mentalnej w sytuacji życia w nowym społeczeństwie wymagają 
możliwości wyrażenia się w języku ojczystym.  

Respondenci wskazują miejsca otwarte na dialog i spotkanie, stworzone przez Polaków 
przede wszystkim w większych aglomeracjach niemieckich, a zwłaszcza w Berlinie, które 
stanowią przestrzeń rozmowy i refleksji z zasadniczym udziałem języka polskiego. 
W odpowiedziach na pytania badaczy polscy działacze kulturalni zgłosili niestandardowe 
pomysły na budowanie nie tylko tożsamości kulturowej Polaków, ale również ich wizerunku 
w Niemczech. To szczególnie istotne w sytuacji, gdy Polska kultura nie ma dużej siły przebicia 
w Niemczech, nie cechuje jej bogactwo ikon kulturalnych i znaków rozpoznawczych, jakimi 
może się pochwalić kultura amerykańska, włoska, brytyjska czy francuska – przyswojone 
i traktowane przez społeczeństwo niemieckie z większą atencją.  

Do pozytywnych konkluzji wynikających z wypowiedzi opiniotwórczych przedstawicieli 
środowisk polskich w Niemczech należy ta, w której się spostrzega, że środowiska polsko- 
-niemieckie w dominującej liczbie są dziś dość uodpornione na to, co jeden z respondentów 
określił jako „prowokacje polityczne”. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, w których 
polsko-niemieckie pogranicze stanowi chlubny przykład licznych wspólnych przedsięwzięć 
kulturalno-społecznych Polaków i Niemców. W prowadzonych badaniach nie pojawiły się 
wskazania będące przykładami działań o cechach politycznego radykalizmu, antagonistycznie 
ukierunkowanych względem jakichkolwiek środowisk politycznych, grup etnicznych, 
mniejszości, co może skłaniać ku ostrożnemu wnioskowaniu, że sfera aktywności kulturalnych 
i artystycznych migrantów polskich w Niemczech nie jest obecnie przedmiotem intensywnego 
działania osób o radykalnych poglądach politycznych.  
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VIII. Motywy uczestnictwa w kulturze migrantów 

z Polski w Niemczech 

Przedmiotem tej części raportu jest uporządkowanie i analiza propozycji respondentów 
badania jakościowego, działaczy kulturalnych ze środowisk polskich w Niemczech, 
sformułowanych w obszarze czynników przyciągających odbiorców oferty kulturalnej 
organizacji działających – wprost oraz pośrednio – na rzecz migrantów z Polski w Niemczech. 
Innymi słowy, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy coś szczególnie przyciąga do kultury 
i odpowiada na motywacje uczestnictwa migrantów z Polski w Niemczech.  

Naświetlenie problemu przez badaczy prowadzących wywiady pogłębione zachęca 
respondentów do odpowiedzi na podstawie własnej działalności, znanej z instytucji i organizacji, 
w które angażują się opiniodawcy na co dzień. Indywidualne motywacje do aktywności 
kulturalnej wskazane z pierwszej ręki, bazujące na osobistym doświadczeniu organizatorów, 
stanowią punkt wyjścia dla dalszej analizy. Drugi wymiar to spostrzeżenia działaczy na temat 
motywacji publiczności polonijnej do uczestnictwie w kulturze. Obserwacje te wyniesione są 
z praktyki ich działalności jako inicjatorów lub realizatorów zjawisk w sferze kultury. 

VIII.1. Indywidualne motywy aktywności kulturalnej organizatorów 

Osobiste motywacje osób organizujących działania kulturalne dają obraz genezy i idei 
stojących za inicjowaniem miejsc i wydarzeń kulturalnych w środowiskach polonijnych. Wśród 
tych motywacji zaobserwowanych, najczęściej z autopsji, przez aktywnych organizacyjnie 
respondentów odnajdziemy: momenty biograficzne o charakterze artystycznym, aspiracje do 
oferowania czegoś artystycznie lepszego i rozwijającego, niż zapewniają inni, altruistyczna chęć 
promocji polskich talentów, w końcu chęć działania w społecznym interesie swojej najbliższej 
wspólnoty lokalnej. To wynika z deklaracji osób badanych, a w żadnej z tych wypowiedzi 
dotyczących motywacji do działania nie pojawiają się motywacje zarobkowe czy wizerunkowe, 
służące własnemu interesowi respondentów. Kilkakrotnie wspominano jedynie o „dokładaniu 
ze swoich środków”. 

VIII.1.1. Artystyczna biografia oraz preferencje estetyczne migranta, jako motyw działania 
w kulturze 

Jeden z liderów instytucji społecznej zajmującej się działaniami integrującymi na rzecz 
migrantów z Polski w Niemczech szkicuje swoje motywy do działania w kulturze, opierając się 
na profesjonalnym doświadczeniu artystycznym.  

Pracowałem 20 km stąd w takim zespoliku, później skończyłem pracę z zespołem, przenieśliśmy się 
tutaj do miasta, przez jakiś czas pracowałem jako samodzielny, grałem w hotelach, gdzie się dało, 
jak to muzyk. Natomiast przez ostatnie 10 lat zajmuję się czym innym, to znaczy muzykiem zostaje 
się do końca życia tak czy inaczej, ale niekoniecznie trzeba z tego żyć. (MPN_D2) 

Działacze kulturalni mają również aspiracje, by nie spełniać jedynie rozrywkowych pragnień 
publiczności polonijnej, ale by działania realizowane w sferze społecznej zostawiały po sobie 
pewną jakość artystyczną, wartość estetyczną dla środowisk polskich.  
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Kładziemy nacisk na kulturę, żeby działalność naszego stowarzyszenie nie ograniczała się do 
organizowania imprez rozrywkowych tudzież imprez dla dzieci, tylko również żebyśmy 
organizowali po prostu jakieś koncerty, w każdym razie imprezy kulturalne. (MPN_D2) 

VIII.1.2. Promocja polskich artystów przez działających w Niemczech pasjonatów  

Są również aktywni organizatorzy, dla których motywem przewodnim wysiłków jest 
popularyzacja twórców pochodzenia polskiego zarówno wśród Polaków, jak i Niemców. Według 
respondenta, taka aktywność najczęściej nie ma wymiaru dochodowego. Zdaniem uczestnika 
wywiadu motywacją jest najczęściej chęć stymulowania migrantów z Polski z potencjałem 
artystycznym do aktywności twórczej.  

Życie nie ogranicza się tylko do pracy i siedzenia przed telewizorem czy wyjazdu dwa razy w roku 
na przykład na Majorkę i na święta do Polski. Interesuje mnie promocja ludzi, którzy mieszkają 
w Niemczech, z różnych powodów znaleźli się tutaj i działają jako zespoły muzyczne z kręgu 
bluesa, rocka. (MPN_D23) 

Chodzi o artystów, którzy często sami opłacają swoją działalność, z zamiłowania do 
aktywności artystycznej,  

te osoby zbierają sobie na przykład 200 euro miesięcznie, kupują cały sprzęt muzyczny, 
nagłośnieniowy i ćwiczą, są cholernie ambitni, mają swój własny repertuar, takie zespoły jak 
Syndykat, Communa, Nomedia, 3R12. Jeżeli uda im się dostać jakieś 2–3 stówki za koncert, no to 
fajnie, ale też i jeżeli potrzeba taka jest, to grają za darmo. Poeci, którzy wydają własnym sumptem 
świetne tomiki wierszy, mają je jako prezent dla znajomych czy [są to] książki dostępne w różnych 
bibliotekach. (MPN_D23) 

VIII.1.3. Urealnienie założeń działaczy – motywacje społeczne organizatorów aktywizujące 
społeczność lokalną 

Wielu inicjatorów myśli początkowo z dużym rozmachem, zakładając działania z pomocą 
budżetu publicznego, z odpowiednią infrastrukturą czy nawet – na co zwrócono uwagę w kilku 
wywiadach – jakimś etatem, który pozwoliłby działać stale i systemowo. Wszelako samo 
działanie w praktyce czyni ich wstępne założenia bardziej realistycznymi. Jeśli inicjatorzy się nie 
poddają, motywacje te kierują ich w stronę adaptacji do innego modelu, opartego na działaniach 
– jak wskazują wybrani respondenci – w pełni społecznych:  

na samym początku myśmy myśleli [by dostać – autorzy] etat pedagoga społecznego rozdawany 
przez powiat, celem założenia tego stowarzyszenia było między innymi bardzo szybko wystąpić 
o konkurs, żebyśmy ten etat mieli w naszym stowarzyszeniu, bo wtedy automatycznie mielibyśmy 
większe szanse, żeby robić rzeczy lokalne i na innej strukturze. I byłaby jedna osoba, która 
rzeczywiście za to by odpowiadała, miałaby na to czas. Bardzo szybko pożegnałem się z tą myślą, 
bo stwierdziłem, że skoro to jest stowarzyszenie, gdzie wszystkie osoby zaangażują się dobrowolnie 
i wolontariacko, idzie to inną prędkością. Robienie dwóch, trzech dużych imprez w ciągu roku to 
jest max, na co możemy sobie pozwalać w tej chwili. Dalej myślę o tym, że to jest ciekawe i to jest 
bardzo istotna perspektywa, żebyśmy stworzyli etat, żebyśmy stworzyli miejsce, tylko jeszcze nie 
wiadomo kiedy; dwa, trzy lata czy 5 lat, zobaczymy. W tej chwili to jeszcze nie jest potrzebne, bo 
nasza praca dzieje się przede wszystkim na spotkaniach, w domu albo spotykamy się na świeżym 
powietrzu. (MPN_D11)  
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Innym aspektem aktywności indagowanych działaczy kulturalnych są okoliczności 
rozpoczęcia działalności. Niektórzy znaleźli się na swoim miejscu jako aktywiści organizacji 
społecznej dość przypadkowo – wynika to z ich deklaracji.  

Nasze zaangażowanie społeczne to czysty przypadek. Kiedy pracowałem jeszcze w poprzedniej 
orkiestrze, […] parę razy zdarzyło się, że przyjechał tam w charakterze gościa znany polski śpiewak 
[…] [który – autorzy] organizował koncerty. […] Zaprosił mnie raz czy drugi i tak powoli zacząłem 
się wdrażać w ten temat, zaczęliśmy poznawać coraz więcej tych Polaków, zacząłem pomagać 
w tej organizacji, w końcu zdecydowałem się, że wejdę do zarządu stowarzyszenia, i wybrano mnie 
przewodniczącym. (MPN_D2)  

Za niezbędne do skutecznego wykonywania pracy w dziedzinie kultury uważa się zapał 
i osobiste zaangażowanie, to dotyczy również osób zatrudnionych w sektorze publicznym, 
w tym dyplomatów – urzędników „od kultury”.  

Moje wrażenie jest takie, że potrzebna jest pewna dynamika i potrzebne jest zaangażowanie 
osobiste, bo ludzie to widzą. Aha, proszę bardzo Pani konsul nosi krzesła, znaczy dobra impreza 
będzie. (MPN_D4).  

Ostatni z wątków wartych wspomnienia, uzupełniających kwestię pasjonackiego działania 
z zapałem, jest wątek kosztów zdrowotnych, sytuacji wypalenia w związku z ciężkimi 
warunkami dla organizowania i promocji kultury w sposób skuteczny:  

zastanawiam się […] jak długo będziemy w stanie robić to, co robimy, jest pewne naturalne 
zmęczenie, (MPN_D7) 

VIII.2. Motywacje publiczności polonijnej do uczestnictwa w kulturze 

Wśród motywów i elementów przyciągających publiczność – polskich migrantów 
w Niemczech, osoby badane wskazały kilkanaście tropów, z których wybrano pięć wiodących. 
Dotyczą one najzwyklejszej ciekawości ludzkiej, motywów towarzyskich, przyciągających 
autorytetów – artystów i autorów szeroko znanych z nazwiska, gwarancji bycia we własnym 
gronie i mówienia ojczystym językiem polskim, a w końcu możliwości spożytkowania 
wydarzenia kulturalnego dla swojego dziecka, jego rozwoju, socjalizacji, integracji.  

VIII.2.1. Ludzka ciekawość jako motyw uczestnictwa w kulturze 

Jednym z najprostszych wyjaśnień dla motywacji kierujących osobami z publiczności 
organizacji i instytucji kulturalnych powiązanych z Polską jest najzwyczajniejsza ciekawość:  

ludzi przyciąga ciekawość, film zobaczyć, artystę obejrzeć, wielu przychodzi zobaczyć, a co ten 
instytut teraz robi, jaki to artysta tam jest. (MPN_D8)  

Ciekawość ta czasem jest wzmocniona chęcią pogłębienia wiedzy, która dotyczy czegoś 
intrygującego, dyskusyjnego, dyskutowanego, czasem również kontrowersyjnego.  

Dlaczego nasi odwiedzający tu przychodzą? Przede wszystkim motywem jest ciekawość, ale w tak 
specyficznym przypadku, jak u nas, ciekawość jest z reguły podbudowana już jakąś wiedzą na ten 
temat i jakimś zainteresowaniem Polską, [MPN_D10]  
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VIII.2.2. Motyw towarzyski i zaufanie do marki kulturalnej 

Klasycznym przykładem wydarzenia kulturalnego, które niesie wartość estetyczną, ale często 
jest podbudowane motywem towarzyskim, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z osobami nie 
spotykanymi na co dzień, podpatrzenia, kto jak wygląda, z kim przychodzi, co kogo interesuje, 
jest format wernisażowy. W opinii części respondentów, jeśli to jest dodatkowo wzmocnione 
marką instytucji, która zapewnia dobre towarzystwo, odpowiednią oprawę i niezawstydzającą 
jakość artystyczną, trudno odmówić sobie mobilizacji i przyjścia na takie wydarzenie.  

Wernisaż jest wydarzeniem towarzyskim, po tych przemówieniach 10-minutowych każdy sobie 
bierze lampkę wina i rozmawia z kolegami, tak że myślę, że to jest takie fajne, ciekawe miejsce 
gdzie można przyjść i spotkać kogoś, kogo się nie widziało długo, i po prostu na imprezę się 
przychodzi. Bo nie można zapominać tego elementu przyjemności, frajdy i hedonizmu w tym 
wszystkim. Ludzie jednak szukają szpasu w tym mieście, przyjemności i trzeba im też to dać. Jak się 
im to daje, to oni chętnie przychodzą, i jak przychodzą do naszej galerii i się czują w niej dobrze, to 
przyjdą też następnym razem, dlatego, bo się czuli dobrze. Niekoniecznie w zależności od tego, co 
jest prezentowane, tylko po prostu przyjdą do galerii, bo ufają w to, że będzie fajne wydarzenie po 
prostu. (MPN_D8) 

VIII.2.3. Znaczenie wzorów osobowych, autorytetów inspirujących jednostki do działania 
w kulturze 

Nie tylko organizatorzy, ale również publiczność chętnie da się zaprosić, zaangażować, 
poświęci czas, gdy za wydarzeniem, działaniem stoi, uczestniczy w nim, poleca je czy firmuje 
osoba szanowana, podziwiana, z autorytetem, nawet jeśli mówimy tylko o osobie z najbliższego 
sąsiedztwa.  

Ilość uczestników związana jest z konkretnymi osobami czy tematami. Z Klubem Tygodnika 
Powszechnego w Berlinie zaprosiliśmy ks. Bonieckiego, to wtedy było jakieś 100 osób, czyli [pełny 
lokal – autorzy]. Na samym początku była Masłowska, też było pełno. Ale też przy spotkaniach, 
ostatnio był Marcin Zaremba na jesień, „Wielka trwoga” też była [pełna – autorzy]. Anna Bikont jak 
była, też było pełno. Tak że nazwiska na pewno przyciągają. Tematy też oczywiście, jeśli mieliśmy 
tematy, robiliśmy coś o przeszłości polsko-żydowskiej, to zawsze mieliśmy też dużo osób. 
Najbardziej kameralne to są spotkania o poezji polskiej, tym bardziej, jak to są poeci nieznani 
w Niemczech. Są to kameralne spotkania, ale też idzie to w parze z poezją. (MPN_D7) 

VIII.2.4. Poczucie bezpieczeństwa we własnym gronie i we wspólnym języku 

Istotne dla gremialnego uczestnictwa Polaków jest, choćby relatywne, poczucie 
bezpieczeństwa, bycia „wśród swoich”, względem których nie są skrępowani, zwłaszcza gdy 
w grę wchodzi autoekspresja, konwencja, która wymaga osobistego zaangażowania, prezentacji 
własnych możliwości artystycznych.  

Uczestniczących aktywnie w śpiewaniu przy polskim karaoke nie trzeba jakoś rozkręcać, […] ludzie 
się po prostu lubią rozerwać, odprężyć w swoim towarzystwie. Jeden drugiego rozumie, […] Niemcy 
się też troszkę inaczej bawią […] [Polacy] są tu jednak w swoim gronie, bez żadnych skrupułów. 
(MPN_D2).  

Uczestników przyciąga również to, co nazywane jest „polskością” i polską tradycją, chodzi też 
po prostu o usłyszenie polskiego głosu:  
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Jest na pewno chęć porozmawiania w języku polskim, chęć taka usłyszenia polskiego głosu, polskiej 
muzyki […] ludzie, którzy mogą się zobaczyć po iluś tam miesiącach znów, spotkać kogoś, chcą 
porozmawiać po polsku. (MPN_D12) 

VIII.2.5. Imprezy dla dzieci i ich magnetyczna moc 

Wydarzenia kierowane do dzieci i w oczywisty sposób także do ich rodziców niosą kilka 
atutów zachęcających migrantów polskich do uczestnictwa. Są proste i niezobowiązujące, 
pozwalają zagospodarować atrakcjami czas dzieci, odciążając rodziców od konieczności 
generowania atrakcji w domu, dają dorosłym opiekunom mniejszych dzieci chwilę wytchnienia:  

myśmy mieli didżeja […], były panie z ciastami, z pierogami. […] Czerwcowe popołudnie niedzielne, 
to co masz z tymi dziećmi robić? Ja bym też poszła, żeby to dziecko mieć z głowy, chociaż na chwilę. 
Dzieciaki były zachwycone, bo to było tylko i wyłącznie dla nich. Tak na dobrą sprawę nie mieliśmy 
oferty dla dorosłych, oprócz siedzenia. Możesz sobie kupić kawę, ciasto, pierogi. Posłuchać, pobawić 
się, popatrzeć, jak dzieciaki się bawią. I te starsze osoby, mimo tego całego hałasu, harmidru – 
możesz sobie wyobrazić, jak 70 dzieci drze japy – siedziały i im się podobało. […] To był kompletnie 
inny rodzaj imprezy […], bardzo niezobowiązująca atmosfera i [robienie tego – autorzy] zasobami 
lokalnymi [zapewniło sukces – autorzy]. [Było to – autorzy] dla nas istotne, dlatego że tak na dobrą 
sprawę wszystkie oferty animacji […] przeprowadziły albo osoby zaangażowane w naszym 
stowarzyszeniu, albo przez naszych przyjaciół. Drobną rekompensatę dla nich za to 
zaplanowaliśmy. Malowanie buzi dzieciom było hitem, szałem, wszystkie były tam albo 
Spidermenami, albo motylami, albo innymi tęczami. Było przeciąganie liny, bańki zrobiły furorę, 
takie proste zabawy. (MPN_D11)  

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że w takim uczestnictwie nie chodzi wyłącznie 
o zwrócenie uwagi dzieci, ale o przyciągnięcie na spotkanie dorosłych, o integrację, zobaczenie 
się jako grupa, społeczność. Na kwestię rodziców dzieci i ich motywacji do bycia na 
wydarzeniach kulturalnych zwraca się uwagę również przy okazji działań edukacyjnych 
z zakresu języka polskiego.  

Rodzice wykazują zaangażowanie w sprawy polonijne, dopóki ich dzieci chodzą do szkół sobotnich. 
(MPN_D28)  

Jednocześnie szkoła sobotnia według jednego z respondentów: 

stała się „przechowalnią” dzieci – rodzice w tym czasie idą na zakupy. (MPN_D28)  

Z tego względu potrzebne są działania poprzez dzieci twórczo i rekreacyjnie zmotywowane 
i motywujące dorosłych do bycia blisko podczas tych aktywności realizowanych w mniej lub 
bardziej zintegrowanej grupie migrantów i ich niemieckiego otoczenia.  

VIII.3. Podsumowanie rozdziału 

Zebranie wniosków z dociekania motywów kierujących aktywnością kulturalną Polaków 
w Niemczech odbywało się poprzez, w pierwszej kolejności, zestawienie najbardziej 
charakterystycznych deklaracji dotyczących motywów organizowania wydarzeń i miejsc 
kulturalnych, angażowania się w działanie dla grup Polaków w Niemczech.  
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Z jednej strony to biograficzne momenty związane z działalnością artystyczną lub aspiracje, 
by przekroczyć pewne standardy estetyczne obecne w otoczeniu jednostki. Do motywacji 
organizatorów należy również pragnienie popularyzacji twórców pochodzących z Polski.  

Z drugiej strony u podstaw wielu inicjatyw kulturalnych były społeczne, altruistyczne 
potrzeby organizatorów zaangażowanych w środowiska lokalne na emigracji. Wśród 
kluczowych dla tego rozdziału motywacji publiczności polonijnej do uczestnictwa w kulturze 
rozpoznano m.in. po prostu ludzką ciekawość, motywacje towarzyskie spędzenia czasu wolnego 
z przyjaciółmi.  

Do uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach skłaniało Polaków również zaufanie do danej 
organizacji, instytucji jako marki kulturalnej. Przyciągająca była także obecność autorytetów, 
istotnych dla nich osób utożsamianych z danym miejscem czy wydarzeniem kulturalnym.  

Wzięcie udziału w jakimś spotkaniu kulturalnym wynikało także z deklarowanej potrzeby 
spędzenia czasu w przyjemnym, bezpiecznym, „własnym” gronie i, co najważniejsze, przy 
możliwości komunikowania się we wspólnym języku, względnie istotna była również możliwość 
usłyszenia „polskiego głosu”. Specjalna motywacja do uczestnictwa uruchamia się przy okazji 
imprez dla dzieci, zwłaszcza gdy takie wydarzenia niosą akcenty edukacyjne, wychodzące 
naprzeciw rodzicom aspirującym o ogólnie pojęty – oraz ściśle kulturalny – rozwój swoich 
pociech.  
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IX. Bariery uczestnictwa w kulturze wśród migrantów 

z Polski w Niemczech 

Respondentów badania poproszono również o wskazanie ograniczeń, barier uczestnictwa  
w kulturze, dotyczących Polaków mieszkających w Niemczech. Istotnym wymiarem tego 
problemu jest kwestia wiedzy o tych barierach wśród osób i organizacji zajmujących się 
inicjowaniem aktywności kulturalnych dla migrantów z Polski w RFN. Większość osób badanych 
miała, w pierwszej reakcji na pytanie, trudność w zdefiniowaniu barier:  

Nie widzę barier, w zasadzie nie. (MPN_D4).  

Ostatecznie dało się wyszczególnić pięć pól, które uznano za ważne aspekty, konieczne do 
rozważenia przy okazji dyskusji o przeszkodach dla uczestnictwa w kulturze Polaków – 
mieszkańców RFN. Należą do nich: bariera językowa, bariera finansowa, brak woli uczestnictwa 
w aktywnościach kulturalnych i czasu na zaangażowanie. W wypadku sporej części ocenianej 
przez działaczy populacji migrantów polskich problem w uczestnictwie w kulturze rzutują też 
nawyki nieuczestniczenia utrwalone jeszcze w Polsce. Problem barier i ich braku należy również 
rozważyć w perspektywie danej lokalizacji – stąd podjęte w ostatnim fragmencie rozdziału 
zbliżenie kwestii dostępności oferty kulturalnej na przykładzie Berlina.  

IX.1. Bariera językowa, problemy z językiem niemieckim 

Najważniejszą barierą dla uczestnictwa w niemieckim życiu kulturalnym, wielokrotnie 
przywoływaną przez osoby działające w sektorze kultury, były kwestie znajomości języka 
niemieckiego:  

Bariery to kwestia językowa, nawyki... (MPN_D19)  

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)  

Ja uważam, że jest dużo barier nie tylko finansowych, ale też językowych. (MPN_D2)  

Myślę, że jest taka progowa jakby sytuacja, do pewnego progu uczestniczy się i później dopiero jak 
ten język zaczyna funkcjonować w jakimś tam dobrym stopniu. Nie trzeba czytać Goethego, ale 
przynajmniej u mnie tak było, że miałem problemy np. z pójściem do teatru. Teraz też, na „Fauście” 
po pół godziny już w ogóle nie da się wytrzymać, choć mimo wszystko chyba język jest lepszy. No 
i rzeczywiście starsi są dość pasywni. (MPN_D5)  

W wyrażonej przez osobę badaną opinii bariera ta w znacznie mniejszym stopniu dotyczy 
młodych migrantów, zwłaszcza pokolenia urodzonego w Niemczech, lub osób, które przybyły tu 
we wczesnym, przedszkolnym dzieciństwie:  

albo tu urodzeni, albo przyjechali w wieku 7 czy 8 lat, to zupełnie są wtopieni. I odkrywają też 
korzenie polskie, […] bariera językowa, niestety, [dotyczy – autorzy] szczególnie tego starszego 
pokolenia, które tutaj w latach 80. albo nawet wcześniej przyjechało, nie wszyscy pokonali ten 
problem. (MPN_D5).  
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Z drugiej strony bariera językowa może dotyczyć również kwestii problemów 
z uczestnictwem w wydarzeniach z językiem polskim. Ograniczenia językowe postrzegane są 
przez respondentów jako problem generacyjny.  

Druga generacja, ci nastolatkowie, 18 plus, słychać często język polski po dyskotekach, tak że nie 
można powiedzieć, że jest tutaj wśród tych młodych ludzi jakaś bariera. No, bo to wiadomo 
studiują, bariery językowej nie ma, jedynie finansowa, ale zawsze ktoś tam coś tam da. (MPN_D2)  

Są osoby badane, które jednym tchem wymieniają oprócz problemów językowych również 
poziom wykształcenia oraz zakres kompetencji kulturalnych czy przygotowania do uczestnictwa 
w kulturze choćby przez posiadanie zasadniczej umiejętności skupienia.  

Współpracę z Polakami w Niemczech utrudnia język i poziom wykształcenia. Kto się w Polsce nie 
interesował takimi sprawami, nie będzie się nimi interesował i tutaj. Również do takich ludzi 
można się starać dotrzeć poprzez zapraszanie klas szkolnych czy organizację festynów. Ale osoba 
odwiedzająca muzeum musi umieć skorzystać z oferty, musi czytać teksty, koncentrować się. 
Oczywiście to często zastępują nowe media. W ogóle ktoś, kto idzie do takiego muzeum i nie 
dysponuje jakąkolwiek wiedzą, dokonuje ogromnego wysiłku i nie każde muzeum może temu 
sprostać. To zresztą problem i innych instytucji kultury – teatrów, sal koncertowych, bibliotek. One 
też muszą szukać nowych metod pozyskiwania publiczności. Szuka się tzw. metod nisko progowych. 
(MPN_D10) 

W tej sytuacji, ciągłego zapotrzebowania na używanie języka polskiego wśród licznych 
migrantów z Polski, pojawia się w wywiadach wątek opłacalności znajomości języka polskiego 
przez osoby pracujące w środowiskach migranckich, także Niemców. Jedna z osób wspomniała, 
w trybie anegdotycznym, gdy mowa była o znaczeniu języka polskiego, o niemieckim policjancie, 
dla którego determinacja w nauce języka polskiego okazała się bardzo korzystna dla jego 
rozwoju zawodowego:  

w tej chwili, jeśli znasz język polski to masz ogromne zawodowe korzyści. Jeden z rodziców, 
Niemiec, który bardzo dobrze mówił po polsku, był zwykłym policjantem. W tej chwili jest szefem 
jednej instytucji kryminalnej (sic!) tylko dzięki temu, że znał polski. Lekarze mają pacjentów 
z Polski. Wszędzie, gdzie się nie ruszysz, potrzebny jest język polski. Jest naprawdę potrzebny. 
Bardzo dużo studiuje w Polsce dzieci lekarzy. Ale przyjeżdżają później tutaj. (MPN_D27) 

IX.2. Bariery finansowe w dostępie do kultury 

Drugim przykładem szerzej obecnej bariery dla uczestnictwa w kulturze, wydarzeniach 
i wizytach w miejscach prezentacji kultury jest kwestia finansowa, zamożności pozwalającej na 
ponoszenie wydatków na kulturę. Argument ten nie jest jednak kluczowy z racji faktu, że wiele 
ofert kulturalnych ma charakter nieodpłatny. Jest argumentem towarzyszącym i wzmacniającym 
inne motywy nieuczestniczenia migrantów polskich mieszkających w Niemczech.  

Nie ma barier […] 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)  

Bariery finansowe mogą również dotyczyć organizatorów, którzy często muszą się liczyć  
z ograniczonymi budżetami do spożytkowania na aktywności kulturalne, zwłaszcza te 
niekomercyjne i niedotowane z funduszy zewnętrznych względem samego organizatora.  
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Wszędzie właściwie nie ma problemu takiego, żeby gdzieś tam akurat Polak nie mógł iść, ale 
funduszy nam trochę brakuje. Nam, jako Polakom, żeby więcej może organizować też, żeby 
bardziej atrakcyjne rzeczy organizować. Nawet jeżeli się Polacy spotkają, to żeby kogoś takiego… 
nie wiem, żeby komuś można było większe honorarium zapłacić, żeby to było bardziej atrakcyjne 
dla Polaków. Ale bariery? (MPN_D12) 

IX.3. Brak woli i czasu do uczestnictwa w aktywnościach kulturalnych 

Jednym z zasadniczych, trudnym do zakwestionowania przykładem bariery jest po prostu 
brak woli wzięcia udziału, zmęczenie, względnie to, co nazywa się tzw. brakiem czasu, zbytnim 
zagonieniem i zaangażowaniem w życie zawodowe czy rodzinne.  

Brak woli jest chyba kluczowy. Też brak czasu. (MPN_D9)  

Brak ten ma również wymiar organizacyjny, z tego samego względu trudno o wolontariuszy, 
osoby gotowe poświęcić swój czas. Wskazuje się na to jako na, znów, problem generacyjny.  

Wszystkie osoby, które są w tym stowarzyszeniu, to są osoby pracujące, nie chciałam powiedzieć 
„osoby młode”, w przeważającej części, ale też pół na pół. Ale po prostu wszyscy, którzy mają dzieci 
czy mają jakieś życie rodzinne, chcielibyśmy więcej, niż robimy. Każde spotkanie zorganizować to 
jest umawianie się, ten termin jest pięć razy przesuwany, no, bo a tu choroba wypadnie, a to warto 
by było, żeby ta osoba była itd. (MPN_D11);  

My byśmy więcej chcieli, ale nas po prostu bardzo ogranicza czas. Przez to, że każdy ma jeszcze, 
oprócz stowarzyszenia, takie rzeczy, które, wiesz, zabierają czas, rozpraszają nas. (MPN_D11) 

IX.4. Polskie nawyki (nie)uczestniczenia w kulturze 

Ciekawy jest argument o powielaniu schematów zachowania przywiezionych z Polski, jak 
również utrwalaniu posiadanego kapitału wykształcenia. Dotyczy to wszelako tej grupy 
Polaków, którzy przyjechali do Niemiec jako osoby dorosłe, względnie dojrzewająca młodzież.  

Nawyki pochodzą jeszcze z Polski, że człowiek generalnie nie wychodzi do kultury czy mało 
uczestniczy w kulturze. Ja muszę przyznać, że osoby, które tutaj mieszkają, to nie są wszystkie 
osoby z wysokim czy tam dobrym wykształceniem. […] wykształcone, oczytane czy zainteresowane, 
to jest raczej niewielki procent tych osób. Im osoba lepiej wykształcona, tym bardziej, więcej szuka 
dostępu do kultury. Jest to wśród Niemców i wśród Polaków ta sama reguła. 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. Polacy nie mają tutaj 
nawyków – wszystko jest w rodzinie, nie wychodzi się na przykład, żeby się z tym zaprzyjaźnić czy 
z inną rodziną, czy z kimś tam, i wydaje mi się, że te takie nawyki też stoją na przeszkodzie, bo im 
więcej się wychodzi do innych, na zewnątrz, spoza domu, spoza rodziny, tym bardziej się poznaje 
inne nawyki, są większe impulsy do tego, żeby pójść na jakieś wspólne koncerty czy wydarzenia, 
wydaje mi się, że wtedy się więcej uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym. (MPN_D19) 

IX.5. Uwarunkowania lokalne – Berlin bez barier?  

Ostatnim aspektem, który warto rozważyć przy ocenie zakresu i motywów przeszkód, jest 
kwestia lokalizacji, miasta, regionu, typu miejsca, o którego mieszkańcach – Polakach  
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w Niemczech – mówimy. Miastem, które jest wskazywane jako miejsce nieograniczonego 
dostępu do wszystkich gatunków kultury, jak również swobody ekspresji artystycznej 
i swobodnej akceptacji dla różnych konwencji estetycznych – jest 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) 

IX.6. Podsumowanie rozdziału 

W rozdziale poświęconym utrudnieniom w dostępie do oferty kulturalnej dla migrantów 
z Polski w Niemczech w sposób zwięzły zestawiono pięć zasadniczych wymiarów rozważanej 
kwestii. Zagadnienia te – o czym warto pamiętać – nie są obojętne dla funkcjonowania 
organizacji kulturalnych.  

Do czterech kluczowych barier wskazanych przez badanych respondentów należy bariera 
językowa w zakresie języka niemieckiego, choć głównie w odniesieniu do starszych generacji 
migrantów. Ta kwestia może również być ukierunkowana w stronę braku czy słabej znajomości 
języka polskiego – kompetencji językowej zaniedbanej przez przybysza z Polski dawno 
osiadłego w RFN lub osoby, która od dziecka nie kultywuje języka polskiego jako narzędzia 
komunikacji, nawet w środowisku najbliższej rodziny.  

Kwestią uzupełniającą problem językowy jest deficyt w zakresie wykształcenia – zakres 
dotyczący sporej liczby przybyszów z Polski.  

Kolejną barierą obecną w wypowiedziach udzielanych przez działaczy kulturalnych  
w wywiadach jest bariera finansowa – realny problem Polaków zainteresowanych 
wyrafinowanymi gatunkami kultury. Mniej realny – w świetle bogatej bezpłatnej lub taniej 
oferty kulturalnej nie tylko w zakresie gatunków popularnych czy mało sprofesjonalizowanych. 
Wśród analizowanych wypowiedzi odnajdujemy również te odwołujące się do braku woli 
i czasu, by wziąć udział w działaniach i odwiedzić miejsca związane z kulturą. To jest motyw, 
który nie jest szczególnie charakterystyczny dla środowiska migrantów z Polski. Jest on obecny 
w argumentacji braku uczestnictwa pod niemal każdą szerokością geograficzną świata 
zachodniego, wśród społeczeństw przenikniętych konsumpcyjnym stylem życia. Te same 
przyczyny wskazywane są dla braków w zakresie wolontariuszy i osób gotowych poświęcić swój 
czas dla działań kulturalnych i społecznych, wspólnotowych.  

Argumentem dość istotnym, który pojawił się w kilku wypowiedziach zebranych podczas 
badania działaczy kulturalnych, był ten związany z nawykami nieuczestniczenia w kulturze 
przywiezionymi wraz z całym systemem przekonań z Polski. Konkluzja analizy barier 
sformułowana na podstawie opinii respondentów wskazuje wszelako na konieczność ich 
badania ze względu na lokalizację, miasto, region. W tym sensie miastem o mniejszych barierach 
dla korzystania, sensu largo, z oferty kulturalnej jest stolica republiki federalnej.  
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X. Funkcjonowanie polskich podmiotów w niemieckiej 

polityce kulturalnej 

Celem ostatniego komponentu raportu z badań jakościowych z osobami związanymi z Polską, 
działającymi w niemieckim sektorze kultury, jest zebranie ich opinii na temat współpracy 
podmiotów polskich i polonijnych z niemieckimi instytucjami kultury, jednostkami administracji 
publicznej, samorządami.  

Jednym z zagadnień w tym obszarze jest rozpoznanie percepcji osób badanych z zakresu 
współdziałania polskich i niemieckich organizacji, jak również analiza zebranych w wywiadach 
pogłębionych opinii o potrzebach oraz gotowości niemieckich podmiotów do współpracy 
i wspierania działalności kulturalnej skierowanej do polskiej społeczności w RFN. W trybie 
zadawanych kwestii pojawia się zasadnicze pytanie o rozstrzygnięcie, czy podmioty 
ukierunkowane na oferowanie kultury Polakom w Niemczech są częścią niemieckiej polityki 
kulturalnej i systemu jej instytucji w wymiarze federalnym, krajów związkowych i niemieckich 
miast.  

Respondenci z dużym zaangażowaniem wskazali na mnogie aspekty problemu, w ramach 
którego zaproponować można pięć różnych komponentów. W pierwszym z nich wybrano 
najbardziej charakterystyczne reakcje na próbę rozpoznania świadomości aktywnych 
kulturalnie Polaków bycia częścią większej całości niemieckiego systemu organizowania 
działalności kulturalnej, z uwzględnieniem regionalnej i lokalnej specyfiki poszczególnych 
krajów związkowych. Bardzo istotna jest też kolejna kwestia, dotycząca niemieckich rozwiązań 
dla kultywowania języka polskiego. Interesujące aspekty współpracy angażujące podmioty 
kulturalne polskiego pochodzenia zauważyć można w niemieckim sektorze książki – do czego 
wgląd mamy w trzecim komponencie rozdziału. Czwarta składowa tej części opracowania 
dotyczy tworzenia warunków dla prywatnych organizacji i niezależnych podmiotów polskich 
z dziedziny kultury. Finalne uwagi, piąty element rozdziału, dotyczą wybranych aspektów – 
realiów współpracy, współfinansowania oraz efektywności relacji między polskimi 
i niemieckimi podmiotami wchodzącymi w interakcję z migrantami z Polski w Niemczech. Tu 
pojawia się ze strony respondentów badania zestaw odniesień dotyczący samowystarczalności 
i dotacji na działalność. Dotyczy to okoliczności, które warunkują skuteczną aktywność 
organizacji polonijnych i Polaków – migrantów w Niemczech, jak również zaangażowanie 
organizacji z siedzibami w Polsce w kulturę polskich migrantów w Niemczech.  

X.1. Świadomość Polaków bycia częścią większej całości – cechy niemieckiego 
systemu wspierania kultury z perspektywy respondentów 

Uczestnicy badań jakościowych, przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w działalność 
kulturalną ukierunkowaną na migrantów z Polski w Niemczech, poproszeni zostali o odniesienie 
się do pytania o bycie częścią niemieckiego systemu sieci organizacji kulturalnych. Celem tego 
fragmentu raportu jest przedstawienie w pięciu podpunktach spostrzeżeń na temat zakresu tej 
świadomości oraz percepcji zasadniczych cech i pryncypiów niemieckich polityk kulturalnych 
dotyczących również społeczności polskiej.  
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X.1.1. Polacy realnie w niemieckiej polityce kulturalnej, a mentalnie poza nią 

Działacze kulturalni zaproszeni do badania nie są jednoznaczni w ocenie swojego statusu czy 
pozycji polskich aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy niemieckich 
polityk kulturalnych. Ci, którzy są świadomi, że Polacy organizujący aktywności kulturalne są 
jego częścią, dodają, że ta obecność nie jest na specjalnych warunkach.  

Myślę, że częściowo polskie organizacje są elementem niemieckiego systemu instytucji kultury 
podobnie jak organizacje francuskie, włoskie, amerykańskie, czy japońskie. (MPN_D5)  

Wiele organizacji wszelako nie uznaje siebie za część większej całości instytucji i organizacji 
koegzystującej na terenie RFN.  

Raczej nie jesteśmy częścią niemieckiego systemu kultury. Niemcy organizują to zupełnie inaczej. 
A może też stowarzyszenia polskie same się hermetyzują, nic nie chcą z Niemcami, koncertu nie 
chcą. Ogólnie jest taki hamulec, żeby się nie integrować z Niemcami […] – sam fakt, że informacje 
o imprezach są drukowane tylko w języku polskim. (MPN_D2) 

Głosów sceptycznych co do przynależności do niemieckiej sieci relacji w sektorze jest więcej:  

Jesteśmy bardziej obok niemieckiej polityki kulturalnej, my nie organizujemy żadnych imprez 
typowo dla Niemców. Jeżeli już, no to wspólne imprezy. Jeżeli są jakieś niemieckie imprezy, typowo 
niemieckie, to Polonia też jakoś się nie dołącza. Jesteśmy jednym z tysiąca stowarzyszeń, które 
istnieją na tym obszarze, bardzo malutkim. Czasem są takie miejsca pamięci, gdzie faktycznie coś 
z polskością jest, to wtedy tak. Proszą nas o jakieś wsparcie, tak ogólnie to wydaje mi się, że my 
działamy obok, sami dla siebie i czasami prosimy Niemców: chodźcie do nas. (MPN_D12)  

Zdaniem jednego z respondentów z jednej strony organizacje polonijne nie chcą się specjalnie 
dzielić wiedzą o niuansach aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być 
również otwarte na lokalną publiczność niepolską.  

Z drugiej strony jesteśmy elementami niemieckiego systemu, bo dostajemy informacje na temat 
właśnie tych [międzykulturowych] karnawałów czy festynów… Niemcy są bardzo otwarci na 
Polaków, a Polacy wręcz przeciwnie, my tu mamy swoją piaskownicę, swoje zabawki, nie patrz mi 
tutaj, co ja robię, to moja sprawa, tak to w moim odczuciu wygląda. Polskie społeczeństwo tutaj, to 
nie jest integralna część tego dużego niemieckiego społeczeństwa, tylko to jest tak obok. My mamy 
też bardzo dużo znajomych Turków i naprawdę bardzo są otwarci przynajmniej do nas, ale 
wiadomo, jak ktoś się otworzy, no to też zostaną mu drzwi otwarte. (MPN_D2) 

X.1.2. Pryncypia niemieckich polityk kulturalnych 

Istnieje kilka zasadniczych pryncypiów i cech niemieckiego systemu wspierania kultury, na 
które osoby badane zwracają uwagę. Postrzegają je jako pozytywne struktury dla rozwoju 
działalności środowisk kulturalnych działających wśród i dla migrantów z Polski w Niemczech. 
Kwestie szczegółowych rozwiązań, programów wsparcia, uwidaczniania wielu kwestii 
kulturowych leżą w gestii zdecentralizowanych instytucji, przede wszystkim na poziomie 
poszczególnych krajów związkowych.  

Instytucje niemieckie ważne dla kultury Polaków? To jest sprawa bardzo regionalna, dla mnie 
najważniejszym partnerem było Ministerstwo do spraw nauki i sztuki [w kraju związkowym – 
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autorzy], jest też miasto. Ministerstwo miało więcej pieniędzy, a miasto wymagało planowania 
ponad pół roku naprzód, co się nie zawsze udawało, zwłaszcza jeżeli miało być dofinansowanie. 
Mnie już nie tyle zależało na dofinansowaniu, ile na byciu w tych wszystkich informatorach, które 
się ukazywały. (MPN_D4) 

Znaczącą cechą dostrzeżoną jako bardzo pozytywny wymiar aktywności wśród niemieckich 
instytucji kultury są partnerskie warunki, na których traktowane są podmioty angażujące się 
w realną współpracę:  

jest sieć [niemieckich] instytucji kultury, jak się jest w tej sieci, to się jest traktowanym bardzo po 
partnersku, równorzędnie. Tam nie ma pieniędzy jakby takich do dania, ale można coś uzyskać 
w formie sali i, co było bardzo cenne, pokazania się w jakiejś ulotce, wejścia do programów 
w druku, czyli w formie bezpłatnej reklamy w jakiejś gazetce, czasopiśmie. (MPN_D4)  

Wśród opinii znalazła się również jedna o równości traktowania jako zasadzie niemieckich 
subsydiów:  

Zdecydowanie jako polska instytucja w Niemczech czuliśmy się częścią niemieckiego systemu 
instytucji. Zwłaszcza jak przebrnęłam przez ten moment, bardzo trudny dla mnie, że […] nie mamy 
swojego kąta […]. Jak dostałam spore dofinansowanie od landu i nie było gdzie przelać tych 
pieniędzy, i w momencie, kiedy ja strasznie walczyłam o to, bo ta dotacja już by była cofnięta, jak to 
przewalczyłam, to już później w zasadzie byłam w tej sieci. Uważam, że byłam absolutnie 
równouprawniona. Bez żadnych zastrzeżeń, że tutaj preferowana jest np. Francja. Tamci wszyscy 
też mają kłopoty, żeby dostać pieniądze i żeby wejść do tych programów. (MPN_D4)  

Pojawiały się też opinie oparte na doświadczeniu o przejrzystości i prostocie procedur 
dotacyjnych względem projektów współpracy niemiecko-polskiej:  

Uzyskiwanie pomocy niemieckiej dla wydarzeń jest proste. Trzeba się tylko trochę postarać 
i wiedzieć, co się robi. Ja znam dużą ilość ludzi, którzy żyją z projektów, bo z tego da się żyć. Po 
prostu wymyśla projekty i z tego żyje. I są miejsca, które na bieżąco dają pieniądze na mniejsze lub 
większe projekty. Najlepszym przykładem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oni mają 
różnostopniowe aplikacje. O taką kwotę jak 2500 euro do nich można wystąpić natychmiast, się 
dostaje od ręki. Na jakiś mały projekt. Powiedzmy robię wystawę koleżanki, jej prac w małej galerii, 
chce pokazać 10 obrazów. Całość kosztuje mnie 1500 euro, piszę wniosek, jest tematyka polsko- 
-niemiecka, ciach i mam. Także tak naprawdę, jak się wie, co się robi, jak się wie, do kogo się 
zwrócić i jak się umie pozyskać od jednego partnera, to jest naprawdę łatwo zrobić projekt mały. 
Wiadomo, że trudno jest zrobić duży projekt, ale to też się da. Projekty takie jak np. wielkie 
festiwale powiedzmy, są instytucje takie jak np. niemiecka fundacja totolotka. Oni dają nawet 120 
tys. euro na jakiś tam projekt. Wiadomo, że są mocne warunki, które trzeba spełnić, i kluczem 
później jest rozliczenie tego, bo to nie jest proste, a jeżeli mam kogoś, kto umie mi to rozliczyć, i ja 
mam tę energię się tym zająć, i naprawdę chcę pracować dla siebie i dla kultury, to droga jest 
otwarta. Wszystkie narzędzia leżą na ulicy tylko trzeba je umieć wziąć i obsłużyć. (MPN_D8) 

X.1.3. Istota regionalnej i lokalnej perspektywy niemieckiej dla skutecznej współpracy – 
zasada pomocniczości 

Respondenci badania, osoby aktywne w zakresie organizacji działań kulturalnych, za jedną 
z ważnych kwestii współdziałania kulturalnego Polaków i Niemców uznali zrozumienie kwestii 
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subsydiarności i zdecentralizowanego charakteru polityk kulturalnych w Niemczech. 
Społeczeństwo niemieckie przyzwyczajone jest do działania w obrębie tzw. zasady 
pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się w pierwszej kolejności na 
poziomie najbliższej lokalności. Nie inaczej jest w dziedzinie kultury. Dotyczy to w naszym 
polonijnym kontekście przede wszystkim zasięgu działań kulturalnych, edukacyjnych 
i integracyjnych. Tu Niemcy najczęściej znów działają intensywnie, a za to w małym zasięgu. 
Często, w praktyce, najwyższą instancją podejmowania decyzji jest kraj związkowy, rząd 
regionalny:  

Jak się mówi o kulturze, to nie można mówić o Niemczech, bo nie ma czegoś takiego „w Niemczech 
w ogóle”. Ja słyszałam wiele lat w MSZ-ecie, że jak ktoś chce mieć kontakt z Instytutem Polskim, to 
może sobie pojechać do Berlina albo na jakąś wystawę do Berlina. Osoba z pewnych landów nie 
pojedzie do Berlina, bo to dla niego działa jak płachta na byka. On ma inną regionalną stolicę. 
Nadrenia-Westfalia jest kompletnie innym landem, to zupełnie inaczej tam wszystko funkcjonuje, 
inaczej w Bawarii. (MPN_D4) 

O skuteczności współpracy i powodzeniu projektów decydować może najzwyklejszy aspekt – 
bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku. Jedna z osób badanych dzieli się swoimi 
doświadczeniami poważnego, zaangażowanego współdziałania samorządu niemieckiego 
względem organizacji polskiej: 

[W jednym z regionów Niemiec – autorzy] była świetna współpraca z Landtagiem, który był 
w naszym sąsiedztwie. […] Niemcy lubią w ogóle sąsiedztwo – działać dla kogoś, kto jest [blisko – 
autorzy], i jak jest na tej samej ulicy, to ja coś dla niego zrobię. Tam był Landtag na końcu ulicy 
praktycznie ogromnie przyjazny, interesował się kulturą i miał sekcję kultury, i może to był 
szczególny czas, bo Polska wchodziła do Unii. Landtag oddał całe przepiękne błonia nad Renem do 
dyspozycji krajów, które wtedy wchodziły [do UE]. Wiele miesięcy to przygotowywaliśmy, stoisko, 
imprezy i kuchnia – przychodziliśmy do Landtagu na zebrania, był oddelegowany urzędnik, który 
później nas pamiętał, zawsze można było się zwrócić z jakąś prośbą. Ale w każdym landzie jest 
inaczej. (MPN_D4)  

Istotą sukcesu współdziałania Niemców i Polaków w dziedzinie kultury jest poznawanie 
konkretnych ludzi na najniższym szczeblu podejmowania kluczowych decyzji o współpracy, 
poświęcenie czasu na spotkania z nimi, dłuższą rozmowę. Osoby badane wskazują jako bardzo 
cenny dla skuteczności współpracy wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami 
niemieckiej i międzykulturowej wspólnoty lokalnej, z tym, co jest motywacją i istotą działania 
danej, konkretnej, lokalnej instytucji czy administracji publicznej zajmującej się tematyką 
kultury.  

Bardzo ważny jest kontakt z muzeami, regionalnymi, małymi. [Jednemu z nich – autorzy] 
zaproponowałam młodą polską sztukę. To było zadziwiające, bo muzeum strasznie tradycyjne, 
obok jest restauracja z kiełbaskami norymberskimi, […] w bardzo starym budynku, ale okazało się, 
że to fantastycznie pasuje i to jest projekt, który leci do dziś. Raz w roku czy raz na 2 lata oni 
pokazują młodą sztukę z Polski. […] Kontakt osobisty trzeba nawiązać, […] Umówiłam się do tego 
muzeum [w małej miejscowości – autorzy], był dyrektor muzeum, był też miejscowy dyrektor 
chóru, który był w Polsce, więc miał już jakiś kontakt, i przyszedł też [z urzędu miasta – autorzy] 
referent kultury. Rozmawialiśmy 2 godziny o Polsce i z tego wynikł fajny projekt, a nikt by się nie 
spodziewał. Nad miejską filharmonią pracowałam bardzo długo, nie było wejścia do filharmonii 
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żadną drogą. Ani przez miasto, ani przez land. Po prostu trzeba było osobiście poznać człowieka 
odpowiedzialnego za muzykę i drugiego odpowiedzialnego za management, bez tego się nie dało, 
czyli po prostu no trzeba nie tylko chodzić na polskie imprezy. Trzeba też chodzić na inne, innych 
krajów, poznawać ludzi, co się mówi na tych przyjęciach […] Kluczowa jest znajomość języka 
bardzo dobra […]. Szybciej się nawiązuje kontakty. Trzeba po prostu jakby prywatnie 
zaprzyjaźniać się z ludźmi i przez to później wchodzić do instytucji. (MPN_D4) 

X.1.4. Obcokrajowcy istotnym komponentem regionalnych polityk kulturalnych 

Respondenci badania zwracają uwagę na aspekt mniej znany Polakom, a związany z dużym 
uwrażliwieniem Niemców na kwestie mieszkających w RFN grup narodowych i etnicznych jako 
świadomie finansowo wspieranych przez rządy krajów związkowych związków i grup osób 
pochodzących z innych krajów:  

Zdecydowanie to, co robiliśmy, jest to część polityki kulturalnej landu. Ich polityka jest zawsze taka, 
żeby było jak najwięcej, jak najtaniej, czyli oni mają w sumie fajną politykę dla nas, dla innych 
krajów, bo oni się bardzo cieszą z wszelkiej aktywności. Aha, jest ktoś, […] kto jest aktywny, no to 
dawajmy mu te możliwości. Może przyjść tu, może przyjść tam, może się postarać o to, no, ale musi 
to wszystko zrobić sam. (MPN_D4); 

Miasto jest przyjazne obcokrajowcom i tu nawet nie można powiedzieć, że gdzieś jakieś są 
problemy, absolutnie nie. […] Bierzemy udział w tym roku w karnawale, będziemy występować i to 
było współfinansowane przez miasto. (MPN_D2)  

Istotą jest wejście w dialog i współpraca na rzecz międzykulturowości, choć nie zawsze ma to 
charakter jakościowy – liczy się liczba wydarzeń, liczba interakcji między mniejszościami, 
grupami narodowymi, inicjowanych i podtrzymywanych możliwości spotkania we wspólnej 
przestrzeni.  

Współpracujemy z niemieckimi organizacjami jak najbardziej, tutaj, co roku organizowany jest 
festyn kulturalny na placu ratuszowym, zawsze przypada na niedzielę, to się nazywa Fest der 
Kulturen. Rozstawione są takie różne budki z różnych krajów. Prezentują się ludzie, swoje 
kulturowe obyczaje, jakieś zespoły, oczywiście też tam w tym uczestniczymy, współpracujemy 
z burmistrzem, z urzędem. Współpraca zaczyna się od informacji. Mamy jedno czy dwa stoiska, 
prąd, dostęp do wody, takie historie i to właśnie załatwiamy z urzędem, bo muszą nam to zapewnić 
– sporządzamy listę, co jest nam potrzebne do tego. Jesteśmy znani, bo jesteśmy tu od wielu lat, 
szczególnie przy okazji tego festynu tańczą nasze dzieci, to jest naprawdę hit, to przyciąga. Nikt nie 
jest tak barwny jak grupa Polska. (MPN_D2) 

Mimo licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie realna 
współpraca w duchu dialogu kultur inicjowana przez niemieckie władze nie jest dla polskich 
i innych wspólnot narodowych łatwa.  

Kontakty z innymi stowarzyszeniami, poza Niemcami, to nie bardzo. Nie istnieje niestety raczej coś 
takiego jak kontakty z Turkami, z Portugalczykami, z Włochami, których tutaj też nie brakuje, jest 
tutaj też stowarzyszenie Greków… z żadną z tych nacji nie współpracujemy. Nie ma jakiegoś 
takiego kontaktu. Nie wiem, czy to jest wina polskiego nacjonalizmu albo patriotyzmu, jak to zwał, 
tak to zwał… Wiadomo, że większość tych członków czy tych zarządów robi to po prostu po pracy 
w wolnym czasie, wiadomo, że tego czasu nie ma wiele szczególnie w działalności społecznej, tak że 
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tutaj no jeszcze się nie spotkali. […] Był projekt „Meine, deine, Heimat”, właśnie żeby te różne 
związki obcokrajowców także między sobą mogły nawiązać kontakt. (MPN_D2) 

X.1.5. Sztuka aplikowania o fundusze niemieckie 

Wiele rozmów o niemieckim systemie instytucji i polityce kulturalnej docierało do punktu 
finansowania aktywności kulturalnej. Część podmiotów polskich w Niemczech ma tu spore 
doświadczenie i postrzega aplikowanie o fundusze jako istotny element swojej pracy i 
działalności liderów organizacji.  

Wsparcie to jest głównie finansowe, jest uzależnione od budżetów. Występuje się po prostu 
z programem, co mamy w planie, i w zależności od tego, czy jedna albo druga rzecz będzie uznana, 
jeżeli ktoś dostrzeże celowość zaistnienia takiej imprezy, to uzyskujemy środki. Nie jest to w pełnej 
kwocie, bo jest pula pieniędzy, którą trzeba podzielić na ileś organizacji, ale zwykle dostajemy, to 
nie są jakieś duże kwoty, 70% – 80%, i to też trzeba rozliczać później, to są niemieckie źródła 
ogólnie na kulturę. Mają na przykład 5000 euro, to 15 związków dostaje, a ten miał wyższą sumę 
wnioskową, to tyle też mu starczy i cześć. Myśmy nauczyli się z tym żyć, organizujemy te różne 
imprezy towarzyskie, występy na tych festynach różnych i to jest źródło. (MPN_D2) 

Wielu działaczy kulturalnych aktywnych wśród migrantów z Polski w Niemczech jest dobrze 
zorientowanych w realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych 
warunków działania. Wiedza ta jest również wynikiem doświadczeń ze współpracy z takimi 
jednostkami.  

Uważam, że wsparcie dla instytucji kultury jest w Niemczech bardzo dobre. Ze strony wszystkich 
poziomów organizacji – rząd, czyli w moim przypadku  pełnomocnik ds. kultury, fundacje. Jednakże 
trzeba podkreślić, że tak jest w przypadku [dużych] instytucji, bo ich finansowanie jest z góry 
zagwarantowane. Znacznie gorzej mają małe instytucje i organizacje, które muszą składać 
podania o dofinansowanie. Generalnie jest tak, że ogólnie kultura jest bardzo dobrze finansowana, 
dopiero jak się zejdzie na poziom poszczególnych dziedzin, to widać, że niektóre są znacznie lepiej 
wspierane niż inne. (MPN_D10) 

X.2. Rozwiązania niemieckie dla kultywowania języka polskiego 

 Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich 
migrantów stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania 
Polaków i Niemców na rzecz migrantów z Polski w Niemczech. Te inicjatywy mają charakter 
lokalny i regionalny, wszelako w wielu miejscach RFN, które objęły działania badawcze 
w projekcie, odnaleźć można dużo opinii na ten temat. W świadomości części respondentów, 
tych deklarujących swoje zaangażowanie w kwestie nauczania języka polskiego, proces ten 
często był inicjowany przez polskie wspólnoty, nauczycieli polskiego pochodzenia  
i pracowników polskiej dyplomacji. Według jednej z tych osób problem kontaktu dzieci 
z nauczaniem ich rodzimego języka został zauważony w wyniku interwencji migrantów z Polski. 
Jego efektem było – jak utrzymuje respondentka – przekonanie o konieczności posiadania 
systemowych rozwiązań dla nauczania na terenach zamieszkałych przez migrantów z Polski 
języka polskiego jako ojczystego. Dziś – w jej opinii – kwestie te są zjawiskiem oczywistym dla 
większości decydentów niemieckich, odpowiedzialnych za współpracę z mniejszościami.  
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Zacznijmy od wprowadzenia języka polskiego do szkół niemieckich, czyli był ’95 rok, uczyłam 
polskiego, poznałam rodziców, którzy podobnie jak ja [nie chcieli, żeby nasze dzieci] uczyły się 
gdzieś w jakichś salach do tego nieprzystosowanych. Spotkaliśmy się w restauracji, postanowiliśmy 
zacząć działać. To nie było łatwe, to były zupełnie inne czasy. Zaczęliśmy pisać listy do wszystkich 
ministrów i innych urzędów niemieckich i piłeczka się odbijała, któregoś dnia w szkole 
powiedziałam dzieciom, że piszemy listy do ministra, prezydenta. Dzieci pisały listy w tym rodzaju, 
że dziecko nie może rozmawiać z babcią, były rysunki, super listy. Te listy zapakowaliśmy  
w koperty i zadzwoniliśmy do [biura Prezydenta Johannesa Raua – autorzy], że chcemy je 
przynieść. Przyjęli nas, przerazili się, było nas wtedy dużo. Przyjęli te wszystkie listy. Pamiętam, że 
były później wakacje, wróciłam z Polski i dostałam dwa listy. Jeden był do mnie bezpośrednio 
zaadresowany, a drugi dla dzieci. No i prezydent Rau napisał, że jego dzieci też są dwujęzyczne  
i zobaczy, co da się zrobić z nauką języka polskiego. Już w październiku czy w listopadzie 
rozpoczęła się nauka języka polskiego. […] Ja mam wszystko, co nauczyciel potrzebuje. Nauczyciel 
niemiecki nie ma więcej. Niemcy chcą pomagać, dyrektor, sekretarki, które robią więcej dla nas, niż 
powinni. Uważam, że współpraca między Polakami a Niemcami w szkołach niemieckich jest po 
prostu znakomita. I tak było w każdej szkole […] zmieniło się dużo na korzyść, jeśli chodzi 
o traktowanie nauczycieli języków ojczystych. (MPN_D27)  

Zdaniem części osób badanych skala potrzeb jest wszelako cały czas bardzo duża:  

jest jedna klasa bardzo polsko-niemiecka, nawet jest historia Polski, jest historia Niemiec, jest 
literatura Polski, jest literatura Niemiec, a tak w wielu klasach jest język polski jako język 
dodatkowy proponowany, to jest w tym jednym gimnazjum, […] ale nie w każdej szkole jest język 
polski. (MPN_D25)  

Stan innych badań w tym zakresie pokazuje bardzie złożoną sytuację4. Rozbieżność opinii  
w tej kwestii widoczna jest również w tym badaniu. W jednej z wypowiedzi ocena 
zaangażowania kraju związkowego w kwestie nauczania języka polskiego jest mocno 
negatywna. Wiele zależy od kontekstu regionalnego:  

Bawaria jako kraj związkowy jest „betonowa” – nie wywiązuje się ze zobowiązań traktatowych 
[wobec Polaków], to problem na poziomie rządu landowego. (MPN_D28)  

Instytuty Polskie realizowały również projekty, które są kontynuowane, z zakresu kultury 
i języka polskiego niezależnie, choć z pomocą władz niemieckich: 

Instytut realizuje już od 11 lat bardzo duży program edukacyjny, projekt dedykowany do 
gimnazjów, czyli taki dzień polski dla szkół, i podczas tego wydarzenia przyjeżdżają szkoły 
gimnazjalne, zawodowe, zazwyczaj trochę starsze klasy, na cały dzień do Instytutu na takie zajęcia 
w formie warsztatów, wykładów obejmujące tematykę i historii i literatury, języka, ale też taki 
krótki kurs języka polskiego. (MPN_D9).  

W percepcji części badanych osób zaangażowanych w nauczanie języka polskiego migrantów 
z Polski w Niemczech ministerstwa kultury poszczególnych krajów związkowych, jeśli 
wspólnoty polskie w Niemczech dokładają starań promocyjnych, zabiegają o zaangażowanie, są 

                                                             

4 M. Balcerek-Kosiarz, T. Budnikowski, R. Grodzki, P. Kubiak, T. Morozowski, W. Nowak, A. Sakson, M. Tujdowski, 
M. Wagińska-Marzec, Bilans 25 lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
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również gotowe wspierać projekty w zakresie języka polskiego, teatru polskiego czy teatru z 
Polski w kontekście współpracy z podmiotami niemieckimi:  

Zrobiłam podróż studyjną do Polski dla wysokich urzędników ministerstwa z landu, przed rokiem 
Chopina. No i jakoś to tam potem to już dobrze poleciało. Ministerstwo i sam Minister, którego 
przywieźliśmy też do Warszawy. Trochę tutaj nawiązał kontaktów, miał spotkanie w Ministerstwie 
Kultury itd. Fajnie dosyć wyszło. No i oni mieli trochę pieniędzy, można było tak prawie w ostatniej 
chwili złożyć jakiś dobry projekt, miałam jakiś polsko-niemiecki, dwujęzyczny teatr i miałam już 
dobre miejsce na ten teatr, i potrzebowałam naprawdę paru groszy, bo to była jesień, to już 
przeważnie nie miałam pieniędzy, żeby tam zapłacić aktorom za podróż. I ministerstwo 
zareagowało błyskawicznie, polsko-niemiecki teatr, aktorzy są, miejsce jest, opis projektu dobry 
jest, pasuje do wymogów, nie ma sprawy. (MPN_D4) 

Przy współpracy Polaków z niemieckimi szkołami wynikają często sytuacje, które pozostają 
w anegdotach. Jedną z nich jest konkurs dla niemieckich dzieci organizowany przez placówki 
dyplomatyczne jednego z niemieckich miast. Polska placówka dołącza do tego pomysłu, 
wszelako wiele wydarzeń, jak wynika z relacji kadr działających na terenie Niemiec, jest 
realizowanych w sposób spontaniczny, w szczerym odruchu chęci włączenia się w szerszy nurt 
działań.  

Był u nas konkurs dla dzieci, ja byłam w jakimś strasznym biegu wtedy, bo wtedy było jakieś huczne 
[wydarzenie] i rzuciłam praktykantów na głęboką wodę, żebyśmy od razu mieli nagrody. Ktoś leci 
po Prince Polo do polskiego sklepu i pojawia się pierwsze dziecko, już od razu. Ja nie miałam ludzi 
do pracy. Pytanie brzmiało, jak się nazywa duży, biały ptak, który zasiedla polskie łąki. Odpowiedź 
była: bocian, ale pierwsze dziecko przychodzi, czyta, że duży, biały, a było świetnie przygotowane – 
dzieci się przygotowują tutaj w ogóle do takich rzeczy – i mówi: orzeł. No i co, zaliczamy orła czy 
nie? Zaliczamy. Orzeł jeszcze lepiej niż bocian. (MPN_D4) 

X.3. Polscy migranci a niemiecki sektor książki 

Z racji unikatowych niemieckich realiów sfery kultury istotnym sektorem, który poddać 
można szczególnej analizie, jest system instytucji, organizacji, relacji związany z dobrem kultury, 
którym jest książka. W polskim aspekcie dotyczy to w pierwszej kolejności polskich księgarń 
w Niemczech i ich relacji z niemieckimi wydawcami oraz obecności polskich książek i autorów 
na niemieckim rynku książki, jak również w ofercie bibliotek. Wiele niemieckich instytucji,  
w tym bibliotek lokalnych, rozpoznało potrzeby związane z polskojęzycznymi mieszkańcami 
terenów, które są w ich obszarze oddziaływania.  

Ważne jest dla nas, że współpracujemy z instytucjami niemieckimi i sprzedajemy polskie książki do 
bibliotek w Niemczech, zwłaszcza w Berlinie. Bardzo pozytywne jest też to, że wiele bibliotek 
miejskich w Niemczech, też Centralna Biblioteka w Berlinie, wychodzi z założenia, że jeśli w mieście 
mieszkają Polacy, to oni muszą mieć książki po polsku, i kupują u nas regularnie, co miesiąc, jakiś 
pakiet nowości z polskiej literatury. Czyli to jest też ważne dla nas, że my się gdzieś wpisujemy 
w jakiś większy system, ale też fakt, że niemieckie biblioteki tak o tym myślą. (MPN_D7).  

Niemiecki system relacji sektora publicznego z księgarniami prywatnymi jest bardzo 
zaawansowanym mechanizmem współpracy, czego pełną świadomość mają polscy księgarze 
w Niemczech. Polskie księgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na niemieckich sąsiadów, 
mają w tym systemie swoje solidne miejsce, są zauważane i cenione przez niemieckie podmioty.  
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Od paru lat niemieckie ministerstwo kultury i Niemiecka Izba Książki mają nagrody dla księgarń, 
milion euro do podziału chyba na 30 księgarń. Trzeba wypełnić dokumenty, oni mają bardzo 
konkretne kryteria: muszą to być księgarnie prowadzone przez swoich właścicieli, nie te sieciowe, 
muszą być zaangażowane w życie dzielnicy, robić spotkania, być jakoś społecznie zaangażowane, 
współpracować z wieloma, także małymi wydawcami, mieć różnorodne książki itd. W zeszłym roku 
pierwszy raz się ubiegaliśmy, teraz drugi raz się ubiegamy i zobaczymy. Ale chodzi o to, że coś 
takiego istnieje i, co ważniejsze, my też jesteśmy zachęcani, żeby brać w tym udział. Dostaliśmy list 
od lokalnej posłanki CDU, która nam o tym przypomniała, mimo że wiedzieliśmy. Czyli jesteśmy 
rozpoznawani jako normalna… albo inaczej, jako bardzo ważna księgarnia, bo zajmuje się Europą 
Wschodnią. Słyszymy to, przekłada się to na współpracę, wspólne spotkania. I to jest bardzo ważne, 
tylko to ma wiele powiązań. Po pierwsze, fakt, że Niemcy są na to otwarci […], nie ma to znaczenia, 
czy jest to polska, ukraińska, czy jakaś inna księgarnia. Jeśli robi dobre rzeczy, działa w sposób 
sprawny, interesujący, to oni pokazują swoje poparcie. Poza tym rynek jest tak zorganizowany, że 
to, co my robimy, wzbogaca rynek. (MPN_D7)  

Respondenci doceniają aktywność lokalnych, niemieckich instytucji kultury, które 
dostrzegają również polski sektor prywatny działający w obszarze kultury na terenie Niemiec 
i włączają polskie organizacje to obiegu kultury, w którym same uczestniczą. Nieodzowna jednak 
wydaje się aktywna postawa polskich aktywistów kulturalnych, którzy docierają do niemieckich 
instytucji, są ciekawi ich oferty, utrzymują z nimi kontakt.  

Ogólnie rzecz mówiąc, jesteśmy też częścią niemieckiego systemu. Tworzy to pewną całość dla 
odbiorcy kultury. Znam kilka tych ważnych instytucji, na które się orientuję, sprawdzam, co robią, 
i bardzo lubię Dom Kultur Świata w Berlinie – bo to jest świetne miejsce. Oni mają świetne debaty. 
Ostatnio ukazała się książka „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian” Ziemowita 
Szczerka, nominowana u nich do międzynarodowej nagrody. […] To nie jest jedyny polski akcent, 
ale bardzo mocny. Mimo że jesteśmy księgarnią na bocznej ulicy, instytucje niemieckie w miarę 
regularnie wysyłają nam ogłoszenia swoich imprez, czyli też o nas wiedzą i gdzieś doceniają to, co 
robimy. Tak samo jest z festiwalem literatury, który co roku we wrześniu się odbywa. Oni mają 
wiele takich partnerskich księgarń w całym mieście, ale my jesteśmy jedną z nich i oni co roku się 
do nas zwracają, przypominają, czy chcemy w tym roku też być ich partnerską księgarnią, na co 
odpowiadamy, że oczywiście chętnie itd. […] Samo to, że oni o nas wiedzą, zgłaszają się, ma 
znaczenie – to jedna z największych imprez w mieście. To przede wszystkim świadczy o tym całym 
rynku kulturowym i rynku książki, że to jest doceniane z tej strony niemieckiej, a równie dobrze 
można by sobie wyobrazić, że mogłoby być to ignorowane, bo oni mają i tak dużo roboty z własną 
literaturą, z własnymi księgarniami itd., a jednak to doceniają i rozumieją, że działamy we 
wspólnym interesie. (MPN_D7) 

Wiele o szansach, jakie tworzą się dla polskich książek na rynku niemieckim – a dzieje się tak 
również dzięki roztropnej i systematycznej współpracy polskich księgarzy emigracyjnych 
w Niemczech – mówi próba porównania systemów funkcjonowania książki w obydwu krajach 
dokonana przez jednego z respondentów. Istotny jest tu zwłaszcza zdrowy system relacji 
między wydawcą a księgarzem, na który zwraca uwagę osoba badana, sytuacja niemiecka daje tu 
cenną lekcję: 

Mam doświadczenia na polskim rynku książki i na niemieckim. Moje główne wrażenie, jeśli chodzi 
o polski rynek, to bardzo smutne doświadczenia z renomowanymi wydawnictwami, które 
niebezpośrednio dają do zrozumienia, że księgarnia jest dla nich pewnym problemem, przeszkodą, 
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że oni najchętniej by sprzedawali książki przez własną stronę internetową i może zaprzyjaźnioną 
jedną czy dwie księgarnie, w Warszawie lub Krakowie, a księgarz jest dla nich kłopotem. Tutaj 
zupełnie na odwrót. Jesteśmy małą księgarnią, emigrancką, a mimo to mieliśmy kilka już sygnałów 
od dużych wydawnictw, że wiedzą, że księgarz jest kimś, kto działa w ich interesie, bo albo promuje 
ich autora, albo sprzedaje przede wszystkim po prostu książki, i to się odczuwa. W korespondencji, 
w kontaktach otrzymujemy maila z powrotem. Ostatnio z Ch. Beck się kontaktowaliśmy, bardzo 
duże wydawnictwo, częściowo akademickie itd., czy mają Normana Daviesa „Boże igrzysko”. To 
znaczy wiedzieliśmy, że jest chyba wyczerpane, ale mieliśmy nadzieję, że mają. Dostaliśmy pierwszą 
odpowiedź, że niestety jest wyczerpany. Tydzień później dostaliśmy od zupełnie innego redaktora 
odpowiedź, że usłyszał, że pytaliśmy o Daviesa, a on w swoim pokoju ma jeszcze jeden egzemplarz, 
który nam właśnie wysłał. Oczywiście za darmo. Nie potrafiliśmy tego zrozumieć, dlaczego 
wydawnictwo wysyła księgarni książkę za darmo, o którą my jako księgarnia pytamy. To był po 
prostu gest, bo on wiedział, że książka jest wyczerpana. (MPN_D7)  

Z kilku wywiadów można wysnuć wniosek, że w opinii respondentów są miejsca  
w Niemczech prowadzone przez Polaków, które stanowią wzorcowy przykład działalności 
migrantów z Polski jako służące szerszym, społecznym celom. Do tych miejsc należą również 
księgarnie. Liderzy takich miejsc kulturalnych, gdy rozpoznają dany rynek, reguły 
funkcjonowania danego sektora kultury, mogą, czując się jego pełnoprawną  
i współodpowiedzialną społecznie częścią, mieć dużą siłę oddziaływania.  

Tak, czujemy się częścią niemieckiej polityki kulturalnej, choćby ten przykład nagrody księgarskiej, 
w której można brać udział. Nie jesteśmy członkami Niemieckiej Izby Książki, nie zdecydowaliśmy 
na samym początku. Przyznam się, że chodziło nam o to, by trochę zaoszczędzić, […] ale 
zorientowaliśmy się, że bardzo nam brak tego, bo prowadzenie księgarni ma mimo wszystko pewne 
zasady, których trzeba przestrzegać i znać pewne zwyczaje, relacje z wydawnictwami czysto 
biznesowe. My się tego pomału uczyliśmy […]. Dostajemy jakieś informacje, byliśmy już zapraszani 
na jakieś spotkania przez tę izbę książki organizowane albo był o nas artykuł w takim [ich – 
autorzy] magazynie, […] mimo że nie jesteśmy jej członkami. Oni docenili, że myśmy na rynku 
zaistnieli, że gdzieś tam się o nas mówiło, […] zgłaszały się, […] duże gazety niemieckie, jakiś 
Spiegel Online, radio niemieckie, lokalna gazeta. Tak że tak ogólnie rzecz biorąc, czujemy się 
częścią jakiegoś systemu. (MPN_D7) 

X.4. Warunki współpracy tworzone dla prywatnych i społecznych podmiotów 
polskich inicjowanych w Niemczech 

Polskie organizacje niepubliczne działające na rzecz migrantów z Polski w Niemczech mają 
również szansę rozbudowania swoich relacji z instytucjami niemieckimi i uzyskania wsparcia  
z ich strony. Istnieją prywatne inicjatywy migrantów z Polski w Niemczech, które za sprawą 
ciężkiej konsekwentnej pracy swoich inicjatorów zyskały sporą rozpoznawalność na mapie 
modnych miejsc w Niemczech. Decyduje o tym często unikatowy wizerunek i narracja, legenda 
miejsca:  

[To miejsce – autorzy] poza tą naszą polskością wypełnia lukę na mapie instytucji kulturalnych 
skierowanych do […] ludzi, którzy coś tam [artystycznie – autorzy] robią, […] artystów bez 
dyplomu, którzy bardzo chętnie tę ofertę przyjmują. Czasem są to bardzo ciekawe doświadczenia. 
(MPN_D5). 
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Taka dość niszowa, choć popularna działalność nie byłaby możliwa bez sieci relacji, które 
podmiot zawiązał w środowiskach niemieckich. Relacje te mają jednak, zgodnie z duchem takich 
miejsc, charakter spontaniczny, niezaplanowany, niestrategiczny, przez co ulatuje 
systematyczność działania, jego menedżerski wymiar, którego oczekuje strona niemiecka – 
przyzwyczajona do profesjonalnych standardów współpracy w organizacjach, także 
artystycznych:  

jesteśmy partnerami, bo często np. jakaś fundacja poszukuje nagle miejsca, gdzie może się odbyć 
spotkanie z jakimś ciekawym człowiekiem, no to wykorzystuje nasze wnętrza. Natomiast takiej 
współpracy, że się siada i się wymyśla wspólną politykę – to nie. To jest też problem czasowy, 
brakuje go. Nadal pokutuje taka chyba jakaś romantyczna wizja działacza, że to jest [organizator 
– pasjonat i artysta]… Ale to niestety też musi być menedżer, te zdolności są zupełnie niedoceniane. 
Kultury bez tego się nie da zorganizować. I wydaje mi się, że jest dużo takich idealistów w tym 
wszystkim działających, ale z powodu braku ich zdolności menedżerskich, wiedzy to wszystko 
odbywa się w wielu przypadkach jakby na poziomie amatorskim. (MPN_D5) 

Wiele innych niezależnych, pozarządowych organizacji wchodzi w relację z niemiecką 
administracją publiczną, dotyczy to kwestii infrastruktury, użyczenia lokali do działania: 

salka kościelna należy do niemieckiej administracji. Administracja jest niemiecka, a tutaj jest polski 
ksiądz. (MPN_D2)  

Spora część omawianych polsko-niemieckich relacji na poziomie formalnym i nieformalnym 
zogniskowana jest na pozyskiwanie funduszy na projekty czy bieżącą działalność, celem polskich 
organizacji są zarówno podmioty publiczne, jak i fundacje polsko-niemieckie:  

od strony finansowej cykl spotkań z reportażystami zgodził się wesprzeć Senat Berliński i Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. (MPN_D7)  

Również sporadycznie niemieckie podmioty prywatne, dbające o relacje ze swoim 
otoczeniem społecznym, angażują się w materialną pomoc polskim organizatorom aktywności 
kulturalnych. Działania takie wymagają jednak ogromnego doświadczenia i talentu. W ocenie 
jednego z respondentów, który poruszył kwestię współpracy z jednostkami miejskimi, brakuje 
wiedzy na temat możliwości adaptacji wolnej przestrzeni, która również dla grup polskich 
byłaby tanim i użytecznym miejscem do działania w dziedzinie kultury, integracji czy edukacji:  

nie ma takiej organizacji tutaj, żeby można było powiedzieć: a tam jest jakiś budynek, który można 
by było zaadaptować. To jest raczej organizowane w sumie tutaj na zasadzie: a pójdę, poproszę, 
a tu mi da, a tu mi nie da, a tutaj trzeba wniosek złożyć, a tam trzeba wniosek złożyć itd. To jest 
taki związek ludzi dobrej woli i też tych firm. (MPN_D2)  

Kwestie dynamiki i zakresu współdziałania oraz materialnego wspierania inicjatyw polskich 
w Niemczech przez niemieckie organizacje i samorządy są mocno uwarunkowane skalą samych 
organizacji oferujących działania kulturalne:  

duże instytucje polskie w Niemczech nie pracują z takimi małymi jak moja. Współpraca 
z instytucjami w Polsce jest bliska i oparta na zaufaniu, również na płaszczyźnie międzyludzkiej. 
Ale trzeba powiedzieć, że to przebiega na linii dyrektorów. Jeśli to nie funkcjonuje dobrze, to nic nie 
funkcjonuje dobrze. W naszej współpracy funkcjonuje to w większości wypadków bardzo dobrze. 
Problemem jest jednak to, że dobrze przebiega wymiana, natomiast trudno jest uzyskać wspólne 
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zaplanowanie i prowadzenie projektu. Zresztą z niemieckimi instytucjami jest podobnie. Wszystko 
zależy od kierownictwa. Może tylko w zakresie współpracy ze szkołami jest inaczej i tu 
rzeczywiście decydują muzealne działy edukacji. (MPN_D10).  

Innym czynnikiem sukcesu współpracy – choć niedeterminującym – jest efektywne 
wykorzystanie wiedzy przez polonijnych inicjatorów o bieżącym kontekście miejsc na terenie 
republiki federalnej, w których działają:  

Tutaj nie ma takich ścisłych domów kultury jak u nas, tu […] praca kulturowa odbywa się 
w stowarzyszeniach. Jest stowarzyszenie „karnawałowe”, które angażuje ludzi przez cały rok, […] 
w liczne imprezy, […] czują się odpowiedzialni za taką ofertę kulturalną, oddolną. Potem jest 
stowarzyszenie „Unia czasu wolnego”, które się czuje odpowiedzialne za organizowanie jednej, 
jedynej imprezy rocznej, […] Hexenfeuer, […] I taki jest tak na dobrą sprawę podział pracy kultury. 
Nasze tematy są na razie tak bardzo lokalne, że jeszcze nie mamy o czym rozmawiać, ale wiemy, że 
na pewno im więcej robimy, tym większe jest zapotrzebowanie też na rozmowy. (MPN_D11) 

Osoby uczestniczące w badaniach „przynoszą” ze sobą na rozmowy z badaczem wiele 
konkretnych, lokalnych kwestii, wszelako zdarzają się elementy refleksji obejmującej 
problematykę bardziej z poziomu lotu ptaka, podkreślające obustronny ogromny wysiłek 
Polaków i Niemców, o których wiedza zbyt często ginie w gąszczu informacji medialnych:  

Polska bardzo się stara i Niemcy też. Uważam, że jest najlepszy czas, jeśli chodzi o te stosunki 
polsko-niemieckie. Mimo wszystko, że krzyczy się dużo, mówi się dużo, że są problemy. To jednak 
ludzie tutaj jeszcze tego nie odczuwają, a dzieci nie mają przesądów. (MPN_D27) 

X.5. Realia współpracy – efektywność relacji – (współ)finansowanie działań 

Ostatni podrozdział w raporcie analitycznym z badań działaczy kulturalnych jest tyglem 
zbierającym w sposób spójny rozproszone wcześniej uwagi dotyczące warunków i efektywności 
współpracy kulturalnych organizacji polskich i niemieckich na terenie RFN. Spoiwem tej części 
jest temat realiów współpracy i współistnienia niemieckiej oraz polskiej oferty kulturalnej na 
terenach zamieszkanych przez migrantów z Polski oraz ich sąsiadów. Wśród ostatnich 
zagadnień oddanych do refleksji czytelnika usytuowano m.in. kwestię zasięgu i jakości 
współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami przy realizacji aktywności dla migrantów  
z Polski. Podjęta została również ocena zaangażowania w ofertę kulturalną dla polskich 
migrantów w Niemczech organizacji z siedzibami w Polsce oraz instytucji polsko-niemieckich. 
Przedmiotem uwagi w tej części opracowania jest również problem niedostatecznej integracji 
oferty i braku łatwo dostępnej, upowszechnionej wiedzy o działaniach polsko-niemieckich. 
Interesującym, niebagatelnym aspektem problemu współpracy jest występowanie 
polskojęzyczności i polskich przedstawicieli w kadrach wybranych instytucji niemieckich. 
Poddano również pod zastanowienie różne metody i warianty budowania zaufania 
u decydentów oraz okoliczności, w których instytucja polska zabiega o integrację z niemieckim 
miastem, jego władzami i mniej lub bardziej skutecznie koreluje swą aktywność z zespołem 
wartości charakterystycznych dla danego miejsca. Ostatnie fragmenty rozdziału uzupełniają 
orientację czytelnika w niuansach finansowania inicjatyw kulturalnych w Niemczech w optyce 
respondentów. 
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X.5.1. Zasięg i jakość partnerstw organizacji angażujących migrantów z Polski w Niemczech 
z instytucjami niemieckimi i polskimi 

Są organizacje, które każde swoje działanie opierają na sieci partnerstw, współdziałania 
z instytucjami w Polsce i Niemczech:  

w zależności od tematyki, to na przykład uniwersytety, w ostatnio praktykowanych warsztatach 
związanych z książką i z historią, polskim dziedzictwem, Josephem Conradem. Są wśród naszych 
partnerów władze miejskie, jak również władze landu. Są instytucje kultury wszelkiego rodzaju, 
szkoły, ale też szkoły muzyczne. (MPN_D9).  

Istnieje szerokie spektrum podmiotów z Polski, z którymi organizacje kulturalne wchodzą 
w partnerstwa:  

to muzea, galerie, Ministerstwo Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, ale też Ministerstwo Rozwoju 
w obszarze przemysłów kreatywnych przy okazji projektu związanego z grami komputerowymi. 
Z samorządami miejskimi współpracujemy również, z polską gazetą turystyczną. (MPN_D9)  

Współpraca przybiera też kształt bardziej ponad polsko-niemiecki, multilateralny:  

są instytuty kultury z innych krajów, np. francuski, fundacja japońska, odpowiednik instytutu 
kultury, który ma siedzibę w Kolonii. Organizacje tureckie do nas się ostatnio zgłosiły z prośbą  
o spotkanie, a jeszcze nie mieliśmy takiej sposobności, może się jakieś pole wspólne znajdzie? 
Współpracujemy z America House, instytucją prywatną zajmującą się szeroko pojętą kulturą 
amerykańską. Współpracujemy z różnymi niepolskimi placówkami dyplomatycznymi. (MPN_D9) 

Każda instytucja ma swoje atuty, zestandaryzowane, opracowane doświadczenia oraz braki, 
deficyty, dziedziny aktywności, których się uczy. Partnerstwa – zarówno w relacji krajowej 
i w obszarze tego samego języka komunikacji, jak i w relacjach międzynarodowych – wymagają 
dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie nowe doświadczenia 
i przestrzenie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań.  

Są pewne całe obszary, gdzie ta współpraca przebiega szczególnie dobrze, a są jakieś obszary, 
gdzie są deficyty. Każda instytucja to są ludzie i ten czynnik ludzki jest kluczowy. Są często 
zapaleńcy, gdzie właśnie te przedsięwzięcia się rodzą szybko i to jedzie bardzo gładko, a są takie 
osoby, które mają mniej doświadczenia na arenie międzynarodowej, troszkę są zagubione i czasem 
musimy poprowadzić za rękę. Pierwszy raz robimy jakąś wystawę wspólnie i ta instytucja nie ma 
doświadczenia, bo ona nigdy nie robiła czegoś za granicą i teraz musi dostosować na przykład 
przekaz dla niemieckiego odbiorcy, uprościć, mieć pomysł troszkę inny niż dla odbiorcy polskiego. 
(MPN_D9) 

Instytucje publiczne, takie jak Instytuty Polskie, siłą swojej pozycji w dyplomatycznych 
i politycznych „ekosystemach” mają znacznie szersze spektrum partnerów działających z nimi, 
z reguły od projektu do projektu.  

Są organizacje partnerskie i współfinansujące w Polsce: Instytut Adama Mickiewicza, Fundacja 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Teatralny, instytut tego 
i owego i Instytut Książki w Krakowie. Mógłbym wymieniać dalej, jest ich bardzo dużo. To jest 
pierwszy dział. Drugi dział, instytucje niemieckie w Niemczech. W przeszłości już były też 
współfinansujące, ratusz, wydział kultury federalny, płaszczyzny dzielnicowe, miejskie, landowe. 
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Jak kiedyś próbowałem do antologii zebrać wszystkie logotypy, wszystkich partnerów, to chyba po 
4 stronach zrezygnowałem. Ponadto jest taki network europejskich instytutów kultury w Berlinie 
i w ogóle na świecie. Nazywa się EUNIC – ta wymiana między innymi instytutami jest szalenie 
żywotna i ona trwa od lat na pułapach formalnych i nieformalnych. Czwarta grupa partnerów to 
są miejsca, w których robimy imprezy, [kina – autorzy] […], kluby i 50 innych organizacji. 
(MPN_D8); jest kino zaprzyjaźnione i związane z Instytutem Polskim bądź osobami, które działają 
w tej działce filmowej i z Klubem Nieudaczników. (MPN_D21)  

Wymiarem współpracy jest przeważnie merytoryczne wsparcie, dostęp do nowej 
publiczności i zapewnienie komplementarnych usług. Najczęściej współpraca nie dotyczy 
współfinansowania.  

Tak naprawdę to my jesteśmy jednym wielkim organizmem partnerskim. I zawsze współpraca 
z partnerami była kluczowa, i tu nie chodzi zawsze o pieniądze. Jak mamy silnego partnera, to 
decydujące jest nie to, że oni współfinansują nas na stałe, ponieważ my z reguły nie potrzebujemy 
od nich współfinansowania, ale sam fakt, że oni wyślą newsletter na to wydarzenie, oni mają już 
dziennik, który ma 8000 odbiorców i się żaden nie pokrywa z naszym, i dlatego partner jest zawsze 
bardzo ważny multiplikatorem tego, co się robi. (MPN_D8) 

W opinii osób badanych, instytucje i samorządy z Polski, które chcą działać na rzecz 
migrantów z Polski w Niemczech lub promocji w Niemczech, mają opcje wsparcia w wielu 
podmiotach polskich na terenie RFN. Część takich instytucji, zwłaszcza te, które mają w swoim 
składzie kadrowym osoby biegle władające językiem obcym, kadry doświadczone  
w organizowaniu wydarzeń w przestrzeni zagranicznej, świetnie daje sobie radę bez 
konieczności angażowana placówek dyplomatycznych czy instytucji publicznych na terenie 
Niemiec. Wszelako partnerstwa te są i tak bardzo pożądane. Jeden z respondentów przywołuje 
przykład dobrze orientującej się w przestrzeni niemieckiej instytucji polskiej: 

Muzeum Sztuki Współczesnej z Wrocławia tutejszym muzeum sztuki zainicjowało wystawę 
o wrocławskiej awangardzie […], czy wiele innych takich instytucji muzealnych, które gdzieś tam 
próbują sobie samodzielnie radzić i dobrze im to wychodzi. Niektóre samorządy mają dosyć dobre 
kontakty i realizują różne przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o projekty kulturalne, w dziedzinie sportu. 
Dosyć silna jest tutaj współpraca regionu śląskiego. Ale też miasta sobie dobrze radzą, na przykład 
partnerstwo Kolonii i Katowic jest bardzo aktywne. (MPN_D9) 

Uzupełniającym, a istotnym wymiarem partnerstw są relacje polskich instytucji ze związkami 
polsko-niemieckimi:  

Mamy partnera – polsko-niemiecki związek założony przez Niemców w 90. latach… Oni są bardzo 
zainteresowani organizacją koncertów i tak próbujemy tutaj z mężem przybliżyć [te organizacje]. 
(MPN_D2) 

X.5.2. Brak integracji oferty i wiedzy o działaniach polsko-niemieckich 

Istotnym brakiem wskazanym przez respondentów jest – jak w wielu miejscach – 
koordynacja informacji o aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł 
wiedzy o możliwych ofertach dla migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących 
Polski i Polaków:  
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nie ma w Niemczech żadnej próby centralnego sterowania takimi zadaniami, miejscami, 
organizacjami, których oferta obejmuje również informacje po polsku. Są instytucje, które to robią, 
jak np. Porta Polonica, która na platformie internetowej zajmuje się historią Polaków  
w Niemczech, ale nie ma żadnej platformy, która by takie działania skupiała. Oczywiście są 
stowarzyszenia polsko-niemieckie (Deutsch-Polnische Gesellschaften), które na małą skalę to robią. 
(MPN_D10)  

Zakres potrzeb w tym zakresie wykracza zresztą poza informacje dla publiczności 
polskojęzycznej w stronę treści dwujęzycznych, które służyłyby dialogowi polsko-niemieckiemu, 
wzbogacały pulę cennych informacji o Polsce i Polaków, którymi warto się podzielić z Niemcami 
i otworzyć na adekwatne, symetryczne zasoby z ich strony. Tu pojawia się w jednej 
z wypowiedzi ciekawy wątek, kładący akcent nie na samą wymianę informacji między Niemcami 
a Polakami, lecz na porozumienie.  

To ważne, bo wspierałoby wzajemną wymianę i poznanie – słowo pojednanie jest już zbyt 
antykwaryczne. Ale jeśli chodzi o wspieranie obecności Polski w świadomości niemieckiej, to 
koncentrowanie się na samej ofercie polskiej byłoby może nawet i niepotrzebne, bo często być może 
dzieliłoby bardziej niż łączyło. Natomiast gdyby udało się to zebrać i zaprezentować jako wsparcie 
wzajemnego porozumienia polsko-niemieckiego – byłoby to bardzo ważne. (MPN_D10) 

X.5.3. Istota polskojęzycznych partnerów w kadrach instytucji niemieckich 

Według doświadczeń organizacyjnych jednego z respondentów kluczowe dla sukcesu 
polskiej inicjatywy jest posiadanie „gate-keepera”, osoby wprowadzającej do niemieckiej 
instytucji, która jest otwarta na polską kulturę i jej animatorów. Jednym z podstawowych 
wymiarów są tu również polskie kompetencje językowe, przydatne przy współpracy polsko- 
-niemieckiej, a najczęściej niedostępne w czysto niemieckim zespole pracowników instytucji 
kultury czy samorządu.  

Elementem podstawowym nie jest to, jaka to jest instytucja [niemiecka – autorzy], tylko czy tam 
pracuje osoba polskojęzyczna. Jeżeli w jakiejkolwiek danej organizacji pracuje osoba 
polskojęzyczna, widać od razu ogromny efekt. Mimo tego, że mamy tutaj sytuację przygraniczną, 
znajomość języka polskiego po niemieckiej stronie jest bierna. […] ta bariera jest ogromna. 
(MPN_D11) 

Takie osoby stanowią cenny kapitał dla trwałości relacji międzyinstytucjonalnych  
w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza w małych organizacjach opiera się to na 
osobowościach pozytywnie kształtujących nastawienia partnerów; gdy osób tych zabraknie, 
projekty czy działania stałe tracą swój puls i często zamierają.  

Wiele osób się nie za bardzo orientuje, jak wygląda pejzaż kulturowy z Polski, tylko jeżeli od 
kogokolwiek słyszeli, dużo funkcjonuje na dobrą sprawę tylko w płaszczyznach osobowych. Od 
momentu, jak ja przestałem pracować w [instytucji niemieckiej – autorzy], zaczęła znikać 
z pejzażu polsko-niemieckiego (MPN_D11) 

X.5.4. Rywalizacja a budowanie zaufania u parterów i decydentów 

Są również organizacje, nie tylko te polonijne, które mimo deklarowanej woli i potrzeby 
współpracy stają się, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach podmiotami 
rywalizującymi – nie chodzi tu wszelako już jedynie o środki ze wspólnej puli dotacyjnej, ale 
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także o pewne ambicje i wpływy powiązane z widocznością dla partnerów samorządowych, 
instytucji niemieckich, znaczeniem, prestiżem organizacji, angażowaniem do gremiów 
konsultujących czy współdecydujących. Z tego względu relacje mogą stawać się skomplikowane, 
konkurencyjne. Największą trudność mają w takim otoczeniu, według jednej z osób badanych, 
nowe podmioty, a w sensie relacji polonijnych podmioty tworzone przez kolejne pokolenia osób 
przybyłych do Niemiec.  

Rozmawiamy już o takich szczeblach współpracy, gdzie musimy negocjować z innymi instytucjami, 
i tu zaczyna się walka o mały dywanik […] kulturowy do podziału, i jeżeli na nim już siedzi 5 osób, 
a chce jeszcze ktoś się dosiąść, no to wtedy już te 5 osób niechętnie zaprasza kogoś nowego. 
(MPN_D11) 

 Aspektem tej sytuacji jest obieranie przez organizacje kulturalne określonych strategii, 
których adresatami są decydenci. Ci mają, w opinii osób badanych, zauważyć dany podmiot 
polonijny czy polski, docenić, że organizacje są tam, gdzie rozwiązania społeczne potrzebne 
decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom i politykom:  

stosujemy w tej chwili metodę budowania zaufania wśród decydentów. Pokazywania, że jesteśmy 
w stanie coś zrobić, […] tam, gdzie decydenci potrzebują pomocy. I przez to chcemy sobie budować 
jakiś kredyt zaufania, że potem, gdy potrzebujemy, możemy liczyć na wsparcie. I tak rzeczywiście 
było przy okazji organizacji festynu rodzinnego. Dostaliśmy naprawdę pomoc z urzędu, o jaką 
poprosiliśmy, w całości. (MPN_D11)  

W wywiadach pogłębionych pojawiły się jednak również opinie, w których wskazuje się na 
brak specjalnej ścieżki dla współpracy urzędów niemieckich z Polakami.  

Pytaliśmy się już kilka razy, czy mamy osobę odpowiedzialną w urzędzie w ogóle za Polaków 
i Polonię w Saksonii, nie mamy takiej osoby, jest po prostu ten urząd do spraw obcokrajowców i to 
jest wszystko. (MPN_D12)  

X.5.5. Zintegrowanie instytucji polskiej z niemieckim miastem 

Współistnienie polskich i niemieckich obszarów działania często, według części 
opiniodawców, najbardziej widoczne jest na poziomie lokalnym, w tym miejskim. Tu 
zauważalne jest największe wspólne zaangażowanie Polaków i Niemców w rozwiązywanie 
problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot lokalnych, dotyczy to także działań integracyjnych, 
kulturalnych, edukacyjnych.  

Jesteśmy częścią niemieckiego systemu, są takie spotkania w ratuszu, my, organizacje polonijne, też 
zawsze jesteśmy zapraszani. Oni dokładnie wiedzą, że my tu jesteśmy i jesteśmy w pełni 
zintegrowani z tym miastem, mamy liczne kontakty na poziomie rządu lokalnego, instytucji 
państwowych, współtworzymy naturalny krajobraz kultury tego miasta. My to czujemy i nie 
musimy walczyć tu o głos, bo my ten głos mamy, jesteśmy postrzegani jako poważna instytucja.  

Wszędzie jednakże jest konkurencja, poświęcenie uwagi Polakom lub innej nacji postrzegane 
jest w kontekście wszystkich grup migrantów.  

Jedyne, o co musimy walczyć, to musimy walczyć z konkurencją, bo oprócz nas jako instytuty są też 
Węgrzy, Włosi, Czesi, Słowacy, Francuzi, Brytyjczycy, każdy instytut puka do ratusza, a ratusz jest 
otwarty i wszystkich przyjmuje. (MPN_D8) 
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X.5.6. Wyzwolenie z dogmatu ewaluacji i perspektywy ilościowej? Znaczenie liczby 
niemieckich partnerów w koalicji dla Polaków 

Warto zwrócić uwagę na zdanie jednego z respondentów, który stwierdza, że często  
w pomysłach na partnerstwa wyobraźnią i decyzjami organizacji polskich kieruje podejście 
ilościowe, a nie jakościowe. Przekonanie o potrzebie partnerstw, by się nimi „pochwalić”, by 
lepiej wypaść w ewaluacji projektów, postrzeganiu zewnętrznym i krajowym, jest często,  
z jednej strony, bardzo zwodnicze – nie pomaga w realizacji konkretnych zadań, a może 
odwrócić uwagę od istoty działalności organizacji. Z drugiej strony działania o charakterze 
promocyjnym, upowszechniającym szeroko ofertę polską – jak wskazuje osoba badana – 
potrzebują wielu kanałów dystrybucji informacji:  

Staramy się zawsze znaleźć jak najszersze grono partnerów niemieckich, bo wiadomo, że im 
większe mamy grono partnerów, im silniejsi oni są w lokalnym środowisku, tym ten przekaz jest 
skuteczniejszy i dociera do większej grupy odbiorców. Wszystkie przedsięwzięcia, które angażują 
szeroką grupę lokalnych odbiorców, niemieckie instytucje kultury, są dla nas najcenniejsze, bo 
docieramy tam, gdzie chcemy, z tym przekazem. (MPN_D9)  

X.5.7. Relatywnie dobra jakość finansowania projektów polsko-niemieckich w porównaniu 
do innych kierunków współpracy europejskiej Niemiec 

Część osób badanych nie narzeka na poziom wsparcia finansowego projektów polsko- 
-niemieckich, ich zdaniem jest duża różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne 
pozyskanie funduszy:  

jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki, jest Jugendwerk. 
Jeśli chodzi o finansowanie projektów na byłych terenach niemieckich – istnieje wspomniany już 
§96, jest też finansowanie projektów bi- i trilateralnych z funduszy europejskich. Jest dużo 
możliwości, znacznie więcej, niż gdyby się chciało zrobić projekt niemiecko-niderlandzki albo 
belgijski, bo tam nie ma nic. Jest owszem fundusz niemiecko-francuski. (MPN_D10)  

W tym stanie opcji współpracy respondent dostrzega wyraźny pozytywny wpływ dawnych 
decyzji politycznych, które – jego zdaniem – Niemcy podtrzymują względem Polski. Krytyczny, 
czy może lepiej rzecz ujmując, sceptyczny element oceny pojawia się w wypowiedzi osoby 
badanej przy okazji interesującego spostrzeżenia, że – w relacji respondenta – Niemcy zwracają 
szczególną uwagę w swoich programach współfinansujących kulturę na aspekt integracyjny czy 
wręcz kluczowe słowo, jakim jest integracja.  

Możliwość wsparcia finansowego? Nieszczególnie, jeżeli nie ma w nazwie „integracyjna”. 
Naprawdę bardzo ciężko jest dostać dofinansowanie, jakiekolwiek wsparcie na imprezę, która jest 
skierowana typowo do Polaków. Wtedy możemy się starać zawsze o jakieś fundusze w ambasadzie 
lub przez ambasadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale tak żeby dostać wsparcie od 
niemieckich organizacji, to jest ciężko. Uważam, że wsparcie jest potrzebne, dlatego że to jest mimo 
wszystko na terenie Niemiec, miasta. I my uczestniczymy również w innych imprezach, które są 
kierowane do Niemców, ale my w nich chętnie uczestniczymy właśnie ze względu na integrację. 
A czasami przydałaby się takie wsparcie dla tych Polaków, którzy tutaj faktycznie mieszkają, płacą 
tak samo podatki, którzy tutaj posyłają swoje dzieci do szkół, żeby oni też od czasu do czasu mogli 
trochę tej kultury polskiej [otrzymać]. (MPN_D12)  
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Niezależnie od miejsca na terenie Niemiec większość organizacji zmaga się z trudną 
codziennością utrzymania swojej działalności na finansowej powierzchni, szczególnie istotne 
w tym zakresie są inicjatywy, które próbują pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza mniejszych 
i młodych organizacji:  

posługujemy się środkami finansowymi polskimi, niemniej jednak staramy się również ten budżet 
nasz rozszerzyć o pozyskiwanie środków finansowych od partnerów trzecich i też o wsparcie takie 
szerokie podmiotów tutejszych. Często próbujemy angażować firmy lokalne, czy to polskie, czy 
niemieckie, do jakichś przedsięwzięć albo organizacje takie właśnie obywatelskie. My nie możemy 
być sponsorem wydarzenia, tylko musimy poszukać tych środków też u partnerów. Musimy dużo 
pisać i prosić o wsparcie pewnych inicjatyw, szukać sprzymierzeńców na szerokim polu. Wydaje mi 
się, że dosyć dobrze sobie z tym radzimy. (MPN_D9) 

X.6. Podsumowanie rozdziału 

Kwintesencja opinii zebranych do ostatniego rozdziału raportu z badań składa się  
z przypomnienia pięciu obszarów. Funkcjonowanie polskich podmiotów w kontekście 
niemieckiej polityki kulturalnej postrzegane jest przez respondentów przede wszystkim przez 
pryzmat współpracy między organizacjami polskimi (zarówno z siedzibą w Niemczech, jak i tych 
z siedzibą w Polsce) i niemieckimi podmiotami różnego szczebla – od organizacji niezależnych 
po niemieckie struktury rządu federalnego oraz administracji publicznej w niemieckich krajach 
związkowych,  różnych regionach kraju. Szczególnie cenna okazała się próba wskazania potrzeb 
i okoliczności współpracy pomiędzy instytucjami kultury na podstawie realnie rozpoznanych 
potrzeb i na bazie dostępności wsparcia dla działalności kulturalnej skierowanej do polskiej 
społeczności w RFN.  

Interesujące jest również usytuowanie polskich organizacji kulturalnych oferujących 
wydarzenia w języku polskim wobec niemieckiej polityki kulturalnej, ich pozycja w niemieckim 
systemie instytucji kultury. Nie wszystkie pytania znalazły w tej części badania odpowiedzi. 
Obraz tej współpracy jest wszelako naszkicowany. Osoby badane miały podzielone zdanie co do 
bycia częścią niemieckiego systemu, polityki kulturalnej praktykowanej w RFN. Przykłady opinii, 
którymi dzielili się respondenci, w zdecydowanej większości potwierdzają realną przynależność 
do systemowych rozwiązań i działań na terenie lokalnych i regionalnych obszarów 
oddziaływania ofert kulturalnych, z Polską w tle. Wszelako mentalnie wielu działaczom nie jest 
po drodze przyznać, że są częścią niemieckiego sektora kultury, rynku ofert kulturalnych dla 
mieszkańców, obywateli, w tym również migrantów mieszkających w obrębie republiki 
federalnej. Przy okazji tej części wywiadów pogłębionych badaczom udało się uzyskać opinie na 
temat pryncypiów niemieckich polityk kulturalnych, cech subsydiowanego sektora kultury.  

Praktycznie wszyscy respondenci widzą i cenią charakterystyczną cechę niemieckiego 
systemu, jakim jest bardzo zdecentralizowany model podejmowania decyzji i działania 
w obszarze kultury, edukacji, sportu, działań w obszarze spędzania czasu wolnego. Wysoko 
ocenione zostały ewidentne dla większości badanych działaczy, obecne w ich niemieckim 
otoczeniu instytucjonalnym transparentne i równoprawne zasady zawieranych partnerstw 
i subsydiowania w dziedzinie kultury. Zdecydowanie dominuje przekonanie o przejrzystości 
procedur prowadzonych przez niemieckich urzędników w zakresie współpracy polsko- 
-niemieckiej realizowanej na terenie RFN. Interesującym spostrzeżeniem potwierdzającym 
powagę, z jaką Niemcy traktują zasadę pomocniczości (subsydiarności, czyli preferowania 
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rozwiązywania problemów i wspierania społecznie ważnych inicjatyw na możliwie najniższym 
poziomie organizacyjnym – w najmniejszych samorządach i organizacjach), było zwrócenie 
uwagi na priorytetowość działania w najbliższym sąsiedztwie.  

Polskie inicjatywy bywają uwzględniane w orbicie uwagi i troski niemieckich społeczności, 
ale jest to zależne od ich lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie spraw niemieckich, bycia blisko 
spraw zajmujących Niemców, a wspólnych także dla mieszkańców polskiego pochodzenia. 
Respondenci nie spostrzegli przykładów działań sprzecznych z zasadą subsydiarności, względ-
nie się nimi nie dzielili. Za istotną dla skutecznej współpracy uznano właśnie perspektywę 
landów i lokalnych gmin, gdzie aktywność polska jest dostrzegana i wspierana.  

Istotą sukcesu współpracy polsko-niemieckiej, wedle części osób badanych, jest poznawanie 
konkretnych ludzi na najniższym szczeblu podejmowania kluczowych decyzji o współdziałaniu, 
poświęcenie czasu na spotkania z nimi, dłuższą rozmowę. Warto powtórzyć wniosek, jaki 
wynika z rozmów z kilkoma bardzo skutecznymi działaczami, którzy widzą, że w Niemczech 
bardzo ceniony jest wysiłek wkładany w poznawanie najbliższego otoczenia społeczno- 
-kulturowego. Polscy organizatorzy aktywności kulturalnych doceniani są szczególnie, gdy 
interesują się i uwzględniają w swoich działaniach lokalne uwarunkowania, potrzeby i konteksty 
niemieckich i jednocześnie dziś międzykulturowych wspólnot lokalnych. Zrozumienie motywów 
i wartości kierujących społecznością lokalną, relacji między instytucjami kulturalnymi, stowa-
rzyszeniami, mieszkańcami jest kluczem do skutecznego wspólnego działania z uwzględnieniem 
interesów i wartości polskich migrantów, mieszkańców niemieckich wspólnot lokalnych.  

Z badania jakościowego można wywnioskować, że w Niemczech mniejszości, a w szczegól-
nym wymiarze Polacy, mają sporą przestrzeń działania i rozwoju pozostawioną i stymulowaną 
przez administrację niemiecką i sieć organizacji wspierających migrantów, ich integrację albo – 
by lepiej rzecz ująć – włączanie we współczesne, wielokulturowe społeczeństwo RFN. 
Respondenci widzą również, że pole dla kulturalnych aktywności mniejszości jest istotnym 
komponentem regionalnych polityk kulturalnych.  

Wiele komponentów rozmowy o niemieckim systemie instytucji i polityce kulturalnej 
dotyczyło finansowych wymiarów działania w kulturze. Znacząca część liderów polskich 
instytucji i kulturalnych organizacji społecznych obecnych w Niemczech ma tu spore 
doświadczenie i postrzega pozyskiwanie niemieckich i polsko-niemieckich funduszy jako istotny 
element swojej pracy i w sporej mierze obszar sukcesów. Przyczynia się do tego istotna 
orientacja działaczy kulturalnych, aktywnych wśród migrantów z Polski w Niemczech, 
w zakresie warunków działania niemieckich instytucji kulturalnych. Jest to również efektem 
sporego doświadczenia w różnorodnego typu współpracy z partnerami niemieckimi.  

W wywiadach wiele powiedziano o niemieckich rozwiązaniach dotyczących nauki języka 
polskiego jako ojczystego w strukturze publicznego szkolnictwa niemieckiego. Głosy na ten 
temat są podzielone. Część respondentów utrzymuje, że działania w tym zakresie, inicjowane 
oddolnie przez środowiska polskie, stopniowo zyskiwały wsparcie administracji niemieckiej  
w sferze regulacji prawnych i praktycznych rozwiązań, które doprowadziły do dość 
zadowalającego wiele wspólnot polskich rozwiązania w dziedzinie edukacji polskiej obecnej dla 
polskich dzieci w szkołach. Inna część wskazywała na duże zaniechania ze strony konkretnych 
podmiotów niemieckiej administracji regionalnej w obszarze obecności języka polskiego  
w szkołach.  
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Niemieckie relacje na rynku książki, na styku sektora publicznego z księgarniami 
prywatnymi, jest bardzo zaawansowanym mechanizmem współpracy, czego pełną świadomość 
mają polscy księgarze w Niemczech. Polskie księgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na 
niemieckich sąsiadów, mają w tym systemie swoje solidne miejsce, są zauważane i cenione przez 
niemieckie podmioty. W tym ostatnim zakresie wiele ciekawych informacji pozyskano od 
respondentów zaangażowanych w niemiecki rynek książki. Na tym tle pozycja polskich 
księgarni, wydawców wydaje się bardzo interesującą przestrzenią dla inspiracji w kontekście 
innych dziedzin kultury i dziedzictwa kulturowego. Sektor książki w Niemczech jest oczywiście 
unikatowy na skalę światową, a książka w Niemczech to szczególnie cenione dobro kultury. Tu 
szerzej przytoczone kwestie relacji między polskimi księgarniami i wydawcami a niemieckim 
systemem bibliotek, dalej relacji księgarzy polskich w Niemczech z poszczególnymi typami 
graczy na rynku wydawniczym jest niezwykle interesującym przykładem skutecznego 
współdziałania. Gdyby oprzeć się na tych relacjach, można dojść do ostrożnego wniosku, że 
polska książka ma duży, nie dość zagospodarowany potencjał w Niemczech.  
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XI. Podsumowanie – wnioski 

Podsumowanie raportu z wywiadów przeprowadzonych z działaczami kulturalnymi 
aktywnymi wśród migrantów z Polski w Niemczech jest zestawieniem najważniejszych 
wniosków i spostrzeżeń autorów badania opartych na pozyskanych opiniach. To bardzo bogate 
spektrum treści z zakresu tematycznego uczestnictwa w kulturze i polityk kulturalnych stanowi 
istotny punkt wyjścia, materiał do triangulacji z wynikami pozostałych działań badawczych 
podjętych w tym projekcie. Zestawienie to można wszelako już na etapie zakończonego badania 
samych działaczy kulturalnych poprzedzić zwięzłą próbą uogólnienia w formie najważniejszych 
punktów – spostrzeżeń autorów opracowania.  

XI.1. Spostrzeżenia wstępne – zakres i jakość zaangażowania osób badanych 

Po pierwsze, zgromadzone w tym badaniu opinie cechuje myślenie długodystansowe 

i zbudowana na doświadczeniu pewność artykulacji stanowisk respondentów. W ciągu lat 

praktyki działalności na terenie RFN posiedli oni kapitał wiedzy pozwalający 

udoskonalać efektywność oferty kulturalnej ukierunkowanej na zwiększenie 

zaangażowania i świadomego uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech, 
ich włączenie w realną współpracę polsko-niemiecką zbudowaną na konkrecie 

codziennych wspólnych praktyk. Badani przynieśli ze sobą do wywiadu indywidualnego 

bardzo konkretne, lokalne kwestie, jak również refleksję obejmującą zjawiska o szerszym 

zasięgu. Praktyka i obserwacja aktywności kulturalnych migrantów wyostrzyły również ich 
wrażliwość na wyzwania, z którymi zmagają się Polacy w Niemczech, aktualizujący swoją 
tożsamość kulturową w nowym miejscu zamieszkania.  

Po drugie, w konkluzji opracowania warto zwrócić uwagę na proporcje istotnych treści 
pozyskanych przez badawczy w interakcji z działaczami kulturalnymi, którzy w reakcji na 
pytania ilościowo (co nie determinuje jakości treści) najwięcej swoich cennych dla analizy 

materiału uwag poświęcili na ogólną ocenę jakości i zakresu uczestnictwa kulturze 

Polaków mieszkających w Niemczech, dalej funkcjonowanie polskich podmiotów 

w niemieckiej polityce kulturalnej, a w końcu charakterystykę uczestnictwa w kulturze 

migrantów z Polski w Niemczech. Mniej treści zgromadzono wokół tematyki: walencji 
kulturowej, względnie zapotrzebowania na ofertę kulturalną służącą zachowaniu polskiego 
dziedzictwa narodowego, percepcji potrzeb i oczekiwań migrantów oraz oceny istniejącej oferty 
usług kulturalnych dla migrantów z Polski, jak również nowych form uczestnictwa 
i dostosowania instytucji do sytuacji osób młodych. Relatywnie najmniejszy zakres informacji 
respondenci przekazali w obszarach tematycznych związanych z: barierami uczestnictwa  
w kulturze, kapitałem kulturowym, pozycjami społecznymi i warunkami materialnymi 
migrantów w świetle modeli uczestnictwa w kulturze w Niemczech i w końcu z motywami dla 
uczestnictwa w kulturze, w tym z genezą aktywizacji badanych działaczy kulturalnych, 
aktywnych wśród migrantów z Polski w Niemczech.  

Niezależnie od tych zestawień, których porządek nie przesądza o jakości i przydatności 
poszczególnych komponentów zebranego materiału, warto zaznaczyć, że ogromne bogactwo 

i różnorodność pozyskanej treści, w tym bardzo dobra merytoryczna jakość opinii 

zebranych w badaniu organizatorów życia kulturalnego wśród migrantów z Polski  

w Niemczech, zachęca do pogłębienia analizy i zwrócenia większej uwagi na 

doświadczenie szerszego grona liderów organizacji i instytucji o profilu polskim, 
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zwłaszcza osób pochodzących z ostatnich fal migrantów do Niemiec. Te dane w zestawieniu 
z pozostałymi wynikami badań realizowanych w projekcie, z innymi respondentami, dają spory 
zakres wiedzy na temat kluczowych kwestii istotnych dla uczestnictwa migrantów z Polski 
w kulturze na terenie RFN.  

XI.2. Spojrzenie działaczy kulturalnych na uczestnictwo migrantów w kulturze  

Uczestnictwo polskich migrantów w kulturze na terenie Niemiec postrzegane jest 

przez osoby badane – działaczy kulturalnych w kilku wymiarach, jednak dominuje jako 

punkt wyjścia medialnie nagłośniony w Niemczech fenomen tzw. niewidzialności 

Polaków, ich braku zaangażowania w kulturalno-społeczne życie Niemiec. Bardzo 

interesująca jest wyraźna polaryzacja ocen i reakcji na to zjawisko. Z jednej strony, 
wskazując na realność kulturalnej hibernacji Polaków w RFN, za przyczyny i czynniki takiego 
stanu rzeczy zgodnie i dość schematycznie uznaje się kwestie tzw. mentalności Polaków, 
utrwalonych wzorów zachowania względem ofert aktywności kulturalnych, schematów 
biernego spędzania czasu wolnego utrwalonych historycznie, przywiezionych z Polski, 
wyniesionych z domu rodzinnego, lokalnego środowiska i niepodatnych na zmianę, aktywizację. 
Tu uruchamiane są również argumenty o uwarunkowaniu uczestnictwa przez 

pochodzenie klasowe, stopnień wykształcenia oraz znajomości języka niemieckiego.  

Ograniczenia językowe postrzegane są przez respondentów jako problem generacyjny 
– najsilniej problemowy dla najstarszych generacji migrantów. W odniesieniu do kapitału 
kulturowego nie wybrzmiewa natomiast w sposób wyrazisty wątek ekonomiczny jako bariera 
uczestnictwa w kulturze. Jedynym spostrzeżeniem naprowadzającym na ten wątek jest 
zwrócenie uwagi na styl życia części migrantów z ostatnich fal migracyjnych, całkowicie 
skupionych na intensywnej, tymczasowej pracy zarobkowej, niewiążących swojej przyszłości 
z osiedleniem się na terenie Niemiec.  

Z drugiej strony, liczna część doświadczonych respondentów ma również bardzo odmienne, 
pozytywne obserwacje. To, co się w nich ujawnia, to raczej rozbudowany obraz nowej dynamiki 
zaangażowania kulturalnego Polaków – mieszkańców Niemiec, zwłaszcza osób z ostatnich fal 
migracyjnych, po 2004 roku. Niezmiernie ważne jest, że zgłaszano w wypowiedziach nowe 
grupy i sieci relacji. Zauważono przy tym ilościową, korzystną zmianę w zakresie powstawania 
nowych grup i organizacji, których członkami są Polacy i Polki mieszkający w Niemczech, 
aktywowanych najczęściej przez emigrację wychowaną w wolnej Polsce, grupy, sieci relacji 
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. 
Jednocześnie osoby badane są zdecydowanie świadome niemieckiego kontekstu społecznego. 
Dostrzegają wyraźnie szerszą perspektywę migracji, adekwatną dla skali zjawiska 
wielokulturowości społeczeństwa niemieckiego. Więcej czasu i miejsca w działaniach organizacji 
w Niemczech poświęca się w ostatnich latach tematyce migracyjnej, w tym również przybyszom 
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z Polski. Ich aktywność widziana jest wszelako w perspektywie szerszej niż tylko dwustronnej 
niemiecko-polskiej. 

Inna rzecz dająca się zauważyć w wypowiedziach osób badanych to opinie na temat 
widoczności miejsc, ofert, działań, środowisk artystycznych, animacyjnych, kulturalnych 
w przestrzeni publicznej, która jest w percepcji respondentów – a w zestawieniu z realnym 
potencjałem Polaków – bardzo skromna i niezadowalająca. Dotyczy to również dużych 
ośrodków miejskich. Zakres ofert kulturalnych dedykowanych Polakom musi zmierzyć się 
w stolicy Niemiec z realiami nadprodukcji kulturalnej, przesytem łatwo dostępnej oferty jednej 
z artystycznych i edukacyjnych stolic Europy; dotyczy to zarówno ambitnej oferty skłaniającej 
do refleksji i zaangażowania, jak i czysto rozrywkowej i zabawowej oferty spędzania wolnego 
czasu. Interesującym aspektem jest sytuacja wzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą 
osoby zainteresowane krajową, polską polityką. Miejsca podtrzymujące wyrazistą tożsamość 
światopoglądową i polityczną cieszą się rzeszą wiernych odbiorców. Trendy globalizacyjne 
naznaczyły także sposoby zachowania Polaków, którzy pojawiają się w przestrzeni publicznej 
niemieckich miast, respondenci odnotowują tę zmianę w swoich wypowiedziach na temat 
trendów uczestnictwa w kulturze. Polacy w relacjach części osób badanych to postacie często 
bliskie poglądom o cechach kosmopolitycznych, nieeksponujące swojej przynależności 
narodowej. Te same osoby opisywane przez respondentów wcale jednak nie negują, nie 
ukrywają swojej przynależności do państwa polskiego, języka, kultury polskiej. 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 porównaniu z doświadczeniami z czasów minionych. Te postawy zestawiane są z wzorami 
zachowań migrantów z przeszłości – bardziej eksponującymi przynależność narodową w gronie 
polskim, natomiast w gronie niemieckim czującymi skrępowanie ze względu na swoją polskość. 
Ma to związek również ze znaczącą zmianą wizerunku Polaków przyjeżdżających do Niemiec. Ta 
zmiana wynika również ze zwiększonej obecności dobrze wykształconych, zainteresowanych 
kulturą polskich turystów. 

Sprawą osobną jest trudność, z jaką respondenci odpowiadali na pytanie o nowe formy 

uczestnictwa w kulturze. Respondenci zazwyczaj mieli problem z podjęciem decyzji, co 

jest nowe, chyba że rozmowa dotyczyła aktywności młodych migrantów oraz mediów 

cyfrowych i społecznościowych. Osoby badane nie mają wątpliwości co do kluczowej roli 
nowych mediów zarówno w bieżącym i błyskawicznym dostępie do polskich treści, jak  
i w sposobie komunikowania oferty kulturalnej dostępnej wyłącznie i niewyłącznie dla 
migrantów z Polski w Niemczech na terenie RFN. W syntezie wielu opinii zebranych na ten 
temat w badaniu można z umiarkowaną pewnością stwierdzić, że nowe media zostały już 
„oswojone” przez polskie instytucje działające za zachodnią granicą Polski, często jednym  
z priorytetów organizacji kulturalnych oferujących działania dla migrantów z Polski  
w Niemczech jest dostosowanie swoich aktywności i metod komunikowania do nowych 
warunków działalności i potrzeb młodszych pokoleń w społeczności polskiej w Niemczech. 
Instytucje polskie w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz 
tworzenia i komunikowania ofert dla młodych migrantów. Istnieją potrzeby w tym zakresie,  
a inspiracje przychodzą do instytucji kulturalnych z zewnątrz. Oferta polskich instytucji 
konkuruje o czas dziecka i ucznia z niemieckim systemem szkolnictwa. Metodą kontaktu 
kulturalnego z młodymi Polakami jest dotarcie do środowisk muzycznych, sportowych lub ich 
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współtworzenie. Aktywności kulturalne zyskujące na znaczeniu to te funkcjonujące na styku 
z innymi typami działalności: ze sportem, z rekreacją, integracją ludzi wykonujących ten sam 
zawód, przedsiębiorczością.  

 
Dostępność treści medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu migrantów z Polski  

w Niemczech do polskiej prasy i książek, treści multimedialnych. O tym potencjale wspomina 
prawie każdy z respondentów. Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom na poczucie bycia 
dobrze poinformowanym i choćby biernie, ale na bieżąco zaangażowanym w polskojęzyczną 
i polską kulturalną sferę publiczną. Respondenci sporo miejsca poświęcali roli nowych mediów, 
wpływających na zachowania i zakres aktywności Polonii. Wszystkie osoby badane mają 
świadomość nieodwracalności zmian, jakie zaszły w metodach komunikowania się ludzi  
i pozyskiwania informacji, dotyczy to również organizatorów życia kulturalnego wśród 
niemieckiej Polonii. Nowe media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu 
działaniami kulturalnymi. Z jednej strony dominacja mediów cyfrowych w obiegu treści 
kulturalnych zwiększa ich dostępność dla bezpośrednich odbiorców, ale z drugiej – wymusza 
zmianę formuły funkcjonowania instytucji – także migranckich, które nie są już potrzebne do 
prostego dostarczania kontaktu z kulturą narodową. Informacje wędrują innymi ścieżkami 
komunikacyjnymi i docierają do nowej publiczności lub starej publiczności, która weszła w inny 
rytm śledzenia wydarzeń i uczestniczenia w kulturze. Internet i nowe media dają zupełnie nowy 
kontekst umiędzynarodowienia do relacji, które dotychczas widziane były jedynie w wymiarze 
dualnym, polsko-niemieckim. Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje 
obserwacje w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystują. 
Zbierając opinie o inicjatywach oddolnych, zaobserwować można szereg wskazań respondentów 
dotyczących tych aktywności w dziedzinie kultury, które przynajmniej w zakresie komunikacji 
przeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowych. Te nieformalne grupy oddolne 
wcześniej, przed epoką Facebooka i Twittera, potrzebowały jakichś miejsc odniesienia, realnych 
spotkań, teraz nie jest to konieczna okoliczność kształtowania relacji. 

Wiedza respondentów o aktywności kulturalnej migrantów nie opiera się, z jednym 

wyjątkiem, na danych z badań społecznych czy systematycznym diagnozowaniu 

publiczności, lecz na obserwacjach respondentów ze swojego najbliższego otoczenia 

środowisk polonijnych. Diagnozowanie potrzeb ludzi i potencjałów miejsc, preferencji  
w zakresie oferty kulturalnej, typów aktywności i zainteresowań widziane jest zasadniczo  
z perspektywy zainteresowań i odczuć własnych, względnie obserwacji kręgu znajomych. 
Stanowi jednak pewną próbę kompleksowego przypisania typów publiczności do typów 
wydarzeń i instytucji, organizacji kulturalnych. Zresztą wniosek ten należy widzieć w relacji  
z istotnym brakiem wskazanym przez respondentów, jakim jest – jak w wielu miejscach – 
koordynacja informacji o aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł 
wiedzy o możliwych ofertach dla migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących 
Polski i Polaków również w obiegach lokalnych, konkretnych mniejszych społeczności, dzielnic 
miast, gmin. Wachlarz potrzeb w tym zakresie wykracza zresztą poza informacje dla 
publiczności polskojęzycznej w stronę treści dwujęzycznych, które służyłyby dialogowi polsko-
niemieckiemu. 

XI.3. Wiedza badanych o formach uczestnictwa w kulturze 

Spektrum propozycji form uczestnictwa w kulturze wskazywanych przez badanych 

respondentów ukazane jest najczęściej na dość schematycznej osi kultury popularnej, 
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niskiej – kultury wysokiej. Grupa respondentów postrzega uczestników życia 

kulturalnego często przez tradycyjny schemat dziedzin artystycznych: filmu, muzyki, 

teatru, sztuk wizualnych itd., jak również języka ojczystego i elementów niematerialnego 

dziedzictwa kulturalnego. Doceniają oni udział Polaków w wydarzeniach otwartych, festynach, 
piknikach, nocach muzeów, ale znaczna część respondentów jako przykład bliższy ideałom 
uczestnictwa w kulturze wskazuje określony zakres wydarzeń o charakterze elitarnym, 
wszędzie pojawia się w tym sensie format „wernisażu” z lampką wina, spotkania z autorem 
książki, prezentacji polskiego kina. Te potrzeby mają zapewne swoje podłoże we wzorach 

zachowań i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czy 

też są efektem aspiracji klas społecznych. Z przebiegu i zakresu rozmów ze sporą częścią 

respondentów ewidentnie można odczytać ich egalitarne, demokratyczne nastawienie,  

w którym podkreśla się siłę kultury maksymalnie otwartej na każdego uczestnika, 

włączającej do wspólnego doświadczenia osoby ze skrajnie odmiennych kręgów 

społeczno-ekonomicznych i kulturowych. To, co w opinii tej grupy badanych cieszy się 
największą uwagą, to wydarzenia o charakterze popularnym, muzycznym, do tańca, wspólnego 
śpiewu i zabawy. To szerokie spektrum form integracji w czasie wolnym: od zabaw 
karnawałowych, przez bale andrzejkowe i imprezy taneczne, po karaoke, działania plenerowe, 
festiwale i święta w przestrzeni miejskie, wydarzenia angażujące dzieci i całe rodziny. Punkt 

widzenia przyjęty przez działaczy kulturalnych charakteryzuje się perspektywą dość 

uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony determinizm. W pewnych opiniach, 

które odnoszą się do tematyki kapitału kulturowego, słyszymy raczej utrwalanie 

schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych. Respondenci wyczuleni są 

wszelako na pewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii sztuki, jednak kwestią 

dyskusyjną i często niedocenianą przez respondentów pozostaje dynamika zmiany 

zachowania i możliwość przełamania schematycznych, rzekomo zdeterminowanych 

sposobów uczestnictwa w kulturze. Większość aktywności proponowanych Polakom ma 
bardzo szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których 
pochodzą, zawodów, które wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadają, jest bardzo 
zróżnicowany. W tym sensie trudno wskazać uśrednionego, typowego odbiorę programów 
kulturalnych oferowanych Polakom w Niemczech – respondenci widzą tę różnorodność.  

Działacze kulturalni mają przekonanie o kluczowej dla wyborów kulturalnych 

charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Postrzegają Polaków według 

przynależności do generacji, ich ocena zaangażowania w życie kulturalne oparta jest na 

obserwacjach grup wiekowych. Kryterium to stanowi często uproszczone narzędzie 

argumentacji i wyjaśniania przyczyny względem zachowania w dziedzinie uczestnictwa  

w kulturze. Niektórzy z respondentów czynią też na użytek swoich argumentów 

powiązania grup wiekowych z tzw. falami migracyjnymi. Starają się zrozumieć zmiany  
w uczestnictwie w kulturze przez pryzmat motywacji migrantów do osiedlania się w Niemczech 
i powiązanych z tym stylów życia, bardziej lub mniej aktywnych kulturalnie. Tu zwrócić trzeba 
ponownie uwagę na bazę dla dystynkcji, jaką jest czyniony przez respondentów podział na 
kulturę egalitarną i elitarną – nie w sensie dostępności, lecz konwencji, dziedziny artystycznej 
lub gatunku aktywności kulturalnej, która wymaga mniej lub bardziej zaawansowanych 
kompetencji estetycznych.  

Jednocześnie w opinii respondentów dużą rolę przypisuje się istocie miejsca, lokalizacji, 
przestrzeni, których istnienie jest przestrzenią dla podtrzymania i zawierania znajomości. 
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Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu służą. Lokalizacje wskazywane jako 
kulturalne stanowią zarówno Instytuty Polskie, jak też placówki prywatne i oddolnie stworzone 
są zapleczem dla budowania relacji międzyludzkich – stąd dla wielu istotna jest trwałość tych 
miejsc, instytucji, lokali. 

W opinii części osób badanych w wielu miejscach zamieszkanych przez migrantów z Polski 
brakuje otwartych, nowoczesnych miejsc z ofertą dla polskich dzieci uczących się języka 
polskiego i kultury polskiej. Dla tej części środowisk migrantów, kojarzonych najczęściej 
z najmłodszą falą migracyjną osób przybyłych do RFN po 2004 roku, w opinii badanych, obrany 
przez nich nowy styl życia wzmacnia ich aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, 
twórczych, a zwłaszcza tych ukierunkowanych na rozwój ich dzieci. To może również wzmóc 
zarówno ich realną widzialność w sferze kultury, jak i dalsze oczekiwania w tym zakresie. Dzięki 
aktywnościom dla dzieci polscy rodzice mają więcej sposobności do budowania relacji  
z rodzicami niemieckich dzieci, kontakt jest bardziej oczywisty. Krytyczny, choć trudny do 
uogólnienia obraz migrantów, którzy, w ocenie badanych, nie poświęcają dostatecznej uwagi 
wspólnej aktywności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają 
wiedzy dzieci o ich polskich korzeniach. Informacje te jednak powinny być zweryfikowane 
poprzez triangulację wyników badań pozyskanych innymi metodami. W obliczu znaczącego 
wzrostu liczby młodych Polaków mieszkających w Niemczech do chętnie uczęszczanych miejsc 
należą te, które oferują zajęcia kulturalne dla dzieci i ich rodziców. Wszelako brakuje 
kompleksowej informacji na ten temat, gdzie nowo przyjezdni migranci polscy otrzymaliby 
kompleksową informację na początek na temat możliwości edukacyjnych i kulturalnych dla 
swoich dzieci. Stowarzyszenia polonijne widzą swoją rolę w kluczowym dla zagadnień 
tożsamości problemie, w zabieganiu o ciągłość działań zapewniających naukę w szkołach 
publicznych języka polskiego jako ojczystego dla polskich dzieci i młodzieży mieszkających 
w RFN. 

Wedle części osób badanych najwięcej problemów z publicznością mają cykliczne wydarzenia 
kulturalne – cotygodniowe spotkania itp., na których pojawia się coraz mniej migrantów  
z Polski. Mniejsza widzialność aktywnych zawodowo Polaków zaangażowanych w bieżące życie 
społeczno-kulturalne wynika z ich stylu życia rozpiętego między ciężką, obciążającą czasowo 
pracą a opieką nad dziećmi, życiem rodzinnym i towarzyskim. W tych okolicznościach wedle 
osób badanych organizacje kulturalne bardziej mogą polegać na obecności i działaniu osób 
starszych, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie i propozycjom kulturalnym. 

XI.4. Walencja kulturowa, motywacje i kapitał kulturowy migrantów widziane 
z perspektywy badanych  

 Obraz Polaków aktywnych kulturalnie w RFN wyłaniający się z rozmów z działaczami 

kulturalnymi jest zdominowany wizerunkiem Polaków, którzy z reguły nie obnoszą się ze 

swoją polskością, traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania  

w miejscach publicznych, związanych z pracą. Przy tej okazji organizatorzy działań 
kulturalnych objęci badaniem dzielili się z badaczami niestandardowymi pomysłami na 
budowanie dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz szczegółowymi 
obserwacjami w zakresie elementów wzmacniających reputację Polski wśród mieszkańców 
Niemiec. Wedle tego zestawu propozycji to, co działa na wyobraźnię i pamięć Niemców 

w zakresie inicjatyw polskich – to te, które odbiegają od standardów kojarzonych z Polską 

i Polakami, które traktują wiele kwestii z przymrużeniem oka, jak również są motywo-
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wane ciekawością tego, co inne niż tylko polskie czy niemieckie. To perfekcyjnie wpisuje się 
w potrzeby kulturalnie aktywnych Niemców, ceniących znaczenie dialogu międzykulturowego.  

Miejsce organizacji aktywności kulturalnych, jego charakter, ma szczególne znaczenie 

dla stanowisk respondentów. Egalitarny, niezobowiązujący charakter takich miejsc 

otwartych na sąsiadów niebędących Polakami jest kluczową cechą, którą cenią osoby 

badane. Wiarygodność, otwartość i brak ostentacji w definiowaniu się jako polskie,  

a zatem uniwersalność działań Polaków, stanowią podstawę dla skutecznego działania  

w sferze kultury na terenie RFN. W takich opiniach widać dojrzałość refleksji i świado-

mość kontekstu społeczno-kulturowego Niemiec. Respondenci cenią miejsca prowadzone 
przez Polaków, które „na luzie”, bez zbędnej powagi instytucjonalnej są otwarte na każdego 
gościa, ciekawego innej kultury, drugiego człowieka. Opinie te zawsze są wzmocnione 

przykładami takich miejsc – najczęściej inicjatyw niezależnych, prywatnych, społecznych 

– które tworzą klimat wolności spędzania czasu bez zadań promujących polską kulturę ex 

cathedra, zapraszający do współtworzenia miejsca o polskim rodowodzie bez polskiej 

etykiety. Paradoksalnie miejsca nietworzone specjalnie dla Polaków są tymi, które ich 
najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu z Niemcami, poza oficjalnym obiegiem 
instytucjonalnym, państwową dyplomacją. W tych relacjach najlepiej funkcjonujące kulturalne 
miejsca polskie przestały być enklawami dla grupy polskiej, wrosły w tkankę miasta jako 
szeroko dostępne dla wielu. Działacze uczestniczący w badaniu podkreślają znaczenie tych 
miejsc, których inicjatorzy nie są wyrachowanymi zawodowymi impresariami, lecz motywuje 
ich przed wszystkim rozpoznanie, odkrywanie obszaru społecznego, w którym lokalnie działają, 
oraz poznanie swojej publiczności, otwarcie na nowe doświadczenia, nowe spotkania. To 
najczęściej miejsca – wskazane z nazwy przez działaczy – których istotą jest tworzenie, 
moderowanie, dbanie o przestrzeń oddawaną innym do wykorzystania na ich cele twórcze, 
kulturalne; to działania, które mogą zbudować miejsce o doskonałej reputacji, daleko 
przekraczającej środowiska polonijne, choć działające na jego rzecz. 

Przy tej okazji działacze kulturalni zgłosili różne niestandardowe pomysły na budowanie nie 
tylko tożsamości kulturowej Polaków, ale również ich wizerunku w Niemczech. To szczególnie 
istotne w sytuacji, gdy Polska kultura nie ma dużej siły przebicia w Niemczech, nie cechuje jej 
bogactwo ikon kulturalnych stanowiących punkt odniesienia dla obywateli RFN. 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że osoby badane mają pozytywny, nie 

roszczeniowy stosunek do niemieckich instytucji publicznych. Żadna z osób nie 
doszukiwała się przyczyn rzekomej mniejszej aktywności kulturalnej Polaków po stronie 
państwa, instytucji czy organizacji niemieckich.  

Z wielu wypowiedzi zebranych w badaniu można wnioskować, że w Niemczech mniejszości, 
a w szczególnym wymiarze Polacy, mają sporą przestrzeń działania i rozwoju pozostawioną 
i stymulowaną przez administrację niemiecką i sieć organizacji wspierających migrantów; ich 
włączanie we współczesne, wielokulturowe społeczeństwo RFN – pole dla kulturalnych 
aktywności mniejszości jest istotnym komponentem regionalnych polityk kulturalnych. 
Z badania wynika również ciekawy obraz motywacji do uczestnictwa w kulturze. Dotyczy 

to również samych respondentów i ich motywacji do działania na rzecz wzmocnienia 

kulturalnej aktywności Polaków. W tym sensie materiał zebrany w badaniach jest nie 

tylko zestawem opinii, ale również „biblioteką” historii projektów, działań, sukcesów 

i porażek w zakresie animacji kulturowej. Istotnym składnikiem motywacji działaczy są 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

133 
 

ich własne doświadczenia o charakterze artystycznym lub społecznym, historie z ich 

biografii, w których znaczenie mają aspiracje do oferowania czegoś artystycznie 

rozwijającego, chęć promocji polskich talentów lub działania w społecznym interesie 

swojej najbliższej wspólnoty lokalnej. Studia przypadków ujawniały się w wywiadach niejako 
przy okazji, ale doskonale ilustrowały sytuacje pasjonatów w działaniu, gdzie praktyka 
i konfrontacja z otoczeniem społeczno-kulturowym czyni wstępne założenia inicjatorów 
bardziej realistycznymi.  

Warta uwagi może być analiza pozornie marginalnej obserwacji wyrażonej przez jedną 
z badanych osób, dotycząca noszenia polskich strojów ludowych. Przywilej ich noszenia jako 
atrybutu polskiej tożsamości narodowej utrzymany został na potrzeby okolicznościowych 
występów dzieci migrantów z Polski. To zjawisko z jednej strony może być dowodem na 
skuteczną realizację pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych 
pokoleniach rodzinnych, a z drugiej strony może świadczyć o delegowaniu na własne lub inne 
dzieci najbardziej widocznych elementów tożsamościowych migrantów, związanych z tradycją, 
dziedzictwem. Ubieranie się Polaków w strój związany z ich tradycyjnym etnosem umyka 
z pierwszego planu, przestaje być metodą wyrażania swojej odrębności. Staje się elementem 
performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez pełnej świadomości kontekstu. Dlatego trudno 
znaleźć oznaki polskiego stroju ludowego w codziennych strojach Polaków mieszkających 
w Niemczech, kraju, w którym spotkać można bardzo wielu mieszkańców, Niemców i Niemek, 
zwłaszcza ze środowisk wiejskich, podtrzymujących tradycję stroju ludowego czy jego 
elementów (klamry, nakrycia głowy, spódnice, bluzki, spodnie, kaftany, kurtki, obuwie) w stroju 
codziennym. Jeden z respondentów wyraża zgodną z powyższą obserwacją uwagę, że dziś 
postrzeganie atrybutów polskości ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania 
językiem polskim. Tożsamość polska ma również charakter relacji z miejscami w Polsce i ludźmi, 
którzy podtrzymują ciągle polskie więzi. 

Kluczowym elementem podtrzymania polskiej tożsamości jest codzienne używanie języka 
polskiego. Wielu migrantów ogranicza swoją aktywność w wydarzeniach kulturalnych do tych 
oferowanych w języku polskim. Można założyć trafność diagnozy, wedle której decydujące jest 
tu poczucie bezpieczeństwa relacji, a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez 
innych, co dla wielu migrantów nie jest możliwe z pomocą języka niemieckiego. Respondenci 
zwracali uwagę, jak ważne jest życie wśród osób, „które cię rozumieją” – język polski jest w tym 
znaczeniu dla migrantów niezastąpiony. Wybrzmiewa tu istota utrzymania lub pozyskania 
kompetencji językowych przez dorosłych polskich migrantów. Kwestie tożsamościowe 
zakorzenione w domu rodzinnym nie dają się z reguły w pełni wyrazić w języku obcym. W tym 
sensie, z jednej strony, respondenci wskazują miejsca otwarte na dialog i spotkanie, stworzone 
przez Polaków przede wszystkim w większych aglomeracjach niemieckich, a zwłaszcza  
w Berlinie, które stanowią przestrzeń rozmowy i refleksji z zasadniczym udziałem języka 
polskiego. Z drugiej strony przywiązanie do języka ojczystego może być jedną z przyczyn nikłego 
zainteresowania ofertą niemieckojęzycznych teatrów dramatycznych. Takie deklaracje i wnioski 
odnaleźć można w opiniach badanych, którzy jednocześnie zgłaszają potrzebę zwiększenia 
dostępności oferty polskich i polskojęzycznych teatrów w Niemczech. 

Dodatkowym aspektem związanym z obecnością języka polskiego zarówno w przestrzeni 
publicznej, jak i prywatnej w Niemczech, jest sytuacja polskiej książki i polskich księgarni 
w RFN. Sektor książki w Niemczech jest unikatowy na skalę światową, a książka w Niemczech 
stanowi szczególnie cenione dobro kultury. Relacje między polskimi księgarniami i wydawcami 
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a niemieckim systemem bibliotek, dalej relacja księgarzy polskich w Niemczech z poszczegól-
nymi typami graczy na rynku wydawniczym jest niezwykle interesującym przykładem 
skutecznego współdziałania. Gdyby oprzeć się na tych relacjach pozyskanych w badaniu, można 
dojść do ostrożnego wniosku, że polska książka ma obecnie duży, nie dość zagospodarowany 
potencjał w Niemczech. 

Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich 
migrantów stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania 
Polaków i Niemców na rzecz migrantów z Polski w Niemczech. Te inicjatywy mają charakter 
lokalny i regionalny, wszelako w wielu miejscach RFN, które objęły działania badawcze 
w projekcie, odnaleźć można wiele opinii na temat skuteczności tych działań i jakości 
współpracy na rzecz nauki języka polskiego.  

Temat języka polskiego postrzegany jest jako fundament polskiej tożsamości. Nauka języka 
polskiego jako ojczystego w strukturze publicznego szkolnictwa niemieckiego jest kwestią 
podejmowaną przez większość osób badanych. Głosy w tym zakresie są podzielone. Część 
respondentów utrzymuje, że działania w tym zakresie inicjowane oddolnie przez środowiska 
polskie stopniowo zyskiwały wsparcie administracji niemieckiej w zakresie regulacji prawnych 
i praktycznych rozwiązań, które doprowadziły do dość zadowalającego wiele wspólnot polskich 
rozwiązania w zakresie edukacji polskiej obecnej dla polskich dzieci w szkołach. Te osoby 
wyrażają zadowolenie z faktu coraz większej obecności języka polskiego w niemieckim systemie 
oświatowym. Inna część wskazywała na duże zaniechania ze strony konkretnych podmiotów 
niemieckiej administracji regionalnej w obszarze obecności języka polskiego w szkołach. 
Niezależnie od oceny stanu rzeczy w tym zakresie zabieganie o coraz lepsze warunki dla uczenia 
języka polskiego jako ojczystego najmłodszych migrantów, dzieci ostatniej fali przybyszów 
z Polski do Niemiec, postrzegane jest jako jedno z priorytetowych zadań organizacji 
zaangażowanych w sprawy migrantów. Tu szczególna uwaga kierowana jest w stronę 
organizacji kulturalnych, jak również uczących języka polskiego jako ojczystego szkół 
publicznych – będących już częścią niemieckiego systemu oświaty. 

XI.5. Zrozumienie dla istoty działania w ramach lokalnych ekosystemów 
kultury 

W badaniu doskonale widać wrażliwość respondentów na oceną uczestnictwa 

w kulturze zawsze z uwzględnieniem odmienności różnych kulturalnych, regionalnych, 

lokalnych ekosystemów, rozbieżności zasobów, potencjałów, problemów w zależności od 

ulokowania w centrach lub na prowincji i obrzeżach. Tu szczególne są opinie wyrażone 
względem odmienności problemów z uczestnictwem w kulturze Polaków mieszkających na 
terenie Niemiec na obszarze graniczącym z Polską. Kwestia uczestnictwa w kulturze jest tam 
postrzegana w świetle bardziej skomplikowanej struktury typów potencjalnej i realnej 
publiczności kulturalnej, a bliskość Polski i możliwość działania w dwóch sferach kultury  
i języka zmienia realny kształt uczestnictwa migrantów z Polski w kulturze. Paradoksalnie 
obserwowane mniejsze uczestnictwo w kulturze po stronie niemieckiej związane może być 
z bliskością oferty kulturalnej w języku polskim po polskiej stronie obszaru granicznego. Bez 
wątpienia na tych obszarach pojęcie mniejszość polska w Niemczech jest realnie dość nowym 
fenomenem, powiązanym z pełnym otwarciem granic państwowych. Dynamika relacji polsko- 
-niemieckich na pograniczu, nowych czynników oddziaływania na uczestnictwo w kulturze, ma 
tu charakter, który czyni aktywność organizacji polonijnych działających po stronie niemieckiej 
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mniej ugruntowaną. Istnieje zatem w Niemczech realna różnorodność ekosystemów 
kulturalnych, które obserwują respondenci – od bardzo dynamicznego, bogatego obszaru 
konkurujących ze sobą i wspierających się wzajemnie inicjatyw w największych aglomeracjach, 
zwłaszcza w stolicy republiki, aż po prowincjonalne, kulturalnie niedoszacowane i artystycznie 
mniej zaktywizowane zakątki Niemiec, gdzie migranci z Polski nie rozpoznają w sposób 
dostateczny potencjału i zaplecza dla aktywności kulturalnej. Badani respondenci, myśląc 

o najważniejszych instytucjach kultury służących Polakom mieszkającym w RFN, o pod-

miotach najsilniej oddziałujących i inspirujących, myślą przede wszystkim zasięgiem 

terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, wszelako bardzo często za 

punkt odniesienia przyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne kulturalnie. 

W pierwszej kolejności wskazują placówki o wyraźnie polskim zakotwiczeniu, publiczne 
i prywatne.  

W innych częściach Niemiec, dostrzega się ponadto, oprócz największego berlińskiego 
Instytutu, również Instytuty Polskie w Düsseldorfie i Lipsku. Dostrzeżono liczne działania 
polskich instytucji kultury ulokowanych w Niemczech oraz organizacji polonijnych, które mniej 
lub bardziej intencjonalnie wzmacniają podtrzymywanie tożsamości narodowej migrantów 
z Polski. W tym sensie Instytuty Polskie postrzegane są jako instytucje hybrydowe, wedle misji 
promujące kulturę polską w środowisku obywateli RFN, de facto oferujące również aktywności 
atrakcyjne dla Polaków. W Monachium z nostalgią wspomina się Centrum Kultury działające 
przy konsulacie do 2011 r. Istotne jest, by mieć właściwą miarę w diagnozie zakresów, 
dostępności oferty kulturalnej dla Polaków w Niemczech. Dlatego w równym stopniu warto 
zwracać uwagę na sytuację nasycenia ofertą kulturalną w Berlinie i pewnego niedosytu 
wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach Niemiec. W percepcji respondentów 

istnieją spore różnice w skali całego kraju w dostępie do oferty kulturalnej i artystyczno- 

-edukacyjnej atrakcyjnej dla polskich migrantów na niemieckiej prowincji. Co ciekawe, 

w takich miejscach największą pracę u podstaw w sferze oferty kulturalnej dla polskich 

rodzin zdają się wykonywać lokalne przedszkola.  

Konkluzja analizy barier sformułowana na podstawie opinii respondentów wskazuje na 
konieczność ich badania ze względu na konkretną lokalizację, miasto, region. W tym sensie 
miastem o mniejszych barierach dla korzystania, sensu largo, z oferty kulturalnej, miejscem 
nieograniczonego dostępu do wszystkich gatunków kultury, jak również swobody ekspresji 
artystycznej i swobodnej akceptacji dla różnych konwencji estetycznych jest stolica republiki 
federalnej. 

 
 Paradoksalnie podtrzymanie widocznych atrybutów tożsamości Polaków na terenach 

najbliższych polskiej granicy nie jest najbardziej oczywiste. Analiza wypowiedzi dotyczą-
cych uczestnictwa w kulturze Polaków po niemieckiej stronie pogranicza z Polską skłania do 
konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu znacznie bardziej złożone niż 
w miejscach bardziej od Polski oddalonych. Z jednej strony bliskość Polski sprawia, że wiele 
rzeczy jest dla Polskich migrantów w Niemczech prostsze do zorganizowania i nie wymaga 
wsparcia organizacji polonijnych. Jednocześnie ewidentnie przy granicy zaangażowanie we 
współdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polsko-niemieckiej ze strony Polaków 
zarabiających w Niemczech, a wydających zarobione pieniądze w Polsce, jest słabsze. Ich 
poczucie przynależności zarówno do zagranicznego otoczenia, jak i do środowisk czy grup 
migrantów z Polski mieszkających po niemieckiej stronie jest mniej widoczne.  
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Ponadto w obliczu pozyskanych w wywiadach przykładów widać, że specjalne 

wzmacnianie polskiej tożsamości narodowej na terenach przygranicznych stanowiło 

i stanowi niepotrzebną demonstrację i pewne ryzyko dla trwałości i jakości dialogu 

międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach. Kluczowe dla budowania relacji jest za 
to znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, zainteresowanych 
współpracą na poziomie regionalnym i lokalnym.  

 

Warto przy tej okazji zaznaczyć istnienie opinii, wedle których w kręgach migrantów z Polski 
w RFN aktywnych kulturalnie można zauważyć odporność na radykalne postawy polityczne, co 
ma szczególne znaczenie w kontekście polsko-niemieckiego pogranicza z licznymi przykładami 
wspólnych przedsięwzięć kulturalno-społecznych Polaków i Niemców. Można w tym sensie 
domniemywać, że radykalne postawy polityczne są mniej obecne i rzadziej publicznie artykuło-
wane wśród osób aktywnie uczestniczących w kulturze.  

XI.6. Praktyczne perspektywy tworzenia oferty kulturalnej dla migrantów 
z polski na tle polityk kulturalnych w Niemczech 

Działacze kulturalni zaproszeni do badania nie są zgodni w ocenie swojego statusu czy 

pozycji polskich aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy 

niemieckich polityk kulturalnych. Ci, którzy są świadomi, że Polacy organizujący 

aktywności kulturalne są jego częścią, dodają, że ta obecność nie jest na specjalnych 

warunkach. Wiele organizacji wszelako nie uznaje siebie za część większej całości 

instytucji i organizacji koegzystującej na terenie RFN. 

Postrzeganie funkcjonowania polskich podmiotów w kontekście niemieckiej polityki 
kulturalnej widziane jest dość często przez pryzmat współpracy organizacji polskich (zarówno 
z siedzibą w Niemczech, jak i tych z siedzibą w Polsce) z niemieckimi podmiotami różnego 
szczebla – od organizacji niezależnych po niemieckie struktury rządu federalnego oraz 
administracji publicznej w niemieckich krajach związkowych czy gminach. 

Osoby badane miały podzielone zdanie co do bycia częścią niemieckiego systemu 

polityki kulturalnej. Potwierdzały realną przynależność do systemowych rozwiązań 

i działań na terenie lokalnych i regionalnych obszarów oddziaływania ofert kulturalnych 

w Niemczech, z Polską w tle. Wszelako wielu działaczom nie jest po drodze przyznać, że są 

częścią niemieckiego sektora kultury, rynku ofert kulturalnych dla mieszkańców, 

obywateli RFN, w tym również migrantów. 

Wielu działaczy kulturalnych aktywnych wśród migrantów z Polski w Niemczech jest dobrze 
zorientowanych w realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych 
warunków działania. Wiedza ta jest również wynikiem doświadczeń ze współpracy z takimi 
jednostkami. Część osób badanych nie narzeka na poziom wsparcia finansowego projektów 
polsko-niemieckich, ich zdaniem jest różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne 
pozyskanie funduszy. Niezależnie od miejsca na terenie Niemiec większość organizacji zmaga się 
z trudną codziennością utrzymania swojej działalności na finansowej powierzchni, szczególnie 
istotne w tym zakresie są inicjatywy, które próbują pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza 
mniejszych i młodych organizacji. Respondenci doceniają aktywność lokalnych, niemieckich 
instytucji kultury, które dostrzegają również polski sektor prywatny działający w obszarze 
kultury na terenie Niemiec i włączają polskie organizacje to obiegu kultury, w którym same 
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uczestniczą. Nieodzowna jednak wydaje się aktywna postawa polskich aktywistów kulturalnych, 
którzy docierają do niemieckich instytucji, są ciekawi ich oferty, utrzymują z nimi kontakt. 

Respondenci, działacze kulturalni są świadomi, że partnerstwa, zarówno w relacji krajowej 
i w obszarze tego samego języka komunikacji, jak i w relacjach międzynarodowych, wymagają 
dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie nowe doświadczenia i przestrze-
nie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań. W relacji osób badanych 
instytucje publiczne siłą swojej pozycji mają znacznie szersze spektrum partnerów działających 
z nimi, z reguły od projektu do projektu. Wymiarem współpracy jest najczęściej merytoryczne 
wsparcie, dostęp do nowej publiczności i zapewnienie komplementarnych usług.  

Są również organizacje, nie tylko te polonijne, które mimo deklarowanej woli i potrzeby 
współpracy stają się, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach podmiotami 
rywalizującymi – nie chodzi tu wszelako już jedynie o środki ze wspólnej puli dotacyjnej, ale 
o pewne ambicje i wpływy powiązane z widocznością dla partnerów samorządowych, instytucji 
niemieckich, ze znaczeniem, prestiżem organizacji, z angażowaniem do gremiów konsultujących 
czy współdecydujących. Z tego względu relacje mogą stawać się skomplikowane, konkurencyjne. 
Największą trudność mają w takim otoczeniu, według jednej z osób badanych, nowe podmioty, 
a w sensie relacji polonijnych podmioty tworzone przez kolejne pokolenia osób przybyłych do 
Niemiec. Aspektem tej sytuacji jest obieranie przez organizacje kulturalne określonych strategii, 
których adresatami są decydenci. Ci mają, w opinii osób badanych, zauważyć dany podmiot 
polonijny czy polski, docenić, że organizacje są tam, gdzie rozwiązania społeczne potrzebne 
decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom. Warto zwrócić przy tym uwagę na zdanie 
jednego z respondentów, który stwierdza, że często w pomysłach na partnerstwa wyobraźnią 
i decyzjami organizacji polskich kieruje ilościowe, a nie jakościowe podejście. 

Analiza wypowiedzi osób badanych dotycząca odnajdywania się polskich organizatorów 
w niemieckim systemie relacji między podmiotami kulturalnymi przywołuje na myśl bardzo 
szerokie pojęcie polityk kulturalnych Dragana Klaica (2007) i Mileny Dragicevic Sesic (2011). 
Zgodnie z nim kultura postrzegana jest nie tylko jako system: zasobów, regulacji, instytucji, 
mechanizmów dystrybucji dóbr kultury, ale także: rynek, uprzywilejowana przestrzeń 
wyrażania tożsamości, poligon idei, stylów i zainteresowań, laboratorium zbiorowej wyobraźni. 
Każda aktywność tworzenia oferty kulturalnej ulokowana jest dziś, bardziej lub mniej 
intencjonalnie, w tzw. bermudzkim trójkącie kultury: między kulturalną przedsiębiorczością, 
która przyciąga odbiorców nowymi urządzeniami, formatami, platformami, markami 
kulturalnymi, dalej współczesną twórczością artystyczną oraz dziedzictwem kulturowym. 
Pierwszy obszar przyciąga kapitał, generuje ogromne zyski i ma silną moc oddziaływania. 
Obszar drugi, tradycyjnie kojarzony z kulturą artystyczną, unikatową działalnością twórczą, 
estetycznym eksperymentem, ze względu na swą kruchość wymaga troski i mecenatu. Obszar 
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w permanentnym stanie zagrożenia, 
również wymaga włączania zasobów publicznych i społecznego zaangażowania. Wszystkie trzy 
obszary wytwarzają treści, style, konwencje uczestnictwa, które wymagają od publiczności, 
uczestników aktywności kulturalnych znajomości bardziej lub mniej wyrafinowanych kodów 
dostępu. De facto wszystkie trzy wymagają edukacji kulturowej, która wzmocni kompetencje, 
wiedzę, gust i podtrzyma międzypokoleniową transmisję wartości. Na gruncie polityk 
kulturalnych model ten nakładano na to, co nazwać można trójnogim stolikiem, gdzie 
aktywności organizacji kulturalnych porządkowano wedle podziału na trzy sektory: publiczny 
wraz z jego instytucjami, prywatny – mieszczący zarówno prywatne korporacje, wytwarzające 
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dobra kultury na skalę masową, jak i drobnych przedsiębiorców kulturalnych – często artystów 
lub animatorów kultury prowadzących działalność kulturalną, zdolnych do podejmowania 
ryzyka, w końcu sektor trzeci, obywatelski: organizacje pozarządowe, zwrócone najbardziej ku 
potrzebom wspólnot i środowisk lokalnych, zawodowych, działające na rzecz rozwiązania 
konkretnych problemów.  

Zestaw opinii zebranych w badaniu kieruje jednak nasze myślenie ku innej metaforze, którą 
można zastąpić pojęcie sektora kultury, adekwatnej dla systemu relacji w zakresie niemieckich 
polityk kulturalnych. John Holden (2015) zaproponował za Ann Markusen stosowanie na użytek 
dyskusji o politykach kulturalnych metafory kulturalnego ekosystemu, co w naszej ocenie 
znacznie lepiej odpowiada adekwatnemu opisowi praktyk przywołanych przez respondentów 
w kontekście funkcjonowania polityk kulturalnych na terenie RFN.  

Wedle Holdena kultura jest organizmem, a nie mechanizmem – bardziej ekosystemem niż 
sektorem. Jest znacznie bardziej pogmatwana i dynamiczna niż wiele linearnych, logicznych 
procesów znanych m.in. z nauk o ekonomii. W skład takich ekosystemów wchodzą już nie tyle 
trzy sektory, ile: (a) subsydiowane instytucje kultury, (b) komercyjne organizacje kulturalne 
oraz (c) osoby prywatne, nieafiliowane przez instytucje publiczne ani firmy. W tym obszarze 
znajdują się m.in. ludzie tworzący artefakty kulturalne w domowym zaciszu lub w organizacji 
społecznej poza domem, w ramach wolontariatu. Do opisu działań z zakresu kultury warto 
używać metafor ekologicznych, takich jak regeneracja, symbioza, kruchość, wzrost czy cykl 
życia. Co najważniejsze, istnieje bardzo istotny, wielokierunkowy związek między twórczością 
kulturalną, która powstaje w skromnych, amatorskich warunkach domowych, tym, co 
wytwarzane jest w subsydiowanych instytucjach w średniej i dużej skali, oraz efektem 
działalności na skalę masową w podmiotach komercyjnych. Najistotniejsze w tej koncepcji są 
lokalne ekosystemy kultury – miejsca trwałego zakorzenienia aktywności kulturalnej 
(warunków dla jej wzrostu lub uwiądu). Istnieje różnorodność instytucji i organizacji 
kulturalnych w RFN, które stanowią punkty odniesienia dla aktywności kulturalnej migrantów 
z Polski w Niemczech. Można dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w Niemczech, kierujące, 
zgodnie ze swoją misją, uwagę przede wszystkim na publiczność niemiecką, jednocześnie, 
niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb publiczności polonijnej – tym samym w praktyce 
są instytucjami hybrydowymi. W każdym z miast, w którym funkcjonuje Instytut Polski, osoby 
służące swoją pracą na rzecz wizerunku kultury polskiej dbają o różnorodność programową, 
adekwatną dla rozmaitości potrzeb osób odwiedzających te instytucje i ich wydarzenia. 
Instytucje publiczne, przede wszystkim Instytuty Polskie, mają, szczególnie w dużych miejskich 
ekosystemach kulturalnych, istotną, prywatną, społeczną, alternatywną, niezależną konkurencję, 
pochodzącą również od polskich „drobnych” inicjatorów, społeczników i kreatywnych 
ryzykantów. To bardzo dobrze świadczy o kondycji polskich liderów społecznych  
i przedsiębiorców kulturalnych ukierunkowanych na wytwarzanie treści kulturalnych, 
przestrzeni i pretekstów dla aktywności artystycznych. Presja, naturalnie wytwarzana przez 
niemiecki sektor kulturalny, motywuje te polskie podmioty do aktywności promocyjnej, 
zabiegania o jakość programu i różnorodność pozyskiwanych grup docelowych. W opinii części 
badanych instytucje publiczne stanowią fundament. Warto wszelako mieć na uwadze 
zauważony przez respondentów fakt, że oferta kulturalna kierowana do migrantów polskich  
w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe instytucje. Informacje uzyskane  
w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czy rankingu tego typu podmiotów nastawionych na 
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migrantów z Polski w Niemczech. Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które najczęściej 
dostrzegane są przez respondentów. 

Szczególne znaczenie należy przypisać tym z wymienianych przez respondentów 

propozycji kulturalnych, które polegają na działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi 

ekosystemami kultury. Aktywność szkicowana przez uczestników wywiadów pogłębionych 
ma również charakter międzykulturowy, przekraczający symboliczne granice narodowościowe 
i bariery kulturowe. Wiele inicjatyw wskazywanych jako wzorcowe ma charakter inspirujący nie 
tylko ze względu na polskość pochodzenia tematu lub twórcy, lecz także dlatego, że po prostu są 
ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla odbiorców otwartych na nowe doświadczenia 
estetyczne, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy narodowego. Spora ilość działań nie tylko 
z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem instytucjonalnym. Pewne działania 
z premedytacją, z racji strategii czy determinacji konkretnych osób, wrastają w niemiecki system 
instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. Bardzo często formatem takiego wydarzenia jest 
festyn rodzinny, można ten standard potraktować w sposób nietypowy, angażujący nowe 
pomysły i kształtujący świadomie relacje migrantów z Polski w Niemczech z niemieckimi 
i innymi sąsiadami, gdzie pielęgnowanymi wartościami są rodzina, wielojęzyczność i wielo-
kulturowość. Wydarzenia, które nie otwierają się dla drugiej grupy językowej, częściej, zdaniem 
respondentów, stanowią przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia zaangażowania 
w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia.  

Istnieje kilka zasadniczych pryncypiów i cech niemieckiego systemu wspierania kultury, na 
które osoby badane zwracają uwagę. Postrzegają je jako pozytywnie oddziaływające struktury 
dla rozwoju działalności środowisk kulturalnych działających wśród i dla migrantów z Polski 
w Niemczech. Społeczeństwo niemieckie przyzwyczajone jest do działania w obrębie tzw. 
zasady pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się w pierwszej kolejności na 
poziomie najbliższej lokalności. O skuteczności współpracy i powodzeniu projektów decydować 
może najzwyklejszy aspekt – bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku, wspólnego rozwiązywania 
problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot lokalnych. Osoby badane, zaangażowane 
w organizację aktywności kulturalnych ukierunkowanych na migrantów, Polaków w Niemczech, 
szczególnie doceniają charakterystyczne cechy niemieckiego systemu – zdecentralizowany 
model podejmowania decyzji i działania w obszarze kultury, jak również transparentne  
i równoprawne zasady zawieranych partnerstw i subsydiowania. Zdecydowanie dominuje  
w tym gronie osób przekonanie o przejrzystości procedur prowadzonych przez niemieckich 
urzędników w zakresie współpracy polsko-niemieckiej realizowanej na terenie RFN. To, na co 
chętnie zwraca się uwagę w tym kręgu osób, to priorytet sąsiedztwa, rozwiązywanie problemów 
i wspieranie inicjatyw na możliwie najniższym poziomie organizacyjnym – w najmniejszych 
samorządach i organizacjach. Polskie inicjatywy kulturalne bywają w orbicie uwagi i troski 
niemieckich społeczności, ale jest to zależne od ich lokalizacji w najbliższym sąsiedztwie spraw 
niemieckich, bycia blisko spraw zajmujących Niemców, a wspólnych także dla mieszkańców 
polskiego pochodzenia. 

Istotą sukcesu współdziałania Niemców i Polaków w dziedzinie kultury jest poznawanie 
konkretnych ludzi na najniższym szczeblu podejmowania kluczowych decyzji o współpracy, 
poświęcenie czasu na spotkania z nimi, dłuższą rozmowę. Osoby badane wskazują, jak bardzo 

cenny dla skuteczności współpracy jest (niestety niezbyt często solidnie podejmowany) 
wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami niemieckiej i międzykulturowej 
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wspólnoty lokalnej, z tym, co jest motywacją i istotą działania danej, konkretnej, lokalnej 

instytucji czy administracji publicznej. 

Istotą powodzenia aktywności kulturalnej w RFN jest wejście w dialog i współpraca na 

rzecz międzykulturowości, podjęcie wysiłku dla zrozumienia wspólnoty lokalnej złożonej 

z wielu kultur. Mimo licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie 
realna współpraca w duchu dialogu kultur, inicjowana przez niemieckie władze, nie jest dla 
polskich i innych wspólnot narodowych łatwa. Organizacje polonijne nie chcą się specjalnie 
dzielić wiedzą o niuansach aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być 
również otwarte na lokalną publiczność niepolską. 

Polscy organizatorzy aktywności kulturalnych w RFN doceniani są szczególnie, gdy 

interesują się i uwzględniają w swoich działaniach lokalne uwarunkowania, potrzeby 

i konteksty niemieckich i jednocześnie dziś międzykulturowych wspólnot lokalnych.  

Zrozumienie motywów i wartości kierujących społecznością lokalną, relacji między 

instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami, mieszkańcami jest kluczem do skutecznego 

wspólnego działania z uwzględnieniem interesów i wartości polskich migrantów, 

mieszkańców niemieckich wspólnot lokalnych. 

Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację działań 

kulturalnych przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup 

zainspirowanych do działania wbrew trudnym warunkom finansowym, lokalowym, 

konfliktom i innym niekorzystnym okolicznościom. Są to w większości historie sukcesu. 

Najbardziej interesujące są te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą subsydiarności, 

w rękach lokalnych liderów, artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części 

budżetów i strategii ministerstw czy instytucji publicznych. Osoby badane starają się 

wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność podtrzymania 

ciągłości działania tego typu inicjatyw, a zaczynają się one na poziomie spotkań 

sąsiedzkich, najmniejszych organizmów społecznych. Stowarzyszeniom polonijnym 

trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność działania i finansowania 

aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi publiczne 

instytucje. W odpowiedziach na pytanie o tego typu działalność osoby badane wskazują 

na problemy kadrowe i brak czasu osób działających na zasadzie wolontariatu. 

W wypowiedziach respondentów wybrzmiewa silnie ogromny potencjał kulturalny 

polskich migrantów w Niemczech, ludzi ambitnych i przedsiębiorczych, potrafiących 

wziąć sprawy w swoje ręce, próbujących prowadzić działalność gospodarczą o charak-

terze kulturalnym, jak również angażować się społecznie w tym zakresie, którzy potrafią 

odnieść w tym obszarze sukces. Istnieją nowe podmioty i nowe praktyki, pojawiły się grupy 
osób organizujących coś wspólnie poza dotychczasowymi, istniejącymi od lat sieciami 
organizacji polonijnych. Pojawiają się środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania 
społecznego migrantów z Polski 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 europejskich. Znacząca 
część liderów polskich instytucji i kulturalnych organizacji społecznych obecnych w Niemczech 
postrzega pozyskiwanie niemieckich i polsko-niemieckich funduszy jako istotny element swojej 
pracy i w sporej mierze obszar sukcesów. 
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Nie zmienia to jednak faktu, że warunki dla tej działalności nie są łatwe. Większość 

opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów przygotowywana jest  

w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez 

pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta 

działań realizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników 

organizacji, grupy społeczników czy samodzielnych zapaleńców, obejmuje wiele różnych 

aktywności wymagających bardzo mieszanych kompetencji. Tu znów warto podkreślić, że 

za ofertą kulturalną dla migrantów z Polski w Niemczech stoi szereg nietuzinkowych 

postaci, twórczych ludzi. W organizację takich imprez kulturalnych zaangażowani są różni 
ludzie, ale najmocniej liderzy danej organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, który rozdziela 
obowiązki organizacyjne we własnym gronie. Imprezy tego typu, tworzone przez duże 
organizacje polonijne o zasięgu szerszym niż lokalne, ze względu na konieczność szerokiej 
promocji wśród rozproszonych po różnych miejscowościach członków planowane są najczęściej 
z dużym wyprzedzeniem. Są miejsca w Niemczech prowadzone przez Polaków, które stanowią 
wzorcowy przykład działalności migrantów z Polski jako służące szerszym, społecznym celom. 
Do tych miejsc należą również księgarnie i kluby, prywatne inicjatywy migrantów z Polski 
w Niemczech, które za sprawą ciężkiej konsekwentnej pracy swoich inicjatorów zyskały sporą 
rozpoznawalność na mapie modnych miejsc w Niemczech. O sukcesie decydują często: 
unikatowy wizerunek i narracja, legenda miejsca, jak również znajomość preferencji lokalnej 
publiczności, która może współfinansować wydarzenia, które inicjuje i w których uczestniczą 
również migranci z Polski w Niemczech. 

XI.7. Epilog – inspiracja… 

Sporo interesujących przykładów i modeli dla rozwiązań dotyczących praktycznego, 
organizacyjnego wymiaru uczestnictwa w kulturze Polaków – mieszkańców Niemiec przynoszą 
elementy badania opisujące warunki współpracy podtrzymywane dla prywatnych i społecznych 
podmiotów polskich inicjowanych w Niemczech. Jednym z kluczowych studiów przypadku 
nietypowej ścieżki sukcesu na tym tle jest przykład znanego berlińskiego klubu kulturalnego 
założonego przez Polaków. Przepisem na sukces i popularność tego miejsca zarówno wśród 
Polaków, jak i innych mieszkańców Berlina i Niemiec – osób nie tylko niemieckojęzycznych, było 
otwarcie na inne wrażliwości i systemy przekonań niż polski wariant widzenia świata.  

Wiele elementów uwypuklonych w tym raporcie opiera się na tym konkretnym 

przykładzie sukcesu miejsca – z perspektywy dominujących polskich strategii 

promocyjnych – skazanego na porażkę. A realnie wygranego, wbrew konwencjonalnym 

standardom promocyjnym, w wyniku spontanicznego otwarcia na zwykłe i cenne 

potrzeby anonimowych osób, nieznanych a zdolnych twórców, nierozdymających polskiej 

racji stanu i polskości ponad stan rzeczy.  

Jednym z przepisów na powodzenie w dziedzinie budowania realnie, ze wszech stron 

wspieranego działania kulturalnego – który ujawnia się podczas analizy wypowiedzi 

respondentów tego badania – jest odwaga zaproponowania czegoś pozytywnego, 

nietworzonego przeciwko komukolwiek lub dla utwardzenia czyichś postaw.  

Historie sukcesu miejsc i inicjatyw kulturalnych proponowanych migrantom z Polski 

w Niemczech skłaniają ku wnioskowi, że trzeba się bardzo postarać, wyróżnić pomysłem, 

ciężką pracą i otwartym podejściem do różnorodnych grup i podmiotów istniejących  
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i ważnych dla dzisiejszego społeczeństwa niemieckiego, wbrew uprzedzeniom i schema-

tom myślenia utrwalanym w narracjach zdominowanych przez bieżące interesy grup 

politycznych.  

Opierając się na pozyskanych w badaniu opiniach i informacjach, można uczynić 
spostrzeżenie, że zakres, skala i różnorodność partnerstw, w jakie zaangażowane są podmioty 
kulturalne prowadzone przez Polaków w Niemczech i które utrwalono przez dziesiątki lat 
znaczącej bytności Polaków w republice federalnej, są dostatecznym potencjałem do 
powtarzania podobnych sukcesów na wielu polach aktywności twórczej, edukacyjnej 
i społecznej wśród środowisk polskich na terenie wielu lokalizacji niemieckich landów.  

Respondenci badania poświęcali uwagę zróżnicowaniu warunków i potencjału działalności 
kulturalnej polskich inicjatorów ze względu na lokalizację na terenie Niemiec. Aktywności 
i współpraca kulturalna na niemieckiej prowincji mają swoje bardzo szczególne cechy, mniej 
znane i problemowe dla dużych skupisk migrantów z Polski w niemieckich aglomeracjach 
i w berlińskim tyglu kulturowym. W tych miejscach warto dostrzec szczególnie obustronny 
wysiłek polski i niemiecki dla kulturowego współistnienia i współpracy – ginący w gąszczu 
informacji medialnych i inspirowanych politycznie pobocznych wątków, działań, przesądów, 
realnie niewystępujących lub nieprzeszkadzających współdziałaniu polskich i niemieckich osób 
i wspólnot na terenie całych Niemiec. 
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XII. Aneks  

Tabela 2. Percepcja uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech  

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Podjęcie kwestii intensywności uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w RFN ukierunkowuje osoby 

badane na powracający w debacie publicznej motyw „niewidzialności Polaków w Niemczech”, ich braku motyw „niewidzialności Polaków w Niemczech”, ich braku motyw „niewidzialności Polaków w Niemczech”, ich braku motyw „niewidzialności Polaków w Niemczech”, ich braku 

zaangażowania w kulturalnozaangażowania w kulturalnozaangażowania w kulturalnozaangażowania w kulturalno----społeczne życie Niemiec. Zdecydowana większość respondentów widzi społeczne życie Niemiec. Zdecydowana większość respondentów widzi społeczne życie Niemiec. Zdecydowana większość respondentów widzi społeczne życie Niemiec. Zdecydowana większość respondentów widzi 

realność problemu. Część z tych osób nie potrafi udzielić odpowiedzi na realność problemu. Część z tych osób nie potrafi udzielić odpowiedzi na realność problemu. Część z tych osób nie potrafi udzielić odpowiedzi na realność problemu. Część z tych osób nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie o pytanie o pytanie o pytanie o przyczyny tego przyczyny tego przyczyny tego przyczyny tego 

zjawiska. Izjawiska. Izjawiska. Izjawiska. Inne z osób badanych natychmiast odwołują się do nne z osób badanych natychmiast odwołują się do nne z osób badanych natychmiast odwołują się do nne z osób badanych natychmiast odwołują się do „„„„archetypicznycharchetypicznycharchetypicznycharchetypicznych””””    i uproszczonych modeli i uproszczonych modeli i uproszczonych modeli i uproszczonych modeli 

postaw emigrantów polskich, ich rzekomej skłonności do kulturalnej „hibernacji”. Ta spora część postaw emigrantów polskich, ich rzekomej skłonności do kulturalnej „hibernacji”. Ta spora część postaw emigrantów polskich, ich rzekomej skłonności do kulturalnej „hibernacji”. Ta spora część postaw emigrantów polskich, ich rzekomej skłonności do kulturalnej „hibernacji”. Ta spora część 

respondentów ma łatwość respondentów ma łatwość respondentów ma łatwość respondentów ma łatwość dodododo    przypisywaniu temu zjawisku przyczyn leżącycprzypisywaniu temu zjawisku przyczyn leżącycprzypisywaniu temu zjawisku przyczyn leżącycprzypisywaniu temu zjawisku przyczyn leżących po stronie mentalności h po stronie mentalności h po stronie mentalności h po stronie mentalności 

Polaków albo wzorów zachowania ugruntowanych historycznie.Polaków albo wzorów zachowania ugruntowanych historycznie.Polaków albo wzorów zachowania ugruntowanych historycznie.Polaków albo wzorów zachowania ugruntowanych historycznie.    Bierność migrantów z PolskiBierność migrantów z PolskiBierność migrantów z PolskiBierność migrantów z Polski    jestjestjestjest, , , , 

wwww    wypowiedziach respondentów tego badaniawypowiedziach respondentów tego badaniawypowiedziach respondentów tego badaniawypowiedziach respondentów tego badania,,,,    najczęściej czymś zastanym, niedającym się zmienić najczęściej czymś zastanym, niedającym się zmienić najczęściej czymś zastanym, niedającym się zmienić najczęściej czymś zastanym, niedającym się zmienić 

iiii    ugruntowanym w różnicach klasowych.ugruntowanym w różnicach klasowych.ugruntowanym w różnicach klasowych.ugruntowanym w różnicach klasowych. Trudno znaleźć potwierdzenie takiego stanu rzeczy w analizach 

historyków i badaniach społecznych.  
2. Część respondentów mieszkających i organizujących wydarzenia kulturalne w Niemczech postrzega postrzega postrzega postrzega 

polską ofertę kulturalną jako relatywnie mało obecną w Niemczech polską ofertę kulturalną jako relatywnie mało obecną w Niemczech polską ofertę kulturalną jako relatywnie mało obecną w Niemczech polską ofertę kulturalną jako relatywnie mało obecną w Niemczech w zestawieniu z liczbą migrantów w zestawieniu z liczbą migrantów w zestawieniu z liczbą migrantów w zestawieniu z liczbą migrantów 

polskich mieszkających w RFN.polskich mieszkających w RFN.polskich mieszkających w RFN.polskich mieszkających w RFN. Widoczność miejsc, ofert, działań, środowisk artystycznych, animacyjnych, Widoczność miejsc, ofert, działań, środowisk artystycznych, animacyjnych, Widoczność miejsc, ofert, działań, środowisk artystycznych, animacyjnych, Widoczność miejsc, ofert, działań, środowisk artystycznych, animacyjnych, 

kulturalnych w przestrzeni publicznej jest w percepcji respondentów bardzo skromna i niezadowalająca.kulturalnych w przestrzeni publicznej jest w percepcji respondentów bardzo skromna i niezadowalająca.kulturalnych w przestrzeni publicznej jest w percepcji respondentów bardzo skromna i niezadowalająca.kulturalnych w przestrzeni publicznej jest w percepcji respondentów bardzo skromna i niezadowalająca. 

Osoby te postrzegają kulturę polską jako tę, która w Niemczech nie zyskuje na atrakcyjności, rozpozna-

walności.  
3. W świetle informacji pozyskanych z innych źródeł wniosek jednej z respondentek, wyjaśniający, że 

„niewidzialność kulturalna” Polaków jako osobnej grupy uczestników kultury w Niemczech jest dowo-

dem na doskonały stan zintegrowania migrantów z Polski, nie wydaje się prawdziwy.  
4. Podobnie trudno pozytywnie zweryfikować inną propozycję wyjaśnienia rzekomej bierności kulturalnej 

polskich migrantów, wskazującą jako jej przyczyny unikanie przez Polaków – jako nacji – formalnych ram 

zaangażowania kulturalnego. Wszelako „coś jest na rzeczy”, jeśli dane liczbowe przywołane przez 

badanych wskazują na wartość zaledwie kilku procent Polaków zamieszkałych w Niemczech stale 

zaangażowanych w stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz migrantów z Polski. 
5. W reakcji na pytanie o uczestnictwo pojawiały się również wypowiedzi wiążące brak chęci większości 

Polaków w Niemczech do publicznego, otwartego wyrażania swojej narodowej tożsamości z atmosferą 

wokół politycznych relacji polsko-niemieckich. Respondenci odnoszą się tu do aktywowanych 

w ostatnim czasie w Polsce przez niektórych ważnych polityków, historycznie obciążonych, roszcze-

niowych deklaracji Polaków względem Niemiec, które nie wzmacniają w Niemcach ciekawości Polską 

i jej kulturą. Część osób badanych zwracała w tym sensie uwagę na związek między jakością relacji polskoCzęść osób badanych zwracała w tym sensie uwagę na związek między jakością relacji polskoCzęść osób badanych zwracała w tym sensie uwagę na związek między jakością relacji polskoCzęść osób badanych zwracała w tym sensie uwagę na związek między jakością relacji polsko----

----niemieckich uwypuklanych w popularnych mediach a zachowaniem mniemieckich uwypuklanych w popularnych mediach a zachowaniem mniemieckich uwypuklanych w popularnych mediach a zachowaniem mniemieckich uwypuklanych w popularnych mediach a zachowaniem mieszkających w Niemczechieszkających w Niemczechieszkających w Niemczechieszkających w Niemczech    PolaPolaPolaPola----

kówkówkówków, którzy wolą unikać demonstrowania swojej , którzy wolą unikać demonstrowania swojej , którzy wolą unikać demonstrowania swojej , którzy wolą unikać demonstrowania swojej ppppolskości na tle bieżącej, niespokojnej debaty publicznej.olskości na tle bieżącej, niespokojnej debaty publicznej.olskości na tle bieżącej, niespokojnej debaty publicznej.olskości na tle bieżącej, niespokojnej debaty publicznej. 
6. Warte podkreślenia jest to, że żadnażadnażadnażadna    z osób badanych nie wskazywałz osób badanych nie wskazywałz osób badanych nie wskazywałz osób badanych nie wskazywała,a,a,a,    jakoby przyczyna niskiej jakoby przyczyna niskiej jakoby przyczyna niskiej jakoby przyczyna niskiej 

aktywności, małej widziaktywności, małej widziaktywności, małej widziaktywności, małej widzialności Polaków leżała po stronie państwa, instytucji czy organizacji niemieckich. alności Polaków leżała po stronie państwa, instytucji czy organizacji niemieckich. alności Polaków leżała po stronie państwa, instytucji czy organizacji niemieckich. alności Polaków leżała po stronie państwa, instytucji czy organizacji niemieckich. 

Częściej sugeruje się autohibernację czy mniej lub bardziej uświadamiane samoograniczanie, samo-

wykluczanie się Polaków, jako uczestników życia kulturalnego. 
7. Dobrze, że wśród interlokutorów wywiadów znalazły się również osoby pracujące jako nauczyciele osoby pracujące jako nauczyciele osoby pracujące jako nauczyciele osoby pracujące jako nauczyciele 

zzzz    dziećmi migrantów z Polski w Niemczech. Z tych głosów wyłania się krytyczny, choć trudny do dziećmi migrantów z Polski w Niemczech. Z tych głosów wyłania się krytyczny, choć trudny do dziećmi migrantów z Polski w Niemczech. Z tych głosów wyłania się krytyczny, choć trudny do dziećmi migrantów z Polski w Niemczech. Z tych głosów wyłania się krytyczny, choć trudny do 

uogólnienia obraz migrantów, którzy w ocenie badanych nie poświęcają dostateczuogólnienia obraz migrantów, którzy w ocenie badanych nie poświęcają dostateczuogólnienia obraz migrantów, którzy w ocenie badanych nie poświęcają dostateczuogólnienia obraz migrantów, którzy w ocenie badanych nie poświęcają dostatecznej uwagi wspólnej nej uwagi wspólnej nej uwagi wspólnej nej uwagi wspólnej 

aktywności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają wiedzy dzieci o ich aktywności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają wiedzy dzieci o ich aktywności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają wiedzy dzieci o ich aktywności kulturalnej z dziećmi, czytaniu w języku polskim, względnie nie utrwalają wiedzy dzieci o ich 

polskich korzeniach. Wszelako informacje te powinny być zweryfikowane poprzez triangulację wyników polskich korzeniach. Wszelako informacje te powinny być zweryfikowane poprzez triangulację wyników polskich korzeniach. Wszelako informacje te powinny być zweryfikowane poprzez triangulację wyników polskich korzeniach. Wszelako informacje te powinny być zweryfikowane poprzez triangulację wyników 

badań pozyskanych innymi metodamibadań pozyskanych innymi metodamibadań pozyskanych innymi metodamibadań pozyskanych innymi metodami. . . .  
8. Wedle części osób badanych najwięcej problemów z publicznością mają cykliczne wydarzenia kulturalne Wedle części osób badanych najwięcej problemów z publicznością mają cykliczne wydarzenia kulturalne Wedle części osób badanych najwięcej problemów z publicznością mają cykliczne wydarzenia kulturalne Wedle części osób badanych najwięcej problemów z publicznością mają cykliczne wydarzenia kulturalne ––––    

cotygodniowe spotkania itp., na których pojawia się coraz mniej migrantów z Polskicotygodniowe spotkania itp., na których pojawia się coraz mniej migrantów z Polskicotygodniowe spotkania itp., na których pojawia się coraz mniej migrantów z Polskicotygodniowe spotkania itp., na których pojawia się coraz mniej migrantów z Polski. Tu rodzi się pytanie 

o to, czy po prostu nie należy zmienić formuły z cyklicznej na akcyjną, bardziej spontaniczną, a przez to 

mniej rutynową. 
9. Z wypowiedzi respondentów, organizatorów aktywności kulturalnych, wynika, że w ich ocenie mniejsza mniejsza mniejsza mniejsza 

widzialność aktywnych zawodowo Powidzialność aktywnych zawodowo Powidzialność aktywnych zawodowo Powidzialność aktywnych zawodowo Polaków zaangażowanych w życie społecznolaków zaangażowanych w życie społecznolaków zaangażowanych w życie społecznolaków zaangażowanych w życie społeczno----kulturalne kulturalne kulturalne kulturalne bierze się bierze się bierze się bierze się zzzz    ich ich ich ich 

stylu życia rozpiętego między ciężką, obciążającą czasowo pracą a opiekstylu życia rozpiętego między ciężką, obciążającą czasowo pracą a opiekstylu życia rozpiętego między ciężką, obciążającą czasowo pracą a opiekstylu życia rozpiętego między ciężką, obciążającą czasowo pracą a opiekąąąą    nad dziećmi, życiem rodzinnym nad dziećmi, życiem rodzinnym nad dziećmi, życiem rodzinnym nad dziećmi, życiem rodzinnym 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

144 
 

iiii    towarzyskimtowarzyskimtowarzyskimtowarzyskim. W tych okolicznościach, wedle osób badanych, organizacje kulturalne barorganizacje kulturalne barorganizacje kulturalne barorganizacje kulturalne bardziej mogą dziej mogą dziej mogą dziej mogą 

polegać na obecności i działaniu osób starszych, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie polegać na obecności i działaniu osób starszych, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie polegać na obecności i działaniu osób starszych, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie polegać na obecności i działaniu osób starszych, bez dzieci w domu, które poświęcą więcej czasu grupie 

iiii    propozycjom kulturalnym.propozycjom kulturalnym.propozycjom kulturalnym.propozycjom kulturalnym. 
10. Co najciekawsze, w kontrze czy uzupełnieniu do powyższych wniosków, z analizy materiału pozyskanego z analizy materiału pozyskanego z analizy materiału pozyskanego z analizy materiału pozyskanego 

w w w w wywiadach pogłębionych wyłania się również obraz nowej dynamiki zaangażowania kulturalnego wywiadach pogłębionych wyłania się również obraz nowej dynamiki zaangażowania kulturalnego wywiadach pogłębionych wyłania się również obraz nowej dynamiki zaangażowania kulturalnego wywiadach pogłębionych wyłania się również obraz nowej dynamiki zaangażowania kulturalnego 

Polaków, mieszkańców Niemiec.Polaków, mieszkańców Niemiec.Polaków, mieszkańców Niemiec.Polaków, mieszkańców Niemiec. Istnieją liczne przykłady, przypominane w badaniu, w świetle których 

w ostatnich latach teza o bierności Polaków traci na aktualności. teza o bierności Polaków traci na aktualności. teza o bierności Polaków traci na aktualności. teza o bierności Polaków traci na aktualności. Polacy z ostatnich fal migracyjnych, po Polacy z ostatnich fal migracyjnych, po Polacy z ostatnich fal migracyjnych, po Polacy z ostatnich fal migracyjnych, po 

2004 roku, są oceniani jako bardziej aktywni niż ich poprzednicy, 2004 roku, są oceniani jako bardziej aktywni niż ich poprzednicy, 2004 roku, są oceniani jako bardziej aktywni niż ich poprzednicy, 2004 roku, są oceniani jako bardziej aktywni niż ich poprzednicy, zaangażowani w życie kulturalne 

i społeczne, z pełną różnorodnością nowych sytuacji i warunków uczestnictwa w kulturze. 
11. Istnieje szereg obserwacjobserwacjobserwacjobserwacji przeczących jednoznaczności opinii o nieaktywnych kulturalnie Polakach i przeczących jednoznaczności opinii o nieaktywnych kulturalnie Polakach i przeczących jednoznaczności opinii o nieaktywnych kulturalnie Polakach i przeczących jednoznaczności opinii o nieaktywnych kulturalnie Polakach 

mieszkających w Niemczech.mieszkających w Niemczech.mieszkających w Niemczech.mieszkających w Niemczech. Widoczne jest to zwłaszcza w spostrzeżeniach osób, które włączają do 

swojej definicji uczestnictwa w kulturze aktywności z zakresu używania mediów cyfrowych, drastycznie 

skracających dystans Polaków mieszkających za granicą do literatury i wiedzy w języku polskim. O tym O tym O tym O tym 

potencjale wspomina prawie każdy z respondentówpotencjale wspomina prawie każdy z respondentówpotencjale wspomina prawie każdy z respondentówpotencjale wspomina prawie każdy z respondentów. Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom mieć Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom mieć Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom mieć Cyfrowa więź z Polską pozwala migrantom mieć 

poczucie bycia dobrze poinformowanym i choćby poczucie bycia dobrze poinformowanym i choćby poczucie bycia dobrze poinformowanym i choćby poczucie bycia dobrze poinformowanym i choćby biernie, ale na bieżąco zaangażowanym biernie, ale na bieżąco zaangażowanym biernie, ale na bieżąco zaangażowanym biernie, ale na bieżąco zaangażowanym 

wwww    polskojęzyczną i polską, kulturalną sferę publiczną.polskojęzyczną i polską, kulturalną sferę publiczną.polskojęzyczną i polską, kulturalną sferę publiczną.polskojęzyczną i polską, kulturalną sferę publiczną. 
12. W gronie respondentów były osoby, które dostrzegają również znaczącą aktywność kulturalną Polaków znaczącą aktywność kulturalną Polaków znaczącą aktywność kulturalną Polaków znaczącą aktywność kulturalną Polaków 

uczęszczających do polskich instytucji kultury uczęszczających do polskich instytucji kultury uczęszczających do polskich instytucji kultury uczęszczających do polskich instytucji kultury ––––    Instytutów Instytutów Instytutów Instytutów Polskich, miejsc oferujących cykliczne Polskich, miejsc oferujących cykliczne Polskich, miejsc oferujących cykliczne Polskich, miejsc oferujących cykliczne 

wydarzenia ukierunkowane na niemieckojęzyczną publicznośćwydarzenia ukierunkowane na niemieckojęzyczną publicznośćwydarzenia ukierunkowane na niemieckojęzyczną publicznośćwydarzenia ukierunkowane na niemieckojęzyczną publiczność, które przyciągają również pewną część 

migrantów z Polski. Inna rzecz, sprawa zresztą dość wszechstronnie znana w instytucjach kojarzonych  

z tzw. kulturą wysoką, że publiczność to „powracające twarze” na wszystkich typach wydarzeń publiczność to „powracające twarze” na wszystkich typach wydarzeń publiczność to „powracające twarze” na wszystkich typach wydarzeń publiczność to „powracające twarze” na wszystkich typach wydarzeń 

kulturalnych.kulturalnych.kulturalnych.kulturalnych. 
13. Intensyfikacja uczestnictwa, w opiniach badanych, koreluje z wyrażaniem swojego światopoglądu i czynną Intensyfikacja uczestnictwa, w opiniach badanych, koreluje z wyrażaniem swojego światopoglądu i czynną Intensyfikacja uczestnictwa, w opiniach badanych, koreluje z wyrażaniem swojego światopoglądu i czynną Intensyfikacja uczestnictwa, w opiniach badanych, koreluje z wyrażaniem swojego światopoglądu i czynną 

identyfikacją z opcjami politycznymi, wartościami podzielanymidentyfikacją z opcjami politycznymi, wartościami podzielanymidentyfikacją z opcjami politycznymi, wartościami podzielanymidentyfikacją z opcjami politycznymi, wartościami podzielanymi przez grupy społecznie zaangażowane i przez grupy społecznie zaangażowane i przez grupy społecznie zaangażowane i przez grupy społecznie zaangażowane 

wwww    debatę publiczną i politycznądebatę publiczną i politycznądebatę publiczną i politycznądebatę publiczną i polityczną. Aktywność ta ma również wymiar zaangażowania w pozyskiwanie 

środków na finansowanie aktywności społecznych i kulturalnych zogniskowanych na wyznawanych 

przez Polaków wartościach. Zdaniem jednego z rozmówców respondenta takie „pełnowymiarowe” 

otoczenie daje warunki dla wszechstronnego rozwoju Polaków gotowych do bycia aktywnym 

w Niemczech. 
14. Część migrantów z Polski, zwłaszcza mieszkańców większych niemieckich miast, osób osiedlonych 

w ostatnich latach, ma wysokie oczekiwania względem standardów edukacyjnych i warunków do nauki wysokie oczekiwania względem standardów edukacyjnych i warunków do nauki wysokie oczekiwania względem standardów edukacyjnych i warunków do nauki wysokie oczekiwania względem standardów edukacyjnych i warunków do nauki 

szkolnej dla swoich dzieci. szkolnej dla swoich dzieci. szkolnej dla swoich dzieci. szkolnej dla swoich dzieci. W opinii części osób badanych w wielu miejscach zamieszkanych przez W opinii części osób badanych w wielu miejscach zamieszkanych przez W opinii części osób badanych w wielu miejscach zamieszkanych przez W opinii części osób badanych w wielu miejscach zamieszkanych przez 

migrantów z Polski brakuje otwartych, nowoczesnych miejsc z migrantów z Polski brakuje otwartych, nowoczesnych miejsc z migrantów z Polski brakuje otwartych, nowoczesnych miejsc z migrantów z Polski brakuje otwartych, nowoczesnych miejsc z ofertą dla polskich dzieci uczących się ofertą dla polskich dzieci uczących się ofertą dla polskich dzieci uczących się ofertą dla polskich dzieci uczących się 

języka polskiego i kultury polskiej.języka polskiego i kultury polskiej.języka polskiego i kultury polskiej.języka polskiego i kultury polskiej. Dla tej części środowisk migrantów, w opinii badanych, obrany przez 

nich nowy styl życia wzmacnia ich aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, twórczych, a zwłaszcza aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, twórczych, a zwłaszcza aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, twórczych, a zwłaszcza aspiracje w zakresie aktywności kulturalnych, twórczych, a zwłaszcza 

tych ukitych ukitych ukitych ukierunkowanych na rozwój ich dziecierunkowanych na rozwój ich dziecierunkowanych na rozwój ich dziecierunkowanych na rozwój ich dzieci. To może także wzmóc zarówno ich realną widzialność 

w sferze kultury, jak i dalsze oczekiwania w tym zakresie. Dzięki aktywnościom dla dzieci polscy rodzice Dzięki aktywnościom dla dzieci polscy rodzice Dzięki aktywnościom dla dzieci polscy rodzice Dzięki aktywnościom dla dzieci polscy rodzice 

mają więcej sposobności do budowania relacji z rodzicami niemieckmają więcej sposobności do budowania relacji z rodzicami niemieckmają więcej sposobności do budowania relacji z rodzicami niemieckmają więcej sposobności do budowania relacji z rodzicami niemieckich dzieci, kontakt jest bardziej ich dzieci, kontakt jest bardziej ich dzieci, kontakt jest bardziej ich dzieci, kontakt jest bardziej 

oczywisty.oczywisty.oczywisty.oczywisty. 
15. W analizowanych wypowiedziach wybrzmiewa też postrzeganie znaczącej zmiany wizerunkpostrzeganie znaczącej zmiany wizerunkpostrzeganie znaczącej zmiany wizerunkpostrzeganie znaczącej zmiany wizerunkuuuu    Polaków Polaków Polaków Polaków 

przyjeżdżających do Niemiec. Ta zmiana wynika również ze zwiększonej obecności dobrze wykształcoprzyjeżdżających do Niemiec. Ta zmiana wynika również ze zwiększonej obecności dobrze wykształcoprzyjeżdżających do Niemiec. Ta zmiana wynika również ze zwiększonej obecności dobrze wykształcoprzyjeżdżających do Niemiec. Ta zmiana wynika również ze zwiększonej obecności dobrze wykształco----

nych, zainteresonych, zainteresonych, zainteresonych, zainteresowanych kulturą polskich turystówwanych kulturą polskich turystówwanych kulturą polskich turystówwanych kulturą polskich turystów, coraz istotniej zwracających uwagę na muzea, 

festiwale, galerie sztuki, wydarzenia muzyczne. Tu nie ma rozbieżności w opiniach respondentów.  
16. Opracowanie informacji pozyskanych w wywiadach pozwala również zaznaczyć pojawiające się głosy na 

temat profesjonalnego wymiaru uczestnictwa Polaków na niemieckich scenach kulturalnych. Istnieje 

grono migrantów z Polski zawodowo zaangażowanych w niemiecki sektor kultury. To jest najbardziej najbardziej najbardziej najbardziej 

pogłębiona forma uczestnictwa w kultupogłębiona forma uczestnictwa w kultupogłębiona forma uczestnictwa w kultupogłębiona forma uczestnictwa w kulturze rze rze rze ––––    działanie osób związanych z Polską jako kadra organizacji działanie osób związanych z Polską jako kadra organizacji działanie osób związanych z Polską jako kadra organizacji działanie osób związanych z Polską jako kadra organizacji 

niemieckich kulturalnych, artystów i menedżerów kulturalnychniemieckich kulturalnych, artystów i menedżerów kulturalnychniemieckich kulturalnych, artystów i menedżerów kulturalnychniemieckich kulturalnych, artystów i menedżerów kulturalnych.  
17. Historie zakorzenienia konkretnych Polaków w Niemczech są, zdaniem kilkorga respondentów, kluczem 

do zrozumienia kwestii intensywności uczestnictwa w kulturze. Tu dla jednego z respondentów włącza 

się od razu inne kryterium podziału – motyw i okoliczności przybycia do Niemiec. Autorzy tych opinii 

mają na myśli przede wszystkim zróżnicowanie uczestnictwa Polaków, które wynika z mniej lub bardziej 

świadomej przynależności do danego pokolenia polonijnego, konkretnego środowiska, danej przynależności do danego pokolenia polonijnego, konkretnego środowiska, danej przynależności do danego pokolenia polonijnego, konkretnego środowiska, danej przynależności do danego pokolenia polonijnego, konkretnego środowiska, danej fali fali fali fali 

migracyjnej.migracyjnej.migracyjnej.migracyjnej.    Jako trudniej wrastająca w życie kulturalne Niemiec wskazywana jest wcześniejsza 

emigracja z lat 60. i 70. W tej uproszczonej perspektywie granicą między polską publicznością kulturalną 

w Niemczech, tą aktywną a tą – w ocenie respondenta – „narzekającą i bierną” jest wiek. Przy czym 
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migranci w młodszym wieku postrzegani są często jako lepiej przygotowani i wykształceni, gotowi na 

oferty interesujące również Niemców jako Europejczyków, osób o dużej nieograniczonej mobilności.  
18. Inny wymiar okoliczności, które wpływają, w opinii respondentów, na zróżnicowanie uczestnictwa 

w kulturze, to styl życia zorientowany na aktywność zarobkowąstyl życia zorientowany na aktywność zarobkowąstyl życia zorientowany na aktywność zarobkowąstyl życia zorientowany na aktywność zarobkową. 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 wymagającego dużego skupienia. W tym sensie nie 

wszyscy respondenci postrzegają młodych i dobrze sytuowanych polskich migrantów w ten sam sposób. 
19. Istotną i empirycznie dostrzegalną w wielu miejscach cechą aktywności kulturalnej Polaków, która może 

wyjaśniać ich rzekomą mniejszą obecność wśród publiczności niemieckich ofert kulturalnych, jest 

przywiązanie do wydarzeń kulturalnych oferowanych wyłącznie dla publiczności znającej język polski.przywiązanie do wydarzeń kulturalnych oferowanych wyłącznie dla publiczności znającej język polski.przywiązanie do wydarzeń kulturalnych oferowanych wyłącznie dla publiczności znającej język polski.przywiązanie do wydarzeń kulturalnych oferowanych wyłącznie dla publiczności znającej język polski. 

20. Z analizy materiału badawczego wynika, że warto zwrócić uwagę na odmienne problemy z uczestodmienne problemy z uczestodmienne problemy z uczestodmienne problemy z uczest----

nictwem w kulturze Polaków mieszkających na terenie Niemiec na obszarze graniczącym z Polską.nictwem w kulturze Polaków mieszkających na terenie Niemiec na obszarze graniczącym z Polską.nictwem w kulturze Polaków mieszkających na terenie Niemiec na obszarze graniczącym z Polską.nictwem w kulturze Polaków mieszkających na terenie Niemiec na obszarze graniczącym z Polską. Część 

badań realizowana była w takich miejscach. Kwestia uczestnictwa w kulturze jest tam postrzegana  

w świetle bardziej skomplikowanej struktury typów potencjalnej i realnej publiczności kulturalnej,  

a bliskość Polski i możliwość działania w dwóch sferach kultury i języka zmienia realny kształt uczestnictwa bliskość Polski i możliwość działania w dwóch sferach kultury i języka zmienia realny kształt uczestnictwa bliskość Polski i możliwość działania w dwóch sferach kultury i języka zmienia realny kształt uczestnictwa bliskość Polski i możliwość działania w dwóch sferach kultury i języka zmienia realny kształt uczestnictwa 

migrantów z Pomigrantów z Pomigrantów z Pomigrantów z Polski w kulturze.lski w kulturze.lski w kulturze.lski w kulturze. Paradoksalnie obserwowane mniejsze uczestnictwo w kulturze związane 

było, zdaniem osoby badanej, częściowo z bliskością oferty kulturalnej w języku polskim po polskiej 

stronie obszaru granicznego. W kontekst tej wypowiedzi warto wpleść fakt, o którym wspomina 

respondentka, że na tych obszarach pojęcie na tych obszarach pojęcie na tych obszarach pojęcie na tych obszarach pojęcie mniejszość polska w Niemczechmniejszość polska w Niemczechmniejszość polska w Niemczechmniejszość polska w Niemczech    jest realnie nowym jest realnie nowym jest realnie nowym jest realnie nowym 

zjawiskiem zjawiskiem zjawiskiem zjawiskiem ((((a aktywność organizacji polonijnych wydaje sięa aktywność organizacji polonijnych wydaje sięa aktywność organizacji polonijnych wydaje sięa aktywność organizacji polonijnych wydaje się    ––––    w świetle wypowiedzi w świetle wypowiedzi w świetle wypowiedzi w świetle wypowiedzi ––––    mniej mniej mniej mniej 

ugruntowanaugruntowanaugruntowanaugruntowana).).).). 
21. Inną charakterystyczną cechą uczestnictwa w kulturze na terenach przygranicznych, nieznaną w dużych 

niemieckich miastach, jest bardziej różnorodna sytuacja ludzi w kontekście ich miejsc pracy.bardziej różnorodna sytuacja ludzi w kontekście ich miejsc pracy.bardziej różnorodna sytuacja ludzi w kontekście ich miejsc pracy.bardziej różnorodna sytuacja ludzi w kontekście ich miejsc pracy. Według 

respondentki w miasteczku, w którym działa, jest grupa wysoce mobilnych osób, pracujących 50 czy 70 

kilometrów od domu. Osoby te mają często dostęp do ofert kulturalnych większych miast. Jest też 

i drugi typ osób, funkcjonujących w obszarze promienia 5 do 10 kilometrów. Ta ostatnia grupa polskich 

migrantów, jeśli korzysta z oferty kulturalnej, jest prędzej skłonna pojechać do nieodległej Polski. 
22. W toku analizy pozyskanych opinii można skutecznie wyróżnić typy ofert kulturalnych najczęściej W toku analizy pozyskanych opinii można skutecznie wyróżnić typy ofert kulturalnych najczęściej W toku analizy pozyskanych opinii można skutecznie wyróżnić typy ofert kulturalnych najczęściej W toku analizy pozyskanych opinii można skutecznie wyróżnić typy ofert kulturalnych najczęściej 

wybieranych przez Polaków wybieranych przez Polaków wybieranych przez Polaków wybieranych przez Polaków ––––    migrantów w Niemczech, jak również zaobserwowane przez respondentów migrantów w Niemczech, jak również zaobserwowane przez respondentów migrantów w Niemczech, jak również zaobserwowane przez respondentów migrantów w Niemczech, jak również zaobserwowane przez respondentów 

nowe tendencje związane z zaangażowaniem w działalność kulturalnnowe tendencje związane z zaangażowaniem w działalność kulturalnnowe tendencje związane z zaangażowaniem w działalność kulturalnnowe tendencje związane z zaangażowaniem w działalność kulturalną. ą. ą. ą. Osoby badane preferencje  

w zakresie oferty kulturalnej, typów aktywności i zainteresowań widzą przez pryzmat własnych zaintere-

sowań, swoich odczuć czy aktywności kręgu bliskich znajomych. Tylko jedna osoba z reprezentujących Tylko jedna osoba z reprezentujących Tylko jedna osoba z reprezentujących Tylko jedna osoba z reprezentujących 

instytucje i organizacje pinstytucje i organizacje pinstytucje i organizacje pinstytucje i organizacje polskie wspomina o wiedzy o preferencjach swojej publicznościolskie wspomina o wiedzy o preferencjach swojej publicznościolskie wspomina o wiedzy o preferencjach swojej publicznościolskie wspomina o wiedzy o preferencjach swojej publiczności,,,,    opopopopierając się naierając się naierając się naierając się na    

badaniabadaniabadaniabadaniachchchch, rozeznani, rozeznani, rozeznani, rozeznaniuuuu    potrzeb w sposób profesjonalny, diagnostyczny.potrzeb w sposób profesjonalny, diagnostyczny.potrzeb w sposób profesjonalny, diagnostyczny.potrzeb w sposób profesjonalny, diagnostyczny. 
23. Spektrum propozycji form uczestnictwa w kulturze wskazywanych przez badanych respondentów 

ukazane jest najczęściej na dość schematycznej osi kultury popularnej, niskiej na dość schematycznej osi kultury popularnej, niskiej na dość schematycznej osi kultury popularnej, niskiej na dość schematycznej osi kultury popularnej, niskiej ––––    kultury wysokiej.kultury wysokiej.kultury wysokiej.kultury wysokiej. Grupa 

respondentów postrzega uczestników życia kulturalnego często przez tradycyjny schemat dziedzin przez tradycyjny schemat dziedzin przez tradycyjny schemat dziedzin przez tradycyjny schemat dziedzin 

artystycznych. Z jednej strony, artystycznych. Z jednej strony, artystycznych. Z jednej strony, artystycznych. Z jednej strony, charakteryzując publiczność najczęściej jako inteligencką, wskazują na 

zainteresowanie gości swoich instytucji i projektów: filmem, muzyką (klasyczną, jazzem, muzyką 

popularną), malarstwem, literaturą, teatrem. Z drugiej strony – respondenci o takiej, instytucjonalnej 

charakterystyce doświadczeń postrzegają osoby nieobecne w ich instytucjach albo tzw. przeciętnych 

Polaków jako zwolenników spędzania czasu przed ekranem polskiej telewizji, zajętych sportem. 

Respondenci doceniają udział Polaków w wydarzeniach otwartych, festynach, piknikach, nocaRespondenci doceniają udział Polaków w wydarzeniach otwartych, festynach, piknikach, nocaRespondenci doceniają udział Polaków w wydarzeniach otwartych, festynach, piknikach, nocaRespondenci doceniają udział Polaków w wydarzeniach otwartych, festynach, piknikach, nocach muzeów, ch muzeów, ch muzeów, ch muzeów, 

dniach otwartych, ale jako przykład bliższy ideałom uczestnictwa w kulturze wskazywany jest określony dniach otwartych, ale jako przykład bliższy ideałom uczestnictwa w kulturze wskazywany jest określony dniach otwartych, ale jako przykład bliższy ideałom uczestnictwa w kulturze wskazywany jest określony dniach otwartych, ale jako przykład bliższy ideałom uczestnictwa w kulturze wskazywany jest określony 

zakres wydarzeń o charakterze elitarnym, wszędzie pojawia się w tym sensie format „wernisażu” z lampką zakres wydarzeń o charakterze elitarnym, wszędzie pojawia się w tym sensie format „wernisażu” z lampką zakres wydarzeń o charakterze elitarnym, wszędzie pojawia się w tym sensie format „wernisażu” z lampką zakres wydarzeń o charakterze elitarnym, wszędzie pojawia się w tym sensie format „wernisażu” z lampką 

wina, spotkania z autorem książki, prezewina, spotkania z autorem książki, prezewina, spotkania z autorem książki, prezewina, spotkania z autorem książki, prezentacjntacjntacjntacjiiii    polskiego kina.polskiego kina.polskiego kina.polskiego kina. 
24. Osoby badane wskazują również na uczestnictwo Polaków – migrantów w Niemczech w wydarzeniach wydarzeniach wydarzeniach wydarzeniach 

iiii    aktywności niemieckich instytucji kultury, muzeów, festiwaliaktywności niemieckich instytucji kultury, muzeów, festiwaliaktywności niemieckich instytucji kultury, muzeów, festiwaliaktywności niemieckich instytucji kultury, muzeów, festiwali. Publiczność polonijna korzysta też z oferty 

bibliotek, chociaż w wypowiedziach głównie mowa o bibliotekach polskich, w kontekście oferty 

Instytutów Polskich. Cały czas dominuje nastawienie na inteligenckie preferencje kulturalne – 

ukierunkowane na tradycyjne, artystyczne formy, gatunki, style.  
25. Spektrum działań posSpektrum działań posSpektrum działań posSpektrum działań postrzeganych jako składowa uczestnictwa w kulturze rozpościera się między polskimi trzeganych jako składowa uczestnictwa w kulturze rozpościera się między polskimi trzeganych jako składowa uczestnictwa w kulturze rozpościera się między polskimi trzeganych jako składowa uczestnictwa w kulturze rozpościera się między polskimi 

balami a polonijnym karaoke.balami a polonijnym karaoke.balami a polonijnym karaoke.balami a polonijnym karaoke. Uczestnictwo w kulturze Polaków w Niemczech przedstawiane jest – 

w swoim realnym, a nie idealnym kształcie – jako zestaw aktywności o charakterze innym niż czysto 

artystyczne. Wszelako ukazywane jest to trochę w krzywym zwierciadle, nie bez dystansu względem 

jakości estetycznej tych wydarzeń oraz potrzeb, które spełniają. 
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26. Istotne rozwarstwienie potrzeb migrantów z Polski widoczne jest również w zakresie stylu, w wizualno- 

-estetycznych wymiarach organizowanych wydarzeń kulturalnych. Wiele osób badanych nawiązywała 

do potrzeb zgłaszanych przez część potrzeb zgłaszanych przez część potrzeb zgłaszanych przez część potrzeb zgłaszanych przez część migrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczech, by organizować takie wydarzenia , by organizować takie wydarzenia , by organizować takie wydarzenia , by organizować takie wydarzenia 

kulturalne, które mają „elegancką”kulturalne, które mają „elegancką”kulturalne, które mają „elegancką”kulturalne, które mają „elegancką”    oprawę wizualną, są zlokalizowane w dobrym miejscu, markowym oprawę wizualną, są zlokalizowane w dobrym miejscu, markowym oprawę wizualną, są zlokalizowane w dobrym miejscu, markowym oprawę wizualną, są zlokalizowane w dobrym miejscu, markowym 

lokalu, w „dobrym kręgu”, z wysokiej jakości „poczęstunkiem”,lokalu, w „dobrym kręgu”, z wysokiej jakości „poczęstunkiem”,lokalu, w „dobrym kręgu”, z wysokiej jakości „poczęstunkiem”,lokalu, w „dobrym kręgu”, z wysokiej jakości „poczęstunkiem”, gdzie ludzie chcą zaprosić np. znajomych  

z pracy albo swoich sąsiadów, albo niemieckiego burmistrza. Te potrzeby mają zapewne swoje podłoże 

we wzorach zachowań i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czywzorach zachowań i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czywzorach zachowań i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czywzorach zachowań i metodach spędzania czasu wolnego utrwalonych w kręgach zawodowych czy    też też też też 

sąsąsąsą    efekefekefekefektemtemtemtem    aspiracji klas społecznychaspiracji klas społecznychaspiracji klas społecznychaspiracji klas społecznych. Badani organizatorzy wydarzeń kulturalnych wskazują jednocześ-

nie na liczniejszą grupę osób, która oczekuje bardziej tzw. masówki. 

27. Do ciekawszych obserwacji należy ta dotycząca wzrostu znaczenia ofert uwzględniających dzieci i całe Do ciekawszych obserwacji należy ta dotycząca wzrostu znaczenia ofert uwzględniających dzieci i całe Do ciekawszych obserwacji należy ta dotycząca wzrostu znaczenia ofert uwzględniających dzieci i całe Do ciekawszych obserwacji należy ta dotycząca wzrostu znaczenia ofert uwzględniających dzieci i całe 

rodzinyrodzinyrodzinyrodziny. W obliczu znaczącego wzrostu liczby młodych Polaków mieszkających w Niemczech do chętnie 

uczęszczanych miejsc należą te, które oferują zajęcia kulturalne dla dzieci i ich rodziców. Czasem znów 

w działaniach tych mieszczą się również niemieckie dzieci, przychodzące wspólnie z polską koleżanką lub 

kolegą. 
28. Jako istotna wskazywana jest aktywność Polaków w kościołach katolickich, parafiach jako również Jako istotna wskazywana jest aktywność Polaków w kościołach katolickich, parafiach jako również Jako istotna wskazywana jest aktywność Polaków w kościołach katolickich, parafiach jako również Jako istotna wskazywana jest aktywność Polaków w kościołach katolickich, parafiach jako również 

przestrzeni aktywności religijnoprzestrzeni aktywności religijnoprzestrzeni aktywności religijnoprzestrzeni aktywności religijno----artystycznej i kulturalnej. artystycznej i kulturalnej. artystycznej i kulturalnej. artystycznej i kulturalnej. Bardzo popularną propozycją wspólnego 

spędzania czasu w polskim gronie, w kontekście praktyk religijnych i duchowych, są w ocenie niektórych 

rozmówców pielgrzymki, dla których ramy organizacyjne zapewniają parafie lub Polska Misja Katolicka.  
29. Mniejsza obecność w kinach i teatrach jest wedle jednego z respondentów wynikiem braku pewności Mniejsza obecność w kinach i teatrach jest wedle jednego z respondentów wynikiem braku pewności Mniejsza obecność w kinach i teatrach jest wedle jednego z respondentów wynikiem braku pewności Mniejsza obecność w kinach i teatrach jest wedle jednego z respondentów wynikiem braku pewności 

językowej, językowej, językowej, językowej, relatywnych barier z tym związanych.relatywnych barier z tym związanych.relatywnych barier z tym związanych.relatywnych barier z tym związanych. Regularne przedstawienia teatralne w języku polskim 

raczej nie występują w ofercie scen niemieckich. Jest niewiele miejsc i podmiotów w RFN cyklicznie 

zapraszających polskie instytucje i zespoły teatralne na występy, mają one często charakter agencji 

artystycznych, małych impresariatów, najczęściej pochodzących ze środowisk polonijnych. Na miejscu, 

na terenie Niemiec, nie ma również – przynajmniej w świadomości respondentów – stałej sceny 

oferującej repertuar teatralny w języku polskim.    

30. W opinii osób badanych, istnieją grupy Polaków, dla których organizuje się wspólne autokarowe organizuje się wspólne autokarowe organizuje się wspólne autokarowe organizuje się wspólne autokarowe 

przejazdy na koncerty w różnych częściach Niemiecprzejazdy na koncerty w różnych częściach Niemiecprzejazdy na koncerty w różnych częściach Niemiecprzejazdy na koncerty w różnych częściach Niemiec. Taka aktywność dla wielbicieli danego gatunku czy 

repertuaru muzycznego jest szczególnie praktykowana przez stowarzyszenia. 

31. Innym istotnym wymiarem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Polaków, 

o których wspominają respondenci jest ponadto fakt „zabierania” na wystawy, koncerty niemieckich zabierania” na wystawy, koncerty niemieckich zabierania” na wystawy, koncerty niemieckich zabierania” na wystawy, koncerty niemieckich 

przyjaciół, sąsiadów, kolegów. przyjaciół, sąsiadów, kolegów. przyjaciół, sąsiadów, kolegów. przyjaciół, sąsiadów, kolegów. Rzecz nie do zweryfikowania, deklaratywna, ale istotna dla wielu instytucji 

polskich, zwłaszcza tych, które w misji organizacji mają działanie na rzecz promocji polskiej kultury 

wśród publiczności niemieckiej lub integracji polsko-niemieckiej. 

32. Respondenci opiniując obecny stan zainteresowania różnymi dziedzinami kultury, patrząc z perspektywy 

różnych części Niemiec, poświęcają miejsce w swoich wypowiedziach na wskazanie zaangażzaangażzaangażzaangażowania owania owania owania 

wwww    aktywność klubów sportowych jako wartość kulturową wysoko cenioną przez społeczeństwo aktywność klubów sportowych jako wartość kulturową wysoko cenioną przez społeczeństwo aktywność klubów sportowych jako wartość kulturową wysoko cenioną przez społeczeństwo aktywność klubów sportowych jako wartość kulturową wysoko cenioną przez społeczeństwo 

niemieckie.niemieckie.niemieckie.niemieckie. Zwracana jest tu uwaga na integracyjne funkcje gry sportowejintegracyjne funkcje gry sportowejintegracyjne funkcje gry sportowejintegracyjne funkcje gry sportowej, gdzie Polacy się nie zamykają 

we własnej zbiorowości etnicznej, grają też w zespołach z Niemcami, w wielu dyscyplinach sportowych, 

w amatorskich i profesjonalnych ligach. 

33. Ciekawym wymiarem otwartym na współdziałanie Polaków i Niemców, dostrzeżonym przez responden-

tów, są modne formy aktywności twórczych na styku kultury i gospodarki, aktywności twórczych na styku kultury i gospodarki, aktywności twórczych na styku kultury i gospodarki, aktywności twórczych na styku kultury i gospodarki, przedsiębiorczości kulturalnej,przedsiębiorczości kulturalnej,przedsiębiorczości kulturalnej,przedsiębiorczości kulturalnej, 

działalności w ramach tzw. sektorów kreatywnych, wątku niezwykle ważnego dla niemieckiego życia 

gospodarczego i niemieckich polityk kulturalnych. 

34. 

 

Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację Każdy z wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w organizację działań kulturalnych działań kulturalnych działań kulturalnych działań kulturalnych 

przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup zainspirowanych do działania wbrew przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup zainspirowanych do działania wbrew przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup zainspirowanych do działania wbrew przynosi historie ludzi, kulturalnych liderów, ryzykantów, grup zainspirowanych do działania wbrew 

trudnym warunkom finansowym, lokalowym, konfliktom i innym niekorzystnym okolicznościom. Są to trudnym warunkom finansowym, lokalowym, konfliktom i innym niekorzystnym okolicznościom. Są to trudnym warunkom finansowym, lokalowym, konfliktom i innym niekorzystnym okolicznościom. Są to trudnym warunkom finansowym, lokalowym, konfliktom i innym niekorzystnym okolicznościom. Są to 

wwww    większości historie sukcesu. Najbardziewiększości historie sukcesu. Najbardziewiększości historie sukcesu. Najbardziewiększości historie sukcesu. Najbardziej interesujące są te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą j interesujące są te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą j interesujące są te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą j interesujące są te, które powstały oddolnie, zgodnie z ideą 

subsydiarności, w rękach lokalnych liderów, artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części subsydiarności, w rękach lokalnych liderów, artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części subsydiarności, w rękach lokalnych liderów, artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części subsydiarności, w rękach lokalnych liderów, artystów, społeczników, dziennikarzy. Nie stanowiły części 

budżetów i strategii ministerstw czy instytucji publicznych. budżetów i strategii ministerstw czy instytucji publicznych. budżetów i strategii ministerstw czy instytucji publicznych. budżetów i strategii ministerstw czy instytucji publicznych. Przykładem wskazywanym przez wielu jako 

jeden z najbardziej nietypowych i paradoksalnych jest berliński Klub Polskich Nieudaczników. Stanowi on Klub Polskich Nieudaczników. Stanowi on Klub Polskich Nieudaczników. Stanowi on Klub Polskich Nieudaczników. Stanowi on 

obecnie punkt odniesienia dla wielu osób próbujących egzemplifikować organizacje „oddolne”, podmioty obecnie punkt odniesienia dla wielu osób próbujących egzemplifikować organizacje „oddolne”, podmioty obecnie punkt odniesienia dla wielu osób próbujących egzemplifikować organizacje „oddolne”, podmioty obecnie punkt odniesienia dla wielu osób próbujących egzemplifikować organizacje „oddolne”, podmioty 

trzeciego i drugiego sektora, lokalnie zatrzeciego i drugiego sektora, lokalnie zatrzeciego i drugiego sektora, lokalnie zatrzeciego i drugiego sektora, lokalnie zaangażowane w obieg kultury, organizacje pozarządowe i inicjatywy angażowane w obieg kultury, organizacje pozarządowe i inicjatywy angażowane w obieg kultury, organizacje pozarządowe i inicjatywy angażowane w obieg kultury, organizacje pozarządowe i inicjatywy 

prywatne, środowiskowe, grup artystycznych i lokalnych aktywistów. Te miejsca i nieformalne organizacje prywatne, środowiskowe, grup artystycznych i lokalnych aktywistów. Te miejsca i nieformalne organizacje prywatne, środowiskowe, grup artystycznych i lokalnych aktywistów. Te miejsca i nieformalne organizacje prywatne, środowiskowe, grup artystycznych i lokalnych aktywistów. Te miejsca i nieformalne organizacje 

są kuźnią bardzo uzdolnionych menedżerów kultury, są miejscami, w których to, co słabe,są kuźnią bardzo uzdolnionych menedżerów kultury, są miejscami, w których to, co słabe,są kuźnią bardzo uzdolnionych menedżerów kultury, są miejscami, w których to, co słabe,są kuźnią bardzo uzdolnionych menedżerów kultury, są miejscami, w których to, co słabe,    małe, małe, małe, małe, 

niedofinansowaneniedofinansowaneniedofinansowaneniedofinansowane,,,,    przekuwane jest w trudnej, absorbującej, pasjonackiej praktyce na coś bardzo silnego, przekuwane jest w trudnej, absorbującej, pasjonackiej praktyce na coś bardzo silnego, przekuwane jest w trudnej, absorbującej, pasjonackiej praktyce na coś bardzo silnego, przekuwane jest w trudnej, absorbującej, pasjonackiej praktyce na coś bardzo silnego, 

trwałego, kulturotwórczego. trwałego, kulturotwórczego. trwałego, kulturotwórczego. trwałego, kulturotwórczego. RespondenciRespondenciRespondenciRespondenci,,,,    charakteryzując ten podmiot kulturalnycharakteryzując ten podmiot kulturalnycharakteryzując ten podmiot kulturalnycharakteryzując ten podmiot kulturalny,,,,    stwierdzają, że jest to stwierdzają, że jest to stwierdzają, że jest to stwierdzają, że jest to 
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polskie miejsce „na luzie”, bez zbędnej polskie miejsce „na luzie”, bez zbędnej polskie miejsce „na luzie”, bez zbędnej polskie miejsce „na luzie”, bez zbędnej powagi instytucjonalnej, otwarte na każdego gościa. Jak twierdzą powagi instytucjonalnej, otwarte na każdego gościa. Jak twierdzą powagi instytucjonalnej, otwarte na każdego gościa. Jak twierdzą powagi instytucjonalnej, otwarte na każdego gościa. Jak twierdzą 

respondenci, jest odpowiedzią na respondenci, jest odpowiedzią na respondenci, jest odpowiedzią na respondenci, jest odpowiedzią na społeczną alienacjęspołeczną alienacjęspołeczną alienacjęspołeczną alienację, która stanowi, wedle wielu badanych, bardzo duży 

problem dla wielu Polaków. Takie miejsce jest swoistym przytulnym domem dla zainteresowanych, 

malutką instytucją wypełniającą lukę pozostawioną przez duże państwowe podmioty. Jako inicjatywa 

oddolna, która odniosła spory sukces, występuje również polska księgarnia „Buch bund” o ambicjach 

kulturotwórczych, która znacząco wyrasta poza wymiar polonijny, jest de facto księgarnią trójjęzyczną, 

dzielnicową, choć z główną specjalizacją, którą są polskie książki. To równolegle do księgarskiej funkcji 

miejsce spotkań, nie tylko autorskich, ale i przestrzeń współpracy między organizacjami, nie tylko 

o polskim charakterze, lecz z wyraźnym sygnałem, że jest miejscem prowadzonym przez Polaków. 

35. Innym nowym nurtem organizacji oddolnych są niesformalizowane struktury Polaków, których wiąże niesformalizowane struktury Polaków, których wiąże niesformalizowane struktury Polaków, których wiąże niesformalizowane struktury Polaków, których wiąże 

podobna sytuacja zawodowa.podobna sytuacja zawodowa.podobna sytuacja zawodowa.podobna sytuacja zawodowa. Tak działa choćby wspominana w wywiadach grupa polskich lekarzy. Jedna 

z respondentek wskazała przykład zakotwiczonej w jednym z Instytutów Polskich grupy młodych 

Polaków pracujących w korporacjach, firmach prawniczych, którzy zostali oddelegowani przez swoje 

macierzyste firmy do centrali w Niemczech. Inicjatywa ma ponad 150 członków – to młodzi, dobrze 

wykształceni, nieźle sytuowani migranci z Polski w Niemczech. Respondenci wskazywali również na 

aktywność nowych inicjatyw oddolnych prowadzonych przez kobiety niemieckie i polskie. 

36. Respondenci odczytują pojęcie działań oddolnych w sposób bardzo szeroki, choć niewykraczający poza 

przyjęty w badaniu zakres znaczeń kultury. Do takich działań zaliczono zarówno polskiego antykwariu-

sza, jak i nauczycielki tańca dla dzieci czy organizatorów festynów ulicznych, dzielnicowych, polskich. 

IIIInicjatywy nicjatywy nicjatywy nicjatywy te te te te zazwyczaj nie mają profesjonalnego zaplecza organizacyjnego, jednocześnie są istotne dla zazwyczaj nie mają profesjonalnego zaplecza organizacyjnego, jednocześnie są istotne dla zazwyczaj nie mają profesjonalnego zaplecza organizacyjnego, jednocześnie są istotne dla zazwyczaj nie mają profesjonalnego zaplecza organizacyjnego, jednocześnie są istotne dla 

wspólnoty lokalnej i środowisk współtworzonych przez Polakówwspólnoty lokalnej i środowisk współtworzonych przez Polakówwspólnoty lokalnej i środowisk współtworzonych przez Polakówwspólnoty lokalnej i środowisk współtworzonych przez Polaków    w Niemczech.w Niemczech.w Niemczech.w Niemczech.    Osoby badane starają się Osoby badane starają się Osoby badane starają się Osoby badane starają się 

wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność podtrzymania ciągłości działania tego wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność podtrzymania ciągłości działania tego wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność podtrzymania ciągłości działania tego wyjaśnić dynamikę działań oddolnych. Zwracają uwagę na trudność podtrzymania ciągłości działania tego 

typu inicjatywtypu inicjatywtypu inicjatywtypu inicjatyw, działań osób, które dają dowód największego zaangażowania w zakresie uczestnictwa 

w kulturze – organizowania aktywności kulturalnych dla innych Polaków w Niemczech. 

37. Oddolna współpraca polskoOddolna współpraca polskoOddolna współpraca polskoOddolna współpraca polsko----niemiecka zaczyna się na poziomie spotkań sąsiedzkich, najmniejszych niemiecka zaczyna się na poziomie spotkań sąsiedzkich, najmniejszych niemiecka zaczyna się na poziomie spotkań sąsiedzkich, najmniejszych niemiecka zaczyna się na poziomie spotkań sąsiedzkich, najmniejszych 

organizmów społecznychorganizmów społecznychorganizmów społecznychorganizmów społecznych, które są potencjałem dla większych inicjatyw albo po prostu zacieśnienia 

polsko-niemieckich relacji na najbardziej przyziemnym realnym poziomie. Niezależnie od czysto społecz-

nej energii fundamentem dla działań oddolnych organizacji kulturalnych non-profit jest wsparcie 

finansowe, tak by mogły zrealizować swoje cele. 

38. Interesującym dylematem po stronie instytucji publicznych jest w tym momencie zakres zakres zakres zakres 

odpowiedzialności podmiotu finansującego za jakość efektu pracy takiej oddolnej organizacji czy grupyodpowiedzialności podmiotu finansującego za jakość efektu pracy takiej oddolnej organizacji czy grupyodpowiedzialności podmiotu finansującego za jakość efektu pracy takiej oddolnej organizacji czy grupyodpowiedzialności podmiotu finansującego za jakość efektu pracy takiej oddolnej organizacji czy grupy    

osób. osób. osób. osób. Zdaniem jednej z respondentek związanej z polską instytucją w Niemczech – temat należy do 

trudnych. 

39. Respondenci wskazują zasoby finansowe dostępne dla podmiotów oddolnychzasoby finansowe dostępne dla podmiotów oddolnychzasoby finansowe dostępne dla podmiotów oddolnychzasoby finansowe dostępne dla podmiotów oddolnych, głównie stowarzyszeń 

i fundacji, oferowane przez polski rząd, dalej wspólne strumienie wsparcia finansowego, niemiecko- 

-polskie, ale zdecydowanie chętniej opowiadają o zasobach niemieckich przeznaczonych na działania 

polskich inicjatyw na terenie RFN, ministerialnych, lokalnych, fundacyjnych, instytucjonalnych. Do 

dyskusji w sposób nieco kontrowersyjny włączył się także inny głos, który w dotacjach postrzega 

również zagrożenie dla samodzielności i, paradoksalnie, trwałości samostanowienia organizacji 

oddolnych. 

40. Również Instytuty Polskie, choć niezobligowane do działań na rzecz migrantów z Polski w Niemczech, 

wspierają – co wynika z doświadczeń większości respondentów – inicjatywy w konkretnych miejscach, 

bardziej na zasadzie doraźnej pomocy.doraźnej pomocy.doraźnej pomocy.doraźnej pomocy. 

41. Część respondentówCzęść respondentówCzęść respondentówCzęść respondentów,,,,    zaangażowanych lozaangażowanych lozaangażowanych lozaangażowanych lokalnie w niemieckich miastach, nie dostrzega w swoich kalnie w niemieckich miastach, nie dostrzega w swoich kalnie w niemieckich miastach, nie dostrzega w swoich kalnie w niemieckich miastach, nie dostrzega w swoich 

środowiskach takiego potencjału kulturalnego, jaki wykiełkował i utrwalił się w Berlinie. środowiskach takiego potencjału kulturalnego, jaki wykiełkował i utrwalił się w Berlinie. środowiskach takiego potencjału kulturalnego, jaki wykiełkował i utrwalił się w Berlinie. środowiskach takiego potencjału kulturalnego, jaki wykiełkował i utrwalił się w Berlinie. Nie jest 

odosobniony głos jednego z badanych organizatorów, który utrzymuje, że zdecydowanie brakuje 

oddolnych form angażowania się w aktywność kulturalną Polaków tutaj mieszkających. Znów inna osoba 

o długim stażu współpracy z polonijnymi organizacjami pozarządowymi z jednej strony docenia 

ogromny wysiłek tych podmiotów, ale z drugiej – nie pozostawia zbyt wielu złudzeń co do zdolności 

inicjatyw oddolnych o długim stażu do wzajemnego wsparcia sensu largo.  

42. Niektórzy z respondentów widzą organizacje oddolne z perspektywy sportu i działań rekreacyjnych 

w szczególny sposób podzielone, jako przypisane do mężczyzn lub kobiet, sprawiające wrażenie grup 

dość zamkniętych. Grupy takie mają czasem problem ze swoją tożsamością, z jednej strony chcą być chcą być chcą być chcą być 

postrzegane jako podmioty otwarte na wszystkie nowe wyzwania i nowych członków, postrzegane jako podmioty otwarte na wszystkie nowe wyzwania i nowych członków, postrzegane jako podmioty otwarte na wszystkie nowe wyzwania i nowych członków, postrzegane jako podmioty otwarte na wszystkie nowe wyzwania i nowych członków, ale ale ale ale z drugiej z drugiej z drugiej z drugiej ––––    nie nie nie nie 

potrafią wyzwolić sipotrafią wyzwolić sipotrafią wyzwolić sipotrafią wyzwolić się z pewnego elitarnego lub środowiskowego wizerunku zamkniętego klubuę z pewnego elitarnego lub środowiskowego wizerunku zamkniętego klubuę z pewnego elitarnego lub środowiskowego wizerunku zamkniętego klubuę z pewnego elitarnego lub środowiskowego wizerunku zamkniętego klubu, na 

którego członkostwo trzeba sobie „zasłużyć” lub mieć rekomendację osoby z wewnątrz środowiska. 
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43. Inicjatywy oddolne widziane są również w szerszym kontekście niż aktywności kulturalne i rekreacyjne. 

Grupa Polaków potrafiła się zorganizować i wybrać wspólnie na peron stacji kolejowej, by zapro-

testować przeciwko likwidacji połączenia kolejowego do Polski. Respondentka przywołała ten przykład 

w kontekście podobnego solidarnego zachowania grupy Polaków, ok. 50 osób, przeciwko likwidacji 

jednego z muzeów, ważnego dla migrantów z Polski w Niemczech. Wedle tego standardu narracji Polacy Wedle tego standardu narracji Polacy Wedle tego standardu narracji Polacy Wedle tego standardu narracji Polacy 

są solidarni w sytuacji zagrożenia.są solidarni w sytuacji zagrożenia.są solidarni w sytuacji zagrożenia.są solidarni w sytuacji zagrożenia. 

44. W wywiadach pojawiły się również głosy sceptyczne względem możliwości oddolnego organizowania się 

Polaków w Niemczech, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi. Nie ma wszelako pełnej empirycz-

nie wykładni dla takiego wniosku, są jedynie obserwacje osób dobrze zorientowanych w środowiskach 

polonijnych – co jest pewną przesłanką, ale wymaga weryfikacji z innego źródła. Na podstawie 

dostępnych opinii zebranych w badaniu rysuje się wszelako obraz wskazujący na trudności obraz wskazujący na trudności obraz wskazujący na trudności obraz wskazujący na trudności 

wwww    angażowaniu się Polaków w organizacjeangażowaniu się Polaków w organizacjeangażowaniu się Polaków w organizacjeangażowaniu się Polaków w organizacje    pozarządowe i nieformalne, aktywne w dziedzinie kultury na pozarządowe i nieformalne, aktywne w dziedzinie kultury na pozarządowe i nieformalne, aktywne w dziedzinie kultury na pozarządowe i nieformalne, aktywne w dziedzinie kultury na 

terenie Niemiec.terenie Niemiec.terenie Niemiec.terenie Niemiec. 

45. Zbierając opinie o inicjatywach oddolnych, zaobserwować można szereg wskazań respondentów 

dotyczących tych aktywności w dziedzinie kultury, które przynajmniej w zakresie komuprzynajmniej w zakresie komuprzynajmniej w zakresie komuprzynajmniej w zakresie komunikacji nikacji nikacji nikacji 

przeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowychprzeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowychprzeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowychprzeniesione są w dużej mierze do mediów społecznościowych. Te nieformalne grupy oddolne wcześniej, 

przed epoką Facebooka i Twittera, potrzebowały jakichś miejsc odniesienia, realnych spotkań, teraz nie 

jest to konieczna okoliczność kształtowania relacji.  
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Tabela 3. Percepcja potrzeb i oczekiwań migrantów z Polski w Niemczech w zakresie 
uczestnictwa w kulturze  

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Badani respondenci, myśląc o najważniejszych instytucjach kultury służących Polakom mieszkającym 

w RFN, o podmiotach najsilniej oddziałujących i inspirujących, myślą przede wszystkim zasięgiem myślą przede wszystkim zasięgiem myślą przede wszystkim zasięgiem myślą przede wszystkim zasięgiem 

terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, terytorialnym, bliskim ich miejscu zamieszkania czy działania, wszelako bardzo często za punkt odniesienia wszelako bardzo często za punkt odniesienia wszelako bardzo często za punkt odniesienia wszelako bardzo często za punkt odniesienia 

przyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne kulturalnieprzyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne kulturalnieprzyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne kulturalnieprzyjmowany jest Berlin jako miejsce najbardziej aktywne kulturalnie. W pierwszej kolejności wskazują 

placówki o wyraźnie polskim zakotwiczeniu, publiczne i prywatne. W innych częściach Niemiec dostrzega 

się ponadto, oprócz, największego berlińskiego Instytutu, również Instytuty Polskie w Düsseldorfie i Lipsku. 

W Monachium z nostalgią wspomina się Centrum Kultury działające przy konsulacie do 2011 r. 

2. Na krótkich listach respondentów badania pojawiają się, jako niezwykle potrzebne, nazwy innych 

podmiotów, w tym fundacji polsko-niemieckich i niemieckich regularnie współfinansujących działalność 

artystyczną, edukacyjną, kulturotwórczą, naukową i wydawniczą. W opinii części badanych instytucje W opinii części badanych instytucje W opinii części badanych instytucje W opinii części badanych instytucje 

publiczne stanowią fundament. Warto wszelako mieć na uwadze zauważony przez respondentów fakt, że publiczne stanowią fundament. Warto wszelako mieć na uwadze zauważony przez respondentów fakt, że publiczne stanowią fundament. Warto wszelako mieć na uwadze zauważony przez respondentów fakt, że publiczne stanowią fundament. Warto wszelako mieć na uwadze zauważony przez respondentów fakt, że 

oferta kulturalna kierowana do migrantów polskich w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe oferta kulturalna kierowana do migrantów polskich w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe oferta kulturalna kierowana do migrantów polskich w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe oferta kulturalna kierowana do migrantów polskich w Niemczech nie jest zdominowana przez państwowe 

instytucje. instytucje. instytucje. instytucje. Niewiele mniejsze znaczenie oraz dość wysoką skuteczność mają inicjatywy niezależne. Wszystko 

to dzieje się w oczywistym otoczeniu konkurencyjnym tworzonym przez niemieckie instytucje kultury.  

3. Informacje uzyskane w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czyInformacje uzyskane w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czyInformacje uzyskane w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czyInformacje uzyskane w badaniu nie pozwalają na wskazanie listy czy    rankingu tego typu podmiotów rankingu tego typu podmiotów rankingu tego typu podmiotów rankingu tego typu podmiotów 

nastawionych na nastawionych na nastawionych na nastawionych na migrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczech. Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które . Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które . Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które . Można jedynie zwrócić uwagę na te oferty, które przez przez przez przez 

respondentówrespondentówrespondentówrespondentów posiadających rozeznanie w działaniach kulturalnych promowanych na terenie Niemiec    

dostrzegane są dostrzegane są dostrzegane są dostrzegane są najczęściejnajczęściejnajczęściejnajczęściej. 
4. Instytuty Polskie są z pewnością najważniejszymi organizatorami polskich wydarzeń kulturalnych 

skierowanych do publiczności niemieckiej, z czego korzystają również Polacy. Nie mają one wszakże 

intencjonalnie charakteru integrującego migrantów z Polski w Niemczech czy oferującego program 

kulturalny dla nich. Taka integracja wszelako ma miejsce, a Polacy są zapraszani do udziału w wyda-

rzeniach kulturalnych. Można dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w NiemczechMożna dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w NiemczechMożna dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w NiemczechMożna dojść do wniosku, że Instytuty Polskie w Niemczech,,,,    kierujące swoją uwagę kierujące swoją uwagę kierujące swoją uwagę kierujące swoją uwagę 

przede wszystkim nprzede wszystkim nprzede wszystkim nprzede wszystkim na publiczność niemiecką, jednocześnie, niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb a publiczność niemiecką, jednocześnie, niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb a publiczność niemiecką, jednocześnie, niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb a publiczność niemiecką, jednocześnie, niejako przy okazji, zaspokajają część potrzeb 

publiczności polonijnej publiczności polonijnej publiczności polonijnej publiczności polonijnej ––––    tym samym w praktyce są instytucjami hybrydowymi.tym samym w praktyce są instytucjami hybrydowymi.tym samym w praktyce są instytucjami hybrydowymi.tym samym w praktyce są instytucjami hybrydowymi. Nie jest to dla nich 

działanie całkiem zamierzone i strategiczne, ale 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. 
5. Wiele osób ceni Instytut Polski w Berlinie zwłaszcza za festiwal filmowy i wydarzenia prezentujące polskie festiwal filmowy i wydarzenia prezentujące polskie festiwal filmowy i wydarzenia prezentujące polskie festiwal filmowy i wydarzenia prezentujące polskie 

produkcje filmoweprodukcje filmoweprodukcje filmoweprodukcje filmowe. Podobne, filmowe oczekiwania formułowane są względem innych Instytutów 

Polskich poza Berlinem, w Düsseldorfie i Lipsku. W opiniach pojawiał się postulat i informacje o realizacji 

przez Instytuty Polskie festiwali filmowych również poza stolicą, m.in. raz w roku w trzech miastach 

Bawarii.  
6. W opinii respondentów z Monachium funkcję służebną względem W opinii respondentów z Monachium funkcję służebną względem W opinii respondentów z Monachium funkcję służebną względem W opinii respondentów z Monachium funkcję służebną względem migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech 

spełniało Centrum Kultury działające w spełniało Centrum Kultury działające w spełniało Centrum Kultury działające w spełniało Centrum Kultury działające w ramach Konsulatu Generalnego RP w Monachiumramach Konsulatu Generalnego RP w Monachiumramach Konsulatu Generalnego RP w Monachiumramach Konsulatu Generalnego RP w Monachium, kierowane do 

2011 r. przez ówczesnego konsula ds. kulturalnych. Choć znów nie był to główny cel aktywności tej 

jednostki, nastawionej na promocję kultury polskiej wśród Niemców. Wygląda na to, że inicjatywa 

centrum kultury przy konsulacie była pewnym eksperymentem, który na razie nie ma kontynuacji. 

Ukierunkowane na migrantów z Polski w Niemczech aktywności podejmują inne placówki dyploma-

tyczne RP, Ambasada w Berlinie i konsulaty w Hamburgu i Kolonii. 
7. Z relacji respondentów wynika, że w każdym z miast, w którym funkcjonuje Instytut Polski, osoby 

służące swoją pracą na rzecz wizerunku kultury polskiej dbają o różnorodność programową, adekwatną dbają o różnorodność programową, adekwatną dbają o różnorodność programową, adekwatną dbają o różnorodność programową, adekwatną 

dla rozmaitości potrzeb osób odwiedzających te instytucje i ich wyddla rozmaitości potrzeb osób odwiedzających te instytucje i ich wyddla rozmaitości potrzeb osób odwiedzających te instytucje i ich wyddla rozmaitości potrzeb osób odwiedzających te instytucje i ich wydarzenia.arzenia.arzenia.arzenia. 

8. Warto zwrócić uwagę na pozytywne nastawienie, jakie w niektórych opiniach organizatorzy ujawniają 

względem miejsc, które tworzą klimat wolności spędzania czasu bez zadań promujących polską kulturę ex tworzą klimat wolności spędzania czasu bez zadań promujących polską kulturę ex tworzą klimat wolności spędzania czasu bez zadań promujących polską kulturę ex tworzą klimat wolności spędzania czasu bez zadań promujących polską kulturę ex 

cathedra, zapraszający do współtworzenia cathedra, zapraszający do współtworzenia cathedra, zapraszający do współtworzenia cathedra, zapraszający do współtworzenia miejsca o polskim rodowodzie bez polskiej etykiety.miejsca o polskim rodowodzie bez polskiej etykiety.miejsca o polskim rodowodzie bez polskiej etykiety.miejsca o polskim rodowodzie bez polskiej etykiety. W opinii 

jednego z respondentów, paradoksalnie, miejsca nietworzone specjalnie dla Polaków są tymi, które ich paradoksalnie, miejsca nietworzone specjalnie dla Polaków są tymi, które ich paradoksalnie, miejsca nietworzone specjalnie dla Polaków są tymi, które ich paradoksalnie, miejsca nietworzone specjalnie dla Polaków są tymi, które ich 

najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu z Niemcami,najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu z Niemcami,najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu z Niemcami,najskuteczniej przyciągają i tworzą przestrzeń do dialogu z Niemcami, poza oficjalnym obiegiempoza oficjalnym obiegiempoza oficjalnym obiegiempoza oficjalnym obiegiem 

instytucjonalnym, państwową dyplomacją.  
9. Instytucje polskie noszą z racji swojego statusu, usytuowania w strukturze i hierarchii administracji 

publicznej, wizerunek mniej przystępnych lub schematycznie działających.wizerunek mniej przystępnych lub schematycznie działających.wizerunek mniej przystępnych lub schematycznie działających.wizerunek mniej przystępnych lub schematycznie działających. W opinii większości 

respondentów, nie tylko tych związanych z Instytutami Polskimi, działania i efektywność placówek działania i efektywność placówek działania i efektywność placówek działania i efektywność placówek 
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publicznych działających w Niemczech przeczą tak pochopnym ocenompublicznych działających w Niemczech przeczą tak pochopnym ocenompublicznych działających w Niemczech przeczą tak pochopnym ocenompublicznych działających w Niemczech przeczą tak pochopnym ocenom. Zdaniem jednego 

z respondentów polskie instytucje mają jedynie problem wizerunkowy wśród młodychproblem wizerunkowy wśród młodychproblem wizerunkowy wśród młodychproblem wizerunkowy wśród młodych polskich 

migrantów 
10. Istotne jest, by mieć właściwą miarę w diagnozie zakresów, dostępności oferty kulturalnej dla Polaków 

w Niemczech. Dlatego w równym stopniu warto zwracać uwagę na sytuację nasycenia ofertą kulturalną zwracać uwagę na sytuację nasycenia ofertą kulturalną zwracać uwagę na sytuację nasycenia ofertą kulturalną zwracać uwagę na sytuację nasycenia ofertą kulturalną 

w Berlinie i pewnego niedosytu wydarzeń kuw Berlinie i pewnego niedosytu wydarzeń kuw Berlinie i pewnego niedosytu wydarzeń kuw Berlinie i pewnego niedosytu wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach Niemiec.lturalnych w małych miejscowościach Niemiec.lturalnych w małych miejscowościach Niemiec.lturalnych w małych miejscowościach Niemiec. Wszelako 

kultura to więcej niż wydarzenia – respondenci są tego doskonale świadomi. W stolicy Niemiec 

możliwość korzystania z oferty nie ma czytelnych granic, rozmach jest imponujący, także w zakresie 

ofert najatrakcyjniejszych dla Polaków. 
11. Przez bardzo wielu respondentów jako niezwykle atrakcyjny dla Polaków – zwłaszcza młodego 

pokolenia, czy też nawet najczęściej młodych rodziców – postrzegany jest nurt rekreacyjny aktywności nurt rekreacyjny aktywności nurt rekreacyjny aktywności nurt rekreacyjny aktywności 

kulturalnychkulturalnychkulturalnychkulturalnych.... Chodzi tu również o wcale nie charakterystyczny dla Polski trend, w którym punktem 

głównym jest wspólne jedzenie na świeżym powietrzuwspólne jedzenie na świeżym powietrzuwspólne jedzenie na świeżym powietrzuwspólne jedzenie na świeżym powietrzu. Wśród respondentów znalazły się osoby 

zwracające uwagę na bardzo bogaty rynek polskich podmiotów z branży rozrywkowej, lokali gastro-

nomicznych z programem artystycznym, imprez tanecznych, dyskotekowych, w tym polskiego disco. 
12. Z pewnością oferta instytucji niemieckich nie jest konkurencyjna dla inicjatyw, które deklaratywnie instytucji niemieckich nie jest konkurencyjna dla inicjatyw, które deklaratywnie instytucji niemieckich nie jest konkurencyjna dla inicjatyw, które deklaratywnie instytucji niemieckich nie jest konkurencyjna dla inicjatyw, które deklaratywnie 

ustawiają się po konkretnej stronie polskiej dustawiają się po konkretnej stronie polskiej dustawiają się po konkretnej stronie polskiej dustawiają się po konkretnej stronie polskiej debaty politycznej.ebaty politycznej.ebaty politycznej.ebaty politycznej.    Ale    dla niektórych respondentów 

kulturotwórczy charakter takich inicjatyw w kontekście aktywności na terenie Niemiec jest bardzo 

dyskusyjny. 
13. Od kilku lat miejscem skupiającym uwagę osób zainteresowanych książką jest jedna z księgarni 

prowadzona przez Polaków, o której wspominają również osoby spoza Berlina. Szereg wypowiedzi 

respondentów wskazuje na to, że dzięki miejscom takim jak „Buch bund” jest dostęp do polskich 

książek, spotkań z autorami, ale również przytulna przestrzeń do przytulna przestrzeń do przytulna przestrzeń do przytulna przestrzeń do spotkań z Polakami w kontekście spotkań z Polakami w kontekście spotkań z Polakami w kontekście spotkań z Polakami w kontekście 

literatury.literatury.literatury.literatury. W tych relacjach kulturalne miejsca polskie przestały być enklawami dla grupy polskiej, wrosły W tych relacjach kulturalne miejsca polskie przestały być enklawami dla grupy polskiej, wrosły W tych relacjach kulturalne miejsca polskie przestały być enklawami dla grupy polskiej, wrosły W tych relacjach kulturalne miejsca polskie przestały być enklawami dla grupy polskiej, wrosły 

w tkankę miasta jako szeroko dostępne dla wielu, to jest bardzo często świadome działanie Polaków w tkankę miasta jako szeroko dostępne dla wielu, to jest bardzo często świadome działanie Polaków w tkankę miasta jako szeroko dostępne dla wielu, to jest bardzo często świadome działanie Polaków w tkankę miasta jako szeroko dostępne dla wielu, to jest bardzo często świadome działanie Polaków 

prowadzących takie prowadzących takie prowadzących takie prowadzących takie miejscemiejscemiejscemiejsce,,,,    by znaleźć sposób na zaznaczenie swojej otwartości.by znaleźć sposób na zaznaczenie swojej otwartości.by znaleźć sposób na zaznaczenie swojej otwartości.by znaleźć sposób na zaznaczenie swojej otwartości. 
14. Warto zwrócić również uwagę na odmienną sytuację dostępu do instytucji kultury w mniejszych odmienną sytuację dostępu do instytucji kultury w mniejszych odmienną sytuację dostępu do instytucji kultury w mniejszych odmienną sytuację dostępu do instytucji kultury w mniejszych 

miejscowościach i na terenach relatywnie bliskich granicy z Polską.miejscowościach i na terenach relatywnie bliskich granicy z Polską.miejscowościach i na terenach relatywnie bliskich granicy z Polską.miejscowościach i na terenach relatywnie bliskich granicy z Polską. Respondenci, choć często myśląc  

o historiach sukcesu Polaków w niemieckiej kulturze, wskazują przykłady ze stolicy, wiedzą też, że 

Niemcy to nie tylko Berlin, a sama sytuacja poza stolicą jest jeszcze intensywniej zróżnicowana. 

W percepcji respondentów istnieją spore różnice w skali całego kraju w dostępie do oferty kulturalnej 

i artystyczno-edukacyjnej na niemieckiej prowincji, atrakcyjnej dla polskich migrantów. W takich 

miejscach największą pracę u podstaw w sferze oferty kulturalnej dla polskich rodzin wykonują lokalne 

przedszkola. 

15. Myśląc o ofercie kulturalnej w sposób bardziej bezpośredni, można dostrzec konkretne sygnały na 

temat braków w ofercie kulturalnejbraków w ofercie kulturalnejbraków w ofercie kulturalnejbraków w ofercie kulturalnej, wysyłane przez przedstawicieli społeczności lokalnych, 

respondentów badania. Zgłoszony zostaje przykład oferty teatralnej,oferty teatralnej,oferty teatralnej,oferty teatralnej, wszelako przywołany bez 

naiwności, przy świadomości kosztów. 

16. Zdaniem części respondentów istnieją duże, czasem uśpione, potencjały migrantów z Polski, ludzi istnieją duże, czasem uśpione, potencjały migrantów z Polski, ludzi istnieją duże, czasem uśpione, potencjały migrantów z Polski, ludzi istnieją duże, czasem uśpione, potencjały migrantów z Polski, ludzi 

ambitnych i przedsiębiorczych,ambitnych i przedsiębiorczych,ambitnych i przedsiębiorczych,ambitnych i przedsiębiorczych, potrafiących wziąć sprawy w swoje ręce w sferze działalności 

gospodarczej i potrafiących odnieść w tym obszarze sukces 

17. Pojawił się interesujący głos o potrzebie miejsca związanego z szeroko pojętym kulturowym aspektem kulturowym aspektem kulturowym aspektem kulturowym aspektem 

systemu oświaty w Niemczech, ofesystemu oświaty w Niemczech, ofesystemu oświaty w Niemczech, ofesystemu oświaty w Niemczech, oferty dla polskich dzieci, w którym nowo przyjezdni migranci polscy rty dla polskich dzieci, w którym nowo przyjezdni migranci polscy rty dla polskich dzieci, w którym nowo przyjezdni migranci polscy rty dla polskich dzieci, w którym nowo przyjezdni migranci polscy 

otrzymaliby kompleksową informację na początek.otrzymaliby kompleksową informację na początek.otrzymaliby kompleksową informację na początek.otrzymaliby kompleksową informację na początek.  

18. Istnieje różnorodność instytucji i organizacji kulturalnych w RFN, które stanowią punkty odniesienia dla Istnieje różnorodność instytucji i organizacji kulturalnych w RFN, które stanowią punkty odniesienia dla Istnieje różnorodność instytucji i organizacji kulturalnych w RFN, które stanowią punkty odniesienia dla Istnieje różnorodność instytucji i organizacji kulturalnych w RFN, które stanowią punkty odniesienia dla 

aktywności kulturalnej aktywności kulturalnej aktywności kulturalnej aktywności kulturalnej migrantómigrantómigrantómigrantów z Polski w Niemczechw z Polski w Niemczechw z Polski w Niemczechw z Polski w Niemczech.... Instytucje publiczne, przede wszystkim Instytuty 

Polskie, mają, szczególnie w dużych miastach, istotną, prywatną, społeczną, alternatywną, niezależną 

konkurencję, pochodzącą również od polskich „drobnych” inicjatorów, społeczników i kreatywnych 

ryzykantów, co bardzo dobrze świadczy o kondycji polskich liderów społecznych i przedsiębiorców 

kulturalnych ukierunkowanych na wytwarzanie treści kulturalnych, przestrzeni i pretekstów dla 

aktywności artystycznych. Presja, naturalnie wytwarzaPresja, naturalnie wytwarzaPresja, naturalnie wytwarzaPresja, naturalnie wytwarzana przez niemiecki sektor kulturalny, motywuje te na przez niemiecki sektor kulturalny, motywuje te na przez niemiecki sektor kulturalny, motywuje te na przez niemiecki sektor kulturalny, motywuje te 

polskie podmioty do aktywności promocyjnej, zabiegania o jakość programu i różnorodność polskie podmioty do aktywności promocyjnej, zabiegania o jakość programu i różnorodność polskie podmioty do aktywności promocyjnej, zabiegania o jakość programu i różnorodność polskie podmioty do aktywności promocyjnej, zabiegania o jakość programu i różnorodność 

pozyskiwanych grup docelowych.pozyskiwanych grup docelowych.pozyskiwanych grup docelowych.pozyskiwanych grup docelowych.  

19. Zakres ofert kulturalnych dedykowanych Polakom musi zmierzyć się w stolicy Niemiec z realiami 

nadprodukcji kulturalnej, przesytem łatwo dostępnej oferty jednej z artystycznych i edukacyjnych stolic nadprodukcji kulturalnej, przesytem łatwo dostępnej oferty jednej z artystycznych i edukacyjnych stolic nadprodukcji kulturalnej, przesytem łatwo dostępnej oferty jednej z artystycznych i edukacyjnych stolic nadprodukcji kulturalnej, przesytem łatwo dostępnej oferty jednej z artystycznych i edukacyjnych stolic 

Europy,Europy,Europy,Europy, dotyczy to zarówno ambitnej oferty skłaniającej do refleksji i zaangażowania, jak i czysto 
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rozrywkowej i zabawowej oferty spędzania wolnego czasu. Interesującym aspektem jest sytuacja 

wzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą osoby zainteresowane krawzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą osoby zainteresowane krawzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą osoby zainteresowane krawzmożonego zainteresowania kulturą ogniskującą osoby zainteresowane krajową, polską polityką. jową, polską polityką. jową, polską polityką. jową, polską polityką. 

Miejsca podtrzymujące wyrazistą tożsamość światopoglądową i polityczną cieszą się rzeszą wiernych 

odbiorców.  

20. Istnieje realna różnorodność ekosystemów kulturalnych w Niemczechróżnorodność ekosystemów kulturalnych w Niemczechróżnorodność ekosystemów kulturalnych w Niemczechróżnorodność ekosystemów kulturalnych w Niemczech, które obserwują respondenci – od 

bardzo dynamicznego, bogatego obszaru konkurujących ze sobą i wspierających się wzajemnie inicjatyw 

w największych aglomeracjach, zwłaszcza stolicy republiki, aż po prowincjonalne, kulturalnie 

niedoszacowane i artystycznie mniej zaktywizowane zakątki Niemiec, gdzie migranci z Polski  

w Niemczech nie rozpoznają potencjału i zaplecza dla aktywności kulturalnej. Tu pojawiają się 

najważniejsze różnice i często, wiążące polskich migrantów ponad realną miarę, mentalne bariery dla najważniejsze różnice i często, wiążące polskich migrantów ponad realną miarę, mentalne bariery dla najważniejsze różnice i często, wiążące polskich migrantów ponad realną miarę, mentalne bariery dla najważniejsze różnice i często, wiążące polskich migrantów ponad realną miarę, mentalne bariery dla 

uczestnictwa w życiu kulturalnymuczestnictwa w życiu kulturalnymuczestnictwa w życiu kulturalnymuczestnictwa w życiu kulturalnym małych wspólnot lokalnych.  
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Tabela 4. Powszechność występowania nowych form uczestnictwa w kulturze wśród 
migrantów z Polski w Niemczech 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Odpowiedzi działaczy kulturalnych na pytanie o nowe formy aktywności kulturalnej polskich migrantów 

wyraźnie wskazują, że respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać za faktycznie nowe w ramach respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać za faktycznie nowe w ramach respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać za faktycznie nowe w ramach respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać za faktycznie nowe w ramach 

form aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnych. Z wypowiedzi pozyskanych w wywiadach pogłębionych wynika, że 

zdecydowanie łatwiej badaczom rozmawiało się konkretnie o ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach 

cyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturze, zmieniających perspektywę postrzegania aktywności kulturalnej.  

2. Jako nowe formy uczestnictwa identyfikowane są w rozmowach z respondentami te praktyki, które 

dotyczą niedawno wprowadzonych aktywności do programówniedawno wprowadzonych aktywności do programówniedawno wprowadzonych aktywności do programówniedawno wprowadzonych aktywności do programów instytucji czy działań organizacji, lub te, 

które zyskały ostatnio większą popularność czy rozpoznawalnośćpopularność czy rozpoznawalnośćpopularność czy rozpoznawalnośćpopularność czy rozpoznawalność. Jedną z tak rozumianych nowości jest 

pojawienie się grup osób organizujących coś wspólnie poza dotychczasowymi, istniejącymi od lat 

sieciami organizacji polonijnych. Pojawiają się środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania środowiska alternatywne dla głównego nurtu sieciowania 

społecznego społecznego społecznego społecznego migrantmigrantmigrantmigrantów z Polski w Niemczechów z Polski w Niemczechów z Polski w Niemczechów z Polski w Niemczech, co wynika również m.in. z napływu nowego typu , co wynika również m.in. z napływu nowego typu , co wynika również m.in. z napływu nowego typu , co wynika również m.in. z napływu nowego typu 

migrantówmigrantówmigrantówmigrantów, ich młodszych pokoleń wychowanych w wolnej Polsce, wchodzących w dorosłość jako 

obywatele państwa pełnoprawnie funkcjonującego w strukturach Unii Europejskiej. 

3. Przedstawiciele instytucji zwracają również uwagę na novum przedsięwzięć biprzedsięwzięć biprzedsięwzięć biprzedsięwzięć bi----, trilateralnych, trilateralnych, trilateralnych, trilateralnych, np. 

współorganizowanie Dnia Japońskiego przez Polaków, Niemców i Japończyków. 
4. Do zjawisk nowych zalicza się również więcej inicjatyw z pogranicza kultury i aktywności gwięcej inicjatyw z pogranicza kultury i aktywności gwięcej inicjatyw z pogranicza kultury i aktywności gwięcej inicjatyw z pogranicza kultury i aktywności gospodarczej, ospodarczej, ospodarczej, ospodarczej, 

względnie tzw. sektorów kreatywnychwzględnie tzw. sektorów kreatywnychwzględnie tzw. sektorów kreatywnychwzględnie tzw. sektorów kreatywnych, podmiotów typu start-up. To oczywiście zależy od lokalizacji  

i występuje przede wszystkim w największych aglomeracjach niemieckich o dużej koncentracji 

przemysłu, przedsiębiorstw nastawionych na rozwój nowych technologii, działań angażujących design, 

np. w Düsseldorfie, Monachium, gdzie mieszka sporo polskich specjalistów w tych dziedzinach. 

5. Odniesienie respondentów do zagadnienia zmian względem dotychczasowych praktyk kulturowych jest 

bardzo wyważone. Zmiany potrzeb kulturalnych widziane są w perspektywie trendów uniwersalnych, Zmiany potrzeb kulturalnych widziane są w perspektywie trendów uniwersalnych, Zmiany potrzeb kulturalnych widziane są w perspektywie trendów uniwersalnych, Zmiany potrzeb kulturalnych widziane są w perspektywie trendów uniwersalnych, 

niedotyczących wyłącznie Polaków czy Niemcówniedotyczących wyłącznie Polaków czy Niemcówniedotyczących wyłącznie Polaków czy Niemcówniedotyczących wyłącznie Polaków czy Niemców. Przy czym jednym z bardziej uwypuklonych obszarów, 

które dla niemal wszystkich organizacji funkcjonujących na terenie Niemiec mają dziś znaczenie większe 

niż wcześniej, jest kwestia migracji. 

6. Trendy globalizacyjne naznaczyły także sposoby zachowania Polaków, którzy pojawiają się w przestrzeni 

publicznej niemieckich miast, respondenci odnotowują tę zmianę w swoich wypowiedziach na temat 

trendów uczestnictwa w kulturze. Polacy w relacjach części osób badanych to postacie często bliskie postacie często bliskie postacie często bliskie postacie często bliskie 

poglądom o cechach kosmopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej.poglądom o cechach kosmopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej.poglądom o cechach kosmopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej.poglądom o cechach kosmopolitycznych, nieeksponujący swojej przynależności narodowej. Jednak te 

same osoby opisywane przez respondentów wcale nie negujnie negujnie negujnie negują, nie ukrywają swojeą, nie ukrywają swojeą, nie ukrywają swojeą, nie ukrywają swojejjjj    przynależności do przynależności do przynależności do przynależności do 

państwa polskiego, języka, kultury polskiej.państwa polskiego, języka, kultury polskiej.państwa polskiego, języka, kultury polskiej.państwa polskiego, języka, kultury polskiej. W głosach części respondentów pojawia się wyraźna 

satysfakcja z tego, że Polacy w sposób nieskrępowany konwencją czy ryzykiem oceny przez innych, Polacy w sposób nieskrępowany konwencją czy ryzykiem oceny przez innych, Polacy w sposób nieskrępowany konwencją czy ryzykiem oceny przez innych, Polacy w sposób nieskrępowany konwencją czy ryzykiem oceny przez innych, 

swobodnie spędzają razemswobodnie spędzają razemswobodnie spędzają razemswobodnie spędzają razem    czas, komunikując się w przestrzeni publicznej w języku polskimczas, komunikując się w przestrzeni publicznej w języku polskimczas, komunikując się w przestrzeni publicznej w języku polskimczas, komunikując się w przestrzeni publicznej w języku polskim. Jest to dla 

części osób badanych nowe zjawisko w zestawieniu z doświadczeniami z czasów minionych. Te postawy 

zestawiane są z wzorami zachowań migrantów z przeszłości – bardziej eksponującymi przynależność 

narodową w gronie polskim, natomiast w gronie niemieckim czującymi skrępowanie ze względu na 

swoją polskość. 

7. Jako zjawisko nowe w kulturze postrzegana też jest większa obecność nowych aktywności polskich większa obecność nowych aktywności polskich większa obecność nowych aktywności polskich większa obecność nowych aktywności polskich 

wspólnot kościelnych, wspólnot kościelnych, wspólnot kościelnych, wspólnot kościelnych, katolickich.katolickich.katolickich.katolickich. Wszelako warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o aktywność w ogóle, lecz 

o jej bardziej aktywne formy w małych, dobrze zintegrowanych grupach jako inicjatywy niezależne od 

dotychczasowych, starych wspólnot parafialnych, kościołów czy misji polskich. Obserwacja może nie 

dotyczyć wszelako wszystkich krajów związkowych. 

8. Część respondentów ocenia, że ujawniają się wśród migrantów z Polski nowe podziałynowe podziałynowe podziałynowe podziały. Nie wynikają one 

wszelako, jak można by przypuszczać, ze środowiskowych konfliktów, ale z bogactwa ofert bycia bogactwa ofert bycia bogactwa ofert bycia bogactwa ofert bycia 

wwww    grupach bardziej specyficznych zainteresowańgrupach bardziej specyficznych zainteresowańgrupach bardziej specyficznych zainteresowańgrupach bardziej specyficznych zainteresowań, szczególnie jest to widoczne w mniej zintegrowanych 

środowiskach. 

9. Istotne zmiany w zakresie praktyk kulturalnych związane są z nowymi technologiami i ofertą cyfrową. 

Dostępność treściDostępność treściDostępność treściDostępność treści    medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu medialnej w Internecie skróciła drogę dostępu migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech do do do do 

polskiej prasy i książek, treści multimedialnych.polskiej prasy i książek, treści multimedialnych.polskiej prasy i książek, treści multimedialnych.polskiej prasy i książek, treści multimedialnych.    Jest to niezwykle istotne dla tych Polaków w Niemczech, Jest to niezwykle istotne dla tych Polaków w Niemczech, Jest to niezwykle istotne dla tych Polaków w Niemczech, Jest to niezwykle istotne dla tych Polaków w Niemczech, 

którzy potrzebują kontaktu z bieżącymi treściami publikowanymi w Polsktórzy potrzebują kontaktu z bieżącymi treściami publikowanymi w Polsktórzy potrzebują kontaktu z bieżącymi treściami publikowanymi w Polsktórzy potrzebują kontaktu z bieżącymi treściami publikowanymi w Polscececece, nowościami wydawniczymi, 

reportażami, tematami bieżącymi ujętymi w prasie, publicystyce, jak i w treściach dopasowanych do 

każdego pokolenia, wbrew fizycznemu oddaleniu od Polski. 
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10. Respondenci sporo miejsca poświęcali roli nowych mediów, wpływających na zachowania i zakres 

aktywności migrantów z Polski w Niemczech. Wszystkie osoby badane mają świadomość świadomość świadomość świadomość 

nieodwracalności zmian, jakie zaszły w metodach komunikowania się ludzi i pozyskiwania informacji, nieodwracalności zmian, jakie zaszły w metodach komunikowania się ludzi i pozyskiwania informacji, nieodwracalności zmian, jakie zaszły w metodach komunikowania się ludzi i pozyskiwania informacji, nieodwracalności zmian, jakie zaszły w metodach komunikowania się ludzi i pozyskiwania informacji, 

dotyczy to również organizatorów życia kulturalnedotyczy to również organizatorów życia kulturalnedotyczy to również organizatorów życia kulturalnedotyczy to również organizatorów życia kulturalnego wśród go wśród go wśród go wśród migrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczech. Nowe Nowe Nowe Nowe 

media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu działaniami kulturalnymi. media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu działaniami kulturalnymi. media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu działaniami kulturalnymi. media zmieniają kształt praktyk organizacyjnych w zarządzaniu działaniami kulturalnymi. Informacje 

wędrują innymi ścieżkami komunikacyjnymi i docierają do nowej publiczności lub starej publiczności, 

która weszła w inny rytm śledzenia wydarzeń i uczestniczenia w kulturze. Internet i nowe media dają 

zupełnie nowy kontekst umiędzynarodowienia do relacji, które dotychczas widziane były jedynie 

w wymiarze dualnym, polsko-niemieckim. Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje Wedle zebranych opinii pracownicy instytucji mają już swoje 

obserwacje w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystująobserwacje w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystująobserwacje w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystująobserwacje w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych i wiedzę tę wykorzystują. Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, 

ale również mail do instytucji jest często pierwszym narzędziem kontaktu z polskim środowiskiem, ale również mail do instytucji jest często pierwszym narzędziem kontaktu z polskim środowiskiem, ale również mail do instytucji jest często pierwszym narzędziem kontaktu z polskim środowiskiem, ale również mail do instytucji jest często pierwszym narzędziem kontaktu z polskim środowiskiem, 

zzzzwłaszcza osób niedawno przybyłych do Niemiec.właszcza osób niedawno przybyłych do Niemiec.właszcza osób niedawno przybyłych do Niemiec.właszcza osób niedawno przybyłych do Niemiec. Są podmioty, które podchodzą do potencjału mediów 

społecznościowych w mniej systematyczny sposób, ale mają świadomość, że ucieka im skuteczna 

możliwość podtrzymywania uwagi i zwiększania zainteresowania. 

11. W reakcji na pytanie o działania szerokiego spektrum polskich organizacji na rzecz młodych Polaków  

w Niemczech respondenci przywoływali treści działań i problemy związane zarówno ze studentami, 

nastoletnią młodzieżą, jak i mniejszymi dziećmi. Najcenniejsze wypowiedzi na temat działań 

wychodzących naprzeciw i z użyciem nowych technologii wskazują na to, że instytucje polskie instytucje polskie instytucje polskie instytucje polskie     

w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz tworzenia i komunikowania w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz tworzenia i komunikowania w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz tworzenia i komunikowania w Niemczech podejmują od jakiegoś czasu intensywniej działania na rzecz tworzenia i komunikowania 

ofert dla młodych migrantów.ofert dla młodych migrantów.ofert dla młodych migrantów.ofert dla młodych migrantów. Istnieją potrzeby w tym zakresie, zgłaszane instytucjom w ostatnich 

latach. Inspiracje przychodzą do instytucji kulturalnych z zewnątrz. Oferta polskich instytucji konkuruje 

o czas dziecka i ucznia z niemieckim systemem szkolnictwa. Metodą kontaktu kulturalnego z młodymi 

Polakami jest dotarcie do środowisk muzycznych, sportowych lub ich współtworzenie, jak również 

zorganizowanie atrakcyjnego wyjazdu dla młodzieży. 

12. Pewne organizacje angażują się w działania kulturalne na rzecz dzieci, wymaga to odpowiedniej 

przestrzeni, personelu, przygotowania; są i takie organizacje, które zostawiają ten obszar dla innych 

podmiotów, mając świadomość swoich słabych zasobów w tym obszarze aktywności. Organizatorzy 

dostrzegają również podmioty ewidentnie nastawione na tę grupę młodych odbiorców, które 

ukierunkowują na nich swoje propozycje kulturalne. 

13. Odpowiedzi działaczy kulturalnych na pytanie o nowe formy aktywności kulturalnej polskich migrantów 

wyraźnie wskazują, że respondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznaćrespondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznaćrespondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznaćrespondenci mieli sporą trudność w decyzji, co uznać    za faktycznie nowe w ramach za faktycznie nowe w ramach za faktycznie nowe w ramach za faktycznie nowe w ramach 

form aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnychform aktywności kulturalnych. Z wypowiedzi pozyskanych w wywiadach pogłębionych wynika, że 

zdecydowanie łatwiej badaczom rozmawiało się konkretnie o ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach ofercie dla młodych oraz o narzędziach 

cyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturzecyfrowych w kulturze, zmieniających perspektywę postrzegania aktywności kulturalnej.  
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Tabela 5. Charakterystyki uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Respondenci dobrani do badania są osobami o sporym doświadczeniu organizacyjnym. To unikatowa 

okazja do pozyskania informacji o metodzie i nakładzie pracy, uwarunkowaniach działania i motywacji 

dla powoływania inicjatyw kulturalnych. To z tej perspektywy widziany jest charakter uczestnictwa  

w kulturze Polaków w Niemczech. Większość opisywanych wWiększość opisywanych wWiększość opisywanych wWiększość opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów ydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów ydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów ydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów 

przygotowywana jest w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez przygotowywana jest w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez przygotowywana jest w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez przygotowywana jest w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez 

pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań 

realizowanych przez konkretnych ludzrealizowanych przez konkretnych ludzrealizowanych przez konkretnych ludzrealizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy i: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy i: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy i: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy 

samodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńców,,,,    obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych 

kompetencji,kompetencji,kompetencji,kompetencji, nie tylko merytorycznych – artystycznych i menedżerskich, ale również komunikacyjnych, 

lub innych z dziedziny kultury. Talent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności Talent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności Talent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności Talent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności 

iiii    podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność. 

2. Respondenci, którzy sami są organizatorami o znaczącej reputacji i doświadczeniu, wskazują szereg szereg szereg szereg 

nietuzinkowych postaci, nietuzinkowych postaci, nietuzinkowych postaci, nietuzinkowych postaci, twórczych ludzi stojących za ofertą kulturalną dla twórczych ludzi stojących za ofertą kulturalną dla twórczych ludzi stojących za ofertą kulturalną dla twórczych ludzi stojących za ofertą kulturalną dla migrantów z Polski migrantów z Polski migrantów z Polski migrantów z Polski 

wwww    NiemczechNiemczechNiemczechNiemczech.... Ich dorobkiem jest cała paleta propozycji mieszczących się w szerokim spektrum form 

aktywności kulturalnych dostępnych dla migrantów z Polski w Niemczech. Szczególne znaczenie należy 

przypisać tym z wymienianych propozycji, które polegają na działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi działaniach w bliskiej relacji z niemieckimi 

ekosystemami kulturyekosystemami kulturyekosystemami kulturyekosystemami kultury. Aktywność szkicowana przez uczestników wywiadów pogłębionych ma również 

charakter międzykulturowy, przekraczający symboliczne granice narodowościowe i bariery kulturowe. . . . 

Wiele inicjatyw wskazywanych jako wzorcowe ma charakter inspirujący nie tylko ze względu na polskość Wiele inicjatyw wskazywanych jako wzorcowe ma charakter inspirujący nie tylko ze względu na polskość Wiele inicjatyw wskazywanych jako wzorcowe ma charakter inspirujący nie tylko ze względu na polskość Wiele inicjatyw wskazywanych jako wzorcowe ma charakter inspirujący nie tylko ze względu na polskość 

pochodzenia tematu lub twórcy, lecz jest po prostu pochodzenia tematu lub twórcy, lecz jest po prostu pochodzenia tematu lub twórcy, lecz jest po prostu pochodzenia tematu lub twórcy, lecz jest po prostu takżtakżtakżtakże e e e ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla ofertą stworzoną przez ciekawych ludzi dla 

odbiorców otwartych na nowe doświadczenia estetyczneodbiorców otwartych na nowe doświadczenia estetyczneodbiorców otwartych na nowe doświadczenia estetyczneodbiorców otwartych na nowe doświadczenia estetyczne, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy 

narodowego.  

3. Stowarzyszenia polonijne, organizacje pozarządowe, jak też prywatne obiekty (kluby, restauracje, 

ośrodki) służą integracji Polaków mieszkających w Niemczech i ich znajomych. To, co w opinii badanych 

cieszy się największych zainteresowaniem, to wydarzenia o charakterze popularnym, muzycznym, do wydarzenia o charakterze popularnym, muzycznym, do wydarzenia o charakterze popularnym, muzycznym, do wydarzenia o charakterze popularnym, muzycznym, do 

tańca, wspólnego śpiewu i zabawy.tańca, wspólnego śpiewu i zabawy.tańca, wspólnego śpiewu i zabawy.tańca, wspólnego śpiewu i zabawy. To szerokie spektrum form integracji w czasie wolnym: od zabaw 

karnawałowych, przez bale andrzejkowe i imprezy taneczne, po karaoke.  

4. W organizację takich imprez kulturalnych zaangażowani są różni ludzie, ale najmocniej liderzy danej liderzy danej liderzy danej liderzy danej 

organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, organizacji, np. zarząd stowarzyszenia, który rozdziela obowiązki organizacyjne we własnym gronie.który rozdziela obowiązki organizacyjne we własnym gronie.który rozdziela obowiązki organizacyjne we własnym gronie.który rozdziela obowiązki organizacyjne we własnym gronie. 

Imprezy tego typu, tworzone przez duże organizacje polonijne o zasięgu szerszym niż lokalne, ze 

względu na konieczność szerokiej promocji wśród członków, rozproszonych po różnych 

miejscowościach, pppplanowane są najczęściej z dużym wyprzedzeniem.lanowane są najczęściej z dużym wyprzedzeniem.lanowane są najczęściej z dużym wyprzedzeniem.lanowane są najczęściej z dużym wyprzedzeniem. 

5. W każdej z polskich instytucji czy w organizacji polonijnej są osoby zainteresowane muzyką klasyczną, 

które dokonują sporych wysiłków, by zachęcić do uczestnictwa w tego typu koncertowych wydarzeniach 

muzycznych jak największą ilość Polaków w charakterze publiczności, a czasem również 

współwykonawców. Działania w tym zakresie nabierają rozmachu i pojawia się pytanie o model 

finansowania tych dość drogich przedsięwzięć. By rozwiązać skutecznie tę kwestię, trzeba wyczucia 

i znajomości preferencji lokalnej publiczności, która może współfinansować wydarzenia, w których znajomości preferencji lokalnej publiczności, która może współfinansować wydarzenia, w których znajomości preferencji lokalnej publiczności, która może współfinansować wydarzenia, w których znajomości preferencji lokalnej publiczności, która może współfinansować wydarzenia, w których 

uczestnicuczestnicuczestnicuczestniczązązązą    również również również również migranmigranmigranmigranci ci ci ci z Polski w Niemczechz Polski w Niemczechz Polski w Niemczechz Polski w Niemczech.... Muzyka klasyczna, która nie zna barier językowych, 

daje pretekst do szerszej współpracy międzynarodowej, przy odpowiednim przygotowaniu kontekstu 

może stanowić atrakcję również dla młodych słuchaczy. Osoby zainteresowane wzmocnieniem oferty 

dla młodych Polaków zainicjowały cykl koncertów polskich rockowych gwiazd w dużych salach  

w Niemczech. Ze skromnymi możliwościami budżetowymi, czasem na granicy opłacalności, bez 

komfortu dostatecznej liczby rąk do pracy przy wykonywaniu tak trudnych producencko i logistycznie 

przedsięwzięć. 

6. Szczególnego typu aktywnością są działania plenerowe, festiwale i święta w przestrzeni miejskiej,działania plenerowe, festiwale i święta w przestrzeni miejskiej,działania plenerowe, festiwale i święta w przestrzeni miejskiej,działania plenerowe, festiwale i święta w przestrzeni miejskiej, 

nastawione na bardzo szerokie spektrum publiczności. Stanowią one często pretekst do dialogu między 

Polakami, Niemcami i innymi grupami narodowymi w niemieckich społecznościach lokalnych. 

Wyjątkowy kształt i znaczenie mają one na terenach granicznych. W relacjach osób badanych jako    

aktywności szczególnie silnie oddziałujące, przyciągające uwagę, zgłaszane są takie działania kulturalnaktywności szczególnie silnie oddziałujące, przyciągające uwagę, zgłaszane są takie działania kulturalnaktywności szczególnie silnie oddziałujące, przyciągające uwagę, zgłaszane są takie działania kulturalnaktywności szczególnie silnie oddziałujące, przyciągające uwagę, zgłaszane są takie działania kulturalne, e, e, e, 

które angażują dzieci. Są atrakcyjnym tematem rozmów i spotkań dorosłych, motywują do uczestnictwa które angażują dzieci. Są atrakcyjnym tematem rozmów i spotkań dorosłych, motywują do uczestnictwa które angażują dzieci. Są atrakcyjnym tematem rozmów i spotkań dorosłych, motywują do uczestnictwa które angażują dzieci. Są atrakcyjnym tematem rozmów i spotkań dorosłych, motywują do uczestnictwa 

wwww    szerszym gronie rodzinnym.szerszym gronie rodzinnym.szerszym gronie rodzinnym.szerszym gronie rodzinnym. Istotną rolę w palecie aktywności kulturalnych odgrywają także działania 

dotyczące literatury. 
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7. Spora ilość działań nie Spora ilość działań nie Spora ilość działań nie Spora ilość działań nie tylko z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem instytucjonalnym. tylko z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem instytucjonalnym. tylko z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem instytucjonalnym. tylko z racji lokalizacji ma styczność z niemieckim otoczeniem instytucjonalnym. 

Pewne działania z premedytacją, z racji strategii czy determinacji konkretnych osóbPewne działania z premedytacją, z racji strategii czy determinacji konkretnych osóbPewne działania z premedytacją, z racji strategii czy determinacji konkretnych osóbPewne działania z premedytacją, z racji strategii czy determinacji konkretnych osób,,,,    wrastają w niemiecki wrastają w niemiecki wrastają w niemiecki wrastają w niemiecki 

system instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. system instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. system instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. system instytucji, szkół, mediów, wspólnot lokalnych. Jednym z takich typów aktywności 

przygotowywanych dla dzieci, nie tylko o korzeniach polskich, są programy edukacyjne realizowane kilka 

razy w miesiącu w lokalnych szkołach niemieckich na terenie danego kraju związkowego. Działania te 

nie byłyby możliwe bez determinacji osób ze środowisk polonijnych i instytucji polskich, które inicjowały 

lub lobbowały za wprowadzeniem edukacji dla polskich dzieci w niemieckich szkołach. 

8. Zarówno polskie organizacje polonijne, jak i instytucje polskie w Niemczech realizują wydarzenia swydarzenia swydarzenia swydarzenia służące łużące łużące łużące 

migrantommigrantommigrantommigrantom    z Polski w Niemczech z Polski w Niemczech z Polski w Niemczech z Polski w Niemczech ulokowanym ulokowanym ulokowanym ulokowanym w kontekście niemieckich środowisk lokalnychw kontekście niemieckich środowisk lokalnychw kontekście niemieckich środowisk lokalnychw kontekście niemieckich środowisk lokalnych. Bardzo 

często formatem takiego wydarzenia jest festyn rodzinnyformatem takiego wydarzenia jest festyn rodzinnyformatem takiego wydarzenia jest festyn rodzinnyformatem takiego wydarzenia jest festyn rodzinny – imprezowy, integracyjny „klasyk”, który 

niejednokrotnie realizowany jest jako coś przewidywalnego i schematycznego. Wszelako można ten 

standard potraktować w sposób nietypowy, angażujący nowe pomysły i kształtujący świadomie relacje 

migrantów z Polski w Niemczech z niemieckimi i innymi sąsiadami, gdzie pielęgnowanymi wartościami są wartościami są wartościami są wartościami są 

rodzina, rodzina, rodzina, rodzina, wielojęzyczność i wielokulturowość.wielojęzyczność i wielokulturowość.wielojęzyczność i wielokulturowość.wielojęzyczność i wielokulturowość. 

9. Polacy tworzą też miejsca spotkania dla wszystkich ludzi ciekawych i zainteresowanych czymś ważnym, 

nie tylko władających językiem polskim.    Tworzenie, moderowanie, dbanie o przestrzeń oddawaną innym Tworzenie, moderowanie, dbanie o przestrzeń oddawaną innym Tworzenie, moderowanie, dbanie o przestrzeń oddawaną innym Tworzenie, moderowanie, dbanie o przestrzeń oddawaną innym 

do wykorzystania na ich cele twórcze, kulturalne, to działania, które mogą zbudować miejsce o doskonałej do wykorzystania na ich cele twórcze, kulturalne, to działania, które mogą zbudować miejsce o doskonałej do wykorzystania na ich cele twórcze, kulturalne, to działania, które mogą zbudować miejsce o doskonałej do wykorzystania na ich cele twórcze, kulturalne, to działania, które mogą zbudować miejsce o doskonałej 

reputacji, daleko przekraczającereputacji, daleko przekraczającereputacji, daleko przekraczającereputacji, daleko przekraczającejjjj    środowiska polonijne, choć działające na środowiska polonijne, choć działające na środowiska polonijne, choć działające na środowiska polonijne, choć działające na ichichichich    rzecz.rzecz.rzecz.rzecz. Pomysł prosty, choć 

wymagający ogromnej konsekwencji i pozytywnego nastawienia do ludzi. 

10. Według kilku opinii osób badanych, przy okazji realizacji wydarzeń dla odbiorców dwujęzycznych zawsze 

pojawia się dylemat, czy otwarta formuła nie odsunie, nie wykluczy wielu osób, które pojawiłyby się 

gdyby działanie było ukierunkowane tylko na jeden z języków. Przykłady wydarzeń ujawnione 

w badaniach przeczą takiej tezie. To raczej wydarzenia, których nie otwierają się dla drugiej grupy To raczej wydarzenia, których nie otwierają się dla drugiej grupy To raczej wydarzenia, których nie otwierają się dla drugiej grupy To raczej wydarzenia, których nie otwierają się dla drugiej grupy 

językowej, zdaniem respondentówjęzykowej, zdaniem respondentówjęzykowej, zdaniem respondentówjęzykowej, zdaniem respondentów, częściej stanowią przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia , częściej stanowią przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia , częściej stanowią przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia , częściej stanowią przyczynę alienacji mniejszości, braku poczucia 

zaangażowania w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia.zaangażowania w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia.zaangażowania w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia.zaangażowania w ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia. Te opinie wyrażane były zwłaszcza przez 

osoby, które jednocześnie deklarowały, że motywacją ich działania w kulturze jest praca na rzecz 

podtrzymania dobrego wizerunku Polski za granicą jako kraju otwartego, tolerancyjnego.  

11. Z wywiadów wynika, że istnieje grono polskich menedżerów kultury w Niemczech, pasjonatów jakiejś 

dziedziny, w której doskonale się orientują, którzy nie segregują publiczności na polską i niepolską. Są 

zapaleńcami jakiegoś kulturalnego obszaru i otwierają się na wszystkich zainteresowanych, nie 

uwypuklając specjalnie wątku polskiego. Nie robią czy organizują kultury polskiej, tylko kulturę dobrą. Nie robią czy organizują kultury polskiej, tylko kulturę dobrą. Nie robią czy organizują kultury polskiej, tylko kulturę dobrą. Nie robią czy organizują kultury polskiej, tylko kulturę dobrą. 

InicjatorzInicjatorzInicjatorzInicjatorzy tych wydarzeń nie są wyrachowanymi zawodowymi impresariami, są za to nastawieni na y tych wydarzeń nie są wyrachowanymi zawodowymi impresariami, są za to nastawieni na y tych wydarzeń nie są wyrachowanymi zawodowymi impresariami, są za to nastawieni na y tych wydarzeń nie są wyrachowanymi zawodowymi impresariami, są za to nastawieni na 

rozpoznanie, odkrywanie obszaru i swojej publiczności, stawiają również na pozytywne zaskoczenie, są rozpoznanie, odkrywanie obszaru i swojej publiczności, stawiają również na pozytywne zaskoczenie, są rozpoznanie, odkrywanie obszaru i swojej publiczności, stawiają również na pozytywne zaskoczenie, są rozpoznanie, odkrywanie obszaru i swojej publiczności, stawiają również na pozytywne zaskoczenie, są 

otwarci na nowe doświadczenia, nowe spotkania.otwarci na nowe doświadczenia, nowe spotkania.otwarci na nowe doświadczenia, nowe spotkania.otwarci na nowe doświadczenia, nowe spotkania. 

12. Analizując warunki dla skutecznej promocji działań kulturalnych, warto sięgnąć po opinie polskich 

działaczy kulturalnych mieszkających w Niemczech, które ukierunkowują nas na charakterystyczne 

okoliczności działania w tym kraju związane z pozyskiwaniem informacji o ofercie kulturalnej. Za istotne 

uznaje się z jednej strony znaczenie planowania dystrybucji informacji znacznie wcześniej niż znaczenie planowania dystrybucji informacji znacznie wcześniej niż znaczenie planowania dystrybucji informacji znacznie wcześniej niż znaczenie planowania dystrybucji informacji znacznie wcześniej niż     

wwww    warunkach polskich. Inną znaczącą okolicznością jest ciągle prestiżowe, ale również praktyczne warunkach polskich. Inną znaczącą okolicznością jest ciągle prestiżowe, ale również praktyczne warunkach polskich. Inną znaczącą okolicznością jest ciągle prestiżowe, ale również praktyczne warunkach polskich. Inną znaczącą okolicznością jest ciągle prestiżowe, ale również praktyczne 

znaczenie mediów papierowychznaczenie mediów papierowychznaczenie mediów papierowychznaczenie mediów papierowych w Niemczech. Kluczowe dla niemieckich obiegów kultury, w które 

włączeni są także mieszkający w RFN Polacy, są lokalne obiegi informacjilokalne obiegi informacjilokalne obiegi informacjilokalne obiegi informacji. To działanie na poziomie 

lokalnym, a nie kampanie w centralnie dystrybuowanych mediach, jest priorytetem w działaniu 

doświadczonych menedżerów kultury aktywnych w niemieckim kontekście. Wszystko to nie działa nie działa nie działa nie działa 

jednakjednakjednakjednak    w sprzeczności z coraz to bardziej domw sprzeczności z coraz to bardziej domw sprzeczności z coraz to bardziej domw sprzeczności z coraz to bardziej dominującym kanałem komunikowania o kulturze poprzez inującym kanałem komunikowania o kulturze poprzez inującym kanałem komunikowania o kulturze poprzez inującym kanałem komunikowania o kulturze poprzez 

media społecznościowemedia społecznościowemedia społecznościowemedia społecznościowe. Wszelako tylko jedna z osób badanych, reprezentantka polskiej instytucji tylko jedna z osób badanych, reprezentantka polskiej instytucji tylko jedna z osób badanych, reprezentantka polskiej instytucji tylko jedna z osób badanych, reprezentantka polskiej instytucji     

wwww    NiemczechNiemczechNiemczechNiemczech,,,,    przyznała, że jej organizacjprzyznała, że jej organizacjprzyznała, że jej organizacjprzyznała, że jej organizacjaaaa    badała sposób, w jaki ich odbiorcy korzystają ze źródeł badała sposób, w jaki ich odbiorcy korzystają ze źródeł badała sposób, w jaki ich odbiorcy korzystają ze źródeł badała sposób, w jaki ich odbiorcy korzystają ze źródeł 

informacjiinformacjiinformacjiinformacji    o ich wydarzeniach.o ich wydarzeniach.o ich wydarzeniach.o ich wydarzeniach. 

13. Z opinii i przykładów przywoływanych przez respondentów jasno wynika ich duża świadomość duża świadomość duża świadomość duża świadomość 

skuteczności narzędzi komunikacji, jakimi są media społecznościowe.skuteczności narzędzi komunikacji, jakimi są media społecznościowe.skuteczności narzędzi komunikacji, jakimi są media społecznościowe.skuteczności narzędzi komunikacji, jakimi są media społecznościowe. Są przekonani o przełożeniu tych 

działań na rzecz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Innym ciekawym aspektem jest rozważenie 

sytuacji, gdzie komunikowanie o kulturze dzieje się w środowiskach zdominowanych przez starszych 

migrantów. Są organizacje polonijne, które polegają ciągle na tradycyjnych metodach komunikowania 

informacji o inicjatywach kulturalnych, wedle ich oceny, bardzo adekwatnych dla środowisk polonijnych. 

Organizacje ukierunkowane na publiczność polską często stosują spersonalizowane zOrganizacje ukierunkowane na publiczność polską często stosują spersonalizowane zOrganizacje ukierunkowane na publiczność polską często stosują spersonalizowane zOrganizacje ukierunkowane na publiczność polską często stosują spersonalizowane zaproszenia aproszenia aproszenia aproszenia 

docelowe.docelowe.docelowe.docelowe. Kierują je do osób zainteresowanych tematycznie danymi wydarzeniami, typami aktywności czy Kierują je do osób zainteresowanych tematycznie danymi wydarzeniami, typami aktywności czy Kierują je do osób zainteresowanych tematycznie danymi wydarzeniami, typami aktywności czy Kierują je do osób zainteresowanych tematycznie danymi wydarzeniami, typami aktywności czy 

danym gatunkiem sztuki, medium kultury. Dane czerpią z wcześniejszych kontaktów i indywidualnych danym gatunkiem sztuki, medium kultury. Dane czerpią z wcześniejszych kontaktów i indywidualnych danym gatunkiem sztuki, medium kultury. Dane czerpią z wcześniejszych kontaktów i indywidualnych danym gatunkiem sztuki, medium kultury. Dane czerpią z wcześniejszych kontaktów i indywidualnych 
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deklaracjideklaracjideklaracjideklaracji osób zaangażowanych w życie polonijne związane z Polakami, znają z imienia i nazwiska osoby 

zainteresowane kulturą. Wiele organizacji, szczególnie instytucji polskich, które stać na działania 

wydawnicze i promocyjne, wydaje cyklicznie program w formie drukowanego folderu czy kalendarium, 

często ma to postać kwartalną, z racji trybu planowania, w jakim pracuje dana organizacja. 

14. Respondenci dobrani do badania są osobami o sporym doświadczeniu organizacyjnym. To unikatowa 

okazja do pozyskania informacji o metodzie i nakładzie pracy, uwarunkowaniach działania i motywacji 

dla powoływania inicjatyw kulturalnych. To z tej perspektywy widziany jest charakter uczestnictwa 

w kulturze Polaków w Niemczech. Większość opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów Większość opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów Większość opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów Większość opisywanych wydarzeń, warsztatów, wystaw, koncertów 

przygotowywana jest w skroprzygotowywana jest w skroprzygotowywana jest w skroprzygotowywana jest w skromnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez mnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez mnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez mnych warunkach organizacyjnych przez małe zespoły osób albo przez 

pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań pojedynczych menedżerów, animatorów, pasjonatów, społeczników, artystów. Paleta działań 

realizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników realizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników realizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników realizowanych przez konkretnych ludzi: kadry instytucji, pracowników organizacji, grupy społeczników czy czy czy czy 

samodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńcówsamodzielnych zapaleńców,,,,    obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych obejmuje wiele różnych aktywności wymagających bardzo mieszanych 

kompetencji,kompetencji,kompetencji,kompetencji, nie tylko merytorycznych – artystycznych i menedżerskich, ale również komunikacyjnych 

lub innych z dziedziny kultury. Talent w integrowaniu kompetenTalent w integrowaniu kompetenTalent w integrowaniu kompetenTalent w integrowaniu kompetencji prowadzi do pozyskania publiczności cji prowadzi do pozyskania publiczności cji prowadzi do pozyskania publiczności cji prowadzi do pozyskania publiczności 

iiii    podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność.podmiotów doceniających obecną i wspierających kolejną aktywność. 
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Tabela 6. Kapitał kulturowy, pozycja w systemie zróżnicowania społecznego i położenie 
materialne a modele uczestnictwa w kulturze 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Większa część respondentów widzi kompetencje i zaangażowanie kulturalne migrantów z Polski 

w perspektywie ich wykształcenia, kategorii klasy społecznej oraz nawyków uczestnictwa wyniesionych wykształcenia, kategorii klasy społecznej oraz nawyków uczestnictwa wyniesionych wykształcenia, kategorii klasy społecznej oraz nawyków uczestnictwa wyniesionych wykształcenia, kategorii klasy społecznej oraz nawyków uczestnictwa wyniesionych 

zzzz    rodzinnego domu lub lokalnego środowiskarodzinnego domu lub lokalnego środowiskarodzinnego domu lub lokalnego środowiskarodzinnego domu lub lokalnego środowiska. W wypowiedziach osób badanych wybrzmiewa również – 

co szczególnie ważne w kontekście sytuacji migrantów – czynnik stopnia znajomości języka niemieckiegostopnia znajomości języka niemieckiegostopnia znajomości języka niemieckiegostopnia znajomości języka niemieckiego. 

Te elementy są wskazywane jako składowe determinujące lub silnie oddziałujące na zaangażowanie składowe determinujące lub silnie oddziałujące na zaangażowanie składowe determinujące lub silnie oddziałujące na zaangażowanie składowe determinujące lub silnie oddziałujące na zaangażowanie     

wwww    uczestnictwo w kulturze.uczestnictwo w kulturze.uczestnictwo w kulturze.uczestnictwo w kulturze.    Wiedza respondentów nie opiera się wszelako na danych z badań 

społecznych czy systematycznym diagnozowaniu publiczności, lecz na obserwacjach respondentów ze obserwacjach respondentów ze obserwacjach respondentów ze obserwacjach respondentów ze 

swojego najbliższego otoczenia środowisk polonijnych. Perspektywa przyjęta przez działaczy kulturswojego najbliższego otoczenia środowisk polonijnych. Perspektywa przyjęta przez działaczy kulturswojego najbliższego otoczenia środowisk polonijnych. Perspektywa przyjęta przez działaczy kulturswojego najbliższego otoczenia środowisk polonijnych. Perspektywa przyjęta przez działaczy kulturalnych alnych alnych alnych 

charakteryzuje się perspektywą dość uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony determinizmcharakteryzuje się perspektywą dość uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony determinizmcharakteryzuje się perspektywą dość uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony determinizmcharakteryzuje się perspektywą dość uproszczoną i niekiedy popadającą w nieuzasadniony determinizm. 

W pewnych opiniach, które odnoszą się do tematyki kapitału kulturowego, słyszymy raczej utrwalanie utrwalanie utrwalanie utrwalanie 

schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych.schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych.schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych.schematycznie potraktowanych dystynkcji klasowych. 

2. Respondenci wyczuleni są wszelako na pewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii sztukipewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii sztukipewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii sztukipewne niuanse w dyskusji z zakresu estetyki i teorii sztuki. Język Język Język Język 

iiii    poziom wykształceniapoziom wykształceniapoziom wykształceniapoziom wykształcenia zgłaszane są jako główne bariery w udziale w życiu kulturalnym, choć przecież 

język pewnych dziedzin sztuki nie jest uwarunkowany znajomością języka niemieckiego. Problemy 

z uczestnictwem w kulturze dotyczą zarówno Polaków, jak i Niemców. 

3. W opiniach respondentów wybrzmiewa przekonanie, że trudno jest zmienić nawyki spędzania czasu trudno jest zmienić nawyki spędzania czasu trudno jest zmienić nawyki spędzania czasu trudno jest zmienić nawyki spędzania czasu 

wolnego, uczestnictwa w kulturze, które wolnego, uczestnictwa w kulturze, które wolnego, uczestnictwa w kulturze, które wolnego, uczestnictwa w kulturze, które utrwaliły się jeszcze w życiu migranta w Polsce. Uczestnicy utrwaliły się jeszcze w życiu migranta w Polsce. Uczestnicy utrwaliły się jeszcze w życiu migranta w Polsce. Uczestnicy utrwaliły się jeszcze w życiu migranta w Polsce. Uczestnicy 

kultury przywożą swoje nawyki z ojczyzny.kultury przywożą swoje nawyki z ojczyzny.kultury przywożą swoje nawyki z ojczyzny.kultury przywożą swoje nawyki z ojczyzny. Nietrudno w ogólności problemu zgodzić się z częścią opinii, 

że polski system edukacji, wychowanie w rodzinie i najbliższym środowisku szkolnym, dostęp do oferty 

kulturalnej i cała atmosfera wokół uczestnictwa w kulturze, mają ogromny wpływ również po zmianie 

kraju zamieszkania. Kwestią dyskusyjną i często niedocenioną przez respondentów pozostaje dynamika Kwestią dyskusyjną i często niedocenioną przez respondentów pozostaje dynamika Kwestią dyskusyjną i często niedocenioną przez respondentów pozostaje dynamika Kwestią dyskusyjną i często niedocenioną przez respondentów pozostaje dynamika 

zmiany zachowania i możliwość przełamania schematyczmiany zachowania i możliwość przełamania schematyczmiany zachowania i możliwość przełamania schematyczmiany zachowania i możliwość przełamania schematycznych, rzekomo zdeterminowanych sposobów znych, rzekomo zdeterminowanych sposobów znych, rzekomo zdeterminowanych sposobów znych, rzekomo zdeterminowanych sposobów 

uczestnictwa w kulturze. uczestnictwa w kulturze. uczestnictwa w kulturze. uczestnictwa w kulturze.  

4. Według części osób badanych zdecydowana większość aktywności proponowanych Polakom ma bardzo 

szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których pochodzą, szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których pochodzą, szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których pochodzą, szerokie spektrum z racji faktu, że sam przekrój migrantów, środowisk, z których pochodzą, zawodów, zawodów, zawodów, zawodów, 

które wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadająktóre wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadająktóre wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadająktóre wykonują, doświadczeń i wykształcenia, które posiadają,,,,    jest bardzo zróżnicowany.jest bardzo zróżnicowany.jest bardzo zróżnicowany.jest bardzo zróżnicowany. W tym sensie 

trudno wskazać uśrednionego, typowego odbiorę programów kulturalnych oferowanych Polakom 

w Niemczech – respondenci widzą tę różnorodność. 

5. W zebranych opiniach pojawia się kilkakrotnie przekonanie o kluczowej dla wyborów kulturalnych przekonanie o kluczowej dla wyborów kulturalnych przekonanie o kluczowej dla wyborów kulturalnych przekonanie o kluczowej dla wyborów kulturalnych 

charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Respondenci postrzegają Polaków według przynależności charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Respondenci postrzegają Polaków według przynależności charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Respondenci postrzegają Polaków według przynależności charakterystyce wiekowej migrantów z Polski. Respondenci postrzegają Polaków według przynależności 

do generacji. do generacji. do generacji. do generacji. Wiele ocen dotyczących zaangażowania w życie kulturalne opartych jest na obserwacjach 

grup wiekowych. Kryterium to stanowi często uproszczone narzędzie argumentacji uproszczone narzędzie argumentacji uproszczone narzędzie argumentacji uproszczone narzędzie argumentacji i wyjaśniania 

przyczyny względem zachowania w dziedzinie uczestnictwa w kulturze. Niektórzy z respondentów 

czynią też na użytek swoich argumentów powiązania grup wiekowych z tzw. falami migracyjnymi. 

Starają się zrozumieć zmiany w uczestnictwie w kulturze przez pryzmat motywacji migrantówmotywacji migrantówmotywacji migrantówmotywacji migrantów do 

osiedlania się w Niemczech i powiązanych z tym stylstylstylstylówówówów    życiażyciażyciażycia, bardziej lub mniej aktywnych kulturalnie. 

W zachodnich krajach związkowych, zwłaszcza w dużych miastach, normą jest bardzo mieszana 

struktura wiekowa migrantów polskich. Są miejsca w Niemczech, gdzie zdecydowanie dominują już 

młodzi migranci, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i bliżej polskiej granicy.  

6. Te charakterystyki wiekowe mają, zdaniem badanych, zasadnicze znaczenia dla uczestnictwa w kulturze. 

Działacze kulturalni w zależności od miejsca swojej działalności są świadkami dynamicznych przemian Działacze kulturalni w zależności od miejsca swojej działalności są świadkami dynamicznych przemian Działacze kulturalni w zależności od miejsca swojej działalności są świadkami dynamicznych przemian Działacze kulturalni w zależności od miejsca swojej działalności są świadkami dynamicznych przemian     

w zakresie grup wiekowycw zakresie grup wiekowycw zakresie grup wiekowycw zakresie grup wiekowych będących uczestnikami ich inicjatyw kulturalnych. W kilku opiniach do h będących uczestnikami ich inicjatyw kulturalnych. W kilku opiniach do h będących uczestnikami ich inicjatyw kulturalnych. W kilku opiniach do h będących uczestnikami ich inicjatyw kulturalnych. W kilku opiniach do 

najbardziej ubywającej ilościowo grupy wiekowej należą dwudziestolatkowie.najbardziej ubywającej ilościowo grupy wiekowej należą dwudziestolatkowie.najbardziej ubywającej ilościowo grupy wiekowej należą dwudziestolatkowie.najbardziej ubywającej ilościowo grupy wiekowej należą dwudziestolatkowie. W badaniach często 

wskazuje się uczestników w wieku średnim, ok. czterdziestki lub starszych, którzy pojawią się najczęściej 

w orbicie polskich instytucji kulturalnych aktywnych w Niemczech. Każda instytucja i inicjatywa 

kulturalna zazwyczaj ma swoją stałą, choćby nieliczną, ale wierną publiczność.  

7. Istotną zmienną w ocenie respondentów jest ulokowanie danego działania kulturalnego na mapie 

Niemiec, lokalna i regionalna specyficzność nawyków, standardów uczestniczenia w aktywnościach lokalna i regionalna specyficzność nawyków, standardów uczestniczenia w aktywnościach lokalna i regionalna specyficzność nawyków, standardów uczestniczenia w aktywnościach lokalna i regionalna specyficzność nawyków, standardów uczestniczenia w aktywnościach 

kulturalnych.kulturalnych.kulturalnych.kulturalnych. Również w Niemczech występują w tym zakresie różnice między poszczególnymi krajami 

związkowymi i konkretnymi miejscowościami.  

8. W wielu opisach zachowania polskich uczestników i ich decyzji co do spędzania czasu w zakresie kultury 

pojawia się kwestia relacji międzyludzkich,    istoty czasu spędzanego w celu pistoty czasu spędzanego w celu pistoty czasu spędzanego w celu pistoty czasu spędzanego w celu podtrzymania i zawierania odtrzymania i zawierania odtrzymania i zawierania odtrzymania i zawierania 
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znajomości. Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu służąznajomości. Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu służąznajomości. Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu służąznajomości. Miejsca kulturalne, wedle respondentów, bardzo temu służą. Lokalizacje wskazywane jako 

kulturalne stanowią zaplecze dla budowania relacji międzyludzkich – stąd dla wielu istotna jest trwałość dla wielu istotna jest trwałość dla wielu istotna jest trwałość dla wielu istotna jest trwałość 

miejsc, instytucji, lokali.miejsc, instytucji, lokali.miejsc, instytucji, lokali.miejsc, instytucji, lokali.    Są też podmioty i działacze kulturalni, którzy mają ochotę wyselekcjonować, 

wybrać publiczność, dzieje się to jednak zazwyczaj dla celów interesu instytucji, a rzadko z korzyścią dla 

dostępu do oferty kulturalnej. Wypowiedź jednej z osób reprezentujących polski sektor publiczny 

przynosi spostrzeżenie o właśnie takim, strategicznym budowaniu relacji przez Polaków odpowie-

dzialnych za relacje ze środowiskami polonijnymi.  

9. Miejsca prowadzone przez Polaków i najczęściej z myślą o Polakach przyciągają również uwagę Miejsca prowadzone przez Polaków i najczęściej z myślą o Polakach przyciągają również uwagę Miejsca prowadzone przez Polaków i najczęściej z myślą o Polakach przyciągają również uwagę Miejsca prowadzone przez Polaków i najczęściej z myślą o Polakach przyciągają również uwagę 

publiczności niemieckiej oraz międzynarodowej, dotyczy to wszelako dość szczególnych tematów publiczności niemieckiej oraz międzynarodowej, dotyczy to wszelako dość szczególnych tematów publiczności niemieckiej oraz międzynarodowej, dotyczy to wszelako dość szczególnych tematów publiczności niemieckiej oraz międzynarodowej, dotyczy to wszelako dość szczególnych tematów     

iiii    okoliczności.okoliczności.okoliczności.okoliczności. Nie jest tak, że miejsca te cieszą się popularnością tylko ze względu na ich polski 

wizerunek. To jest bardzo istotny międzynarodowy wymiar relacji inicjowanych przez Polaków, gdzie 

polskie miejscapolskie miejscapolskie miejscapolskie miejsca,,,,    przyjmując publiczność międzynarodowąprzyjmując publiczność międzynarodowąprzyjmując publiczność międzynarodowąprzyjmując publiczność międzynarodową,,,,    wzmacniają rolę polskich organizatorów wzmacniają rolę polskich organizatorów wzmacniają rolę polskich organizatorów wzmacniają rolę polskich organizatorów 

wwww    niemieckiej społeczności niemieckiej społeczności niemieckiej społeczności niemieckiej społeczności kulturalnej, zwłaszcza tej nastawionej na dialog ludzi i kultur.kulturalnej, zwłaszcza tej nastawionej na dialog ludzi i kultur.kulturalnej, zwłaszcza tej nastawionej na dialog ludzi i kultur.kulturalnej, zwłaszcza tej nastawionej na dialog ludzi i kultur. 

10. Działacze kulturalni w polskich środowiskach w Niemczech próbują diagnozować swoją publiczność, 

segmentować ją, wskazywać typy odbiorców swoich ofert. Nie jest to czynione Nie jest to czynione Nie jest to czynione Nie jest to czynione na podstawiena podstawiena podstawiena podstawie    

ssssystematycznystematycznystematycznystematycznychychychych    badabadabadabadańńńń, lecz, lecz, lecz, lecz    opiera się naopiera się naopiera się naopiera się na    własnwłasnwłasnwłasnychychychych    obserwacjobserwacjobserwacjobserwacjachachachach, stanowi jednak pewną próbę , stanowi jednak pewną próbę , stanowi jednak pewną próbę , stanowi jednak pewną próbę 

kompleksowego przypisania typów publiczności do typów wydarzeń i instytucji, organizacji kulturalnych. kompleksowego przypisania typów publiczności do typów wydarzeń i instytucji, organizacji kulturalnych. kompleksowego przypisania typów publiczności do typów wydarzeń i instytucji, organizacji kulturalnych. kompleksowego przypisania typów publiczności do typów wydarzeń i instytucji, organizacji kulturalnych. 

Osoby badane budują charakterystykę publiczności w formie dychOsoby badane budują charakterystykę publiczności w formie dychOsoby badane budują charakterystykę publiczności w formie dychOsoby badane budują charakterystykę publiczności w formie dychotomii.otomii.otomii.otomii. Tym razem nie chodzi 

wyłącznie o kulturę niską i wysoką. Tu zwrócić trzeba uwagę na bazę dla dystynkcji, jaką jest czyniony dystynkcji, jaką jest czyniony dystynkcji, jaką jest czyniony dystynkcji, jaką jest czyniony 

przez respondentów podział na kulturę egalitarną i elitarną, nie w sensie dostępności, lecz konwencji, przez respondentów podział na kulturę egalitarną i elitarną, nie w sensie dostępności, lecz konwencji, przez respondentów podział na kulturę egalitarną i elitarną, nie w sensie dostępności, lecz konwencji, przez respondentów podział na kulturę egalitarną i elitarną, nie w sensie dostępności, lecz konwencji, 

dziedziny artystycznedziedziny artystycznedziedziny artystycznedziedziny artystycznej lub gatunku aktywności kulturalnej, którj lub gatunku aktywności kulturalnej, którj lub gatunku aktywności kulturalnej, którj lub gatunku aktywności kulturalnej, któreeee    wymagają mniej lub bardziej wymagają mniej lub bardziej wymagają mniej lub bardziej wymagają mniej lub bardziej 

zaawansowanych kompetencji estetycznych.zaawansowanych kompetencji estetycznych.zaawansowanych kompetencji estetycznych.zaawansowanych kompetencji estetycznych. W tym obszarze warto przywołać również głos wskazujący 

na najbardziej skutecznie przyciągające migrantów miejsca integracji. Ich egalitarny, niegalitarny, niegalitarny, niegalitarny, niezobowiązujący ezobowiązujący ezobowiązujący ezobowiązujący 

charaktercharaktercharaktercharakter jest kluczową cechą. Imprezy plenerowe zdominowane są często przez rodziny mieszane, 

dwujęzyczne i dwunarodowe.    W relacjach na temat najczęściej spotykanych typów uczestników 

wydarzeń kulturalnych warto zwrócić uwagę na publicznośćpublicznośćpublicznośćpubliczność    właśnie tych otwartych wydarzeń, które właśnie tych otwartych wydarzeń, które właśnie tych otwartych wydarzeń, które właśnie tych otwartych wydarzeń, które 

mają pewną regularność.mają pewną regularność.mają pewną regularność.mają pewną regularność. 
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Tabela 7. Walencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze migrantów z Polski w Niemczech 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Z wypowiedzi respondentów wynika, że migranci podtrzymują relacje swoich dzieci z Polską i z rodziną 

pozostałą w kraju. Tożsamość polska ma tym samym charakter relacji z miejscami w Polsce i ludźmi, Tożsamość polska ma tym samym charakter relacji z miejscami w Polsce i ludźmi, Tożsamość polska ma tym samym charakter relacji z miejscami w Polsce i ludźmi, Tożsamość polska ma tym samym charakter relacji z miejscami w Polsce i ludźmi, 

którzy podtrzymują ciągle polskie więzi. Jednak zamykaniektórzy podtrzymują ciągle polskie więzi. Jednak zamykaniektórzy podtrzymują ciągle polskie więzi. Jednak zamykaniektórzy podtrzymują ciągle polskie więzi. Jednak zamykanie    kwestii kwestii kwestii kwestii ppppolskości migrantów tylko na olskości migrantów tylko na olskości migrantów tylko na olskości migrantów tylko na 

wakacyjne wyjazdy dzieci bez pogłębienia kontekstu migracji i podtrzymywania bieżącego kontaktu może wakacyjne wyjazdy dzieci bez pogłębienia kontekstu migracji i podtrzymywania bieżącego kontaktu może wakacyjne wyjazdy dzieci bez pogłębienia kontekstu migracji i podtrzymywania bieżącego kontaktu może wakacyjne wyjazdy dzieci bez pogłębienia kontekstu migracji i podtrzymywania bieżącego kontaktu może 

nie być przydatnenie być przydatnenie być przydatnenie być przydatne dla podtrzymania polskiej tożsamości dzieci. W tym sensie istotność podtrzymania 

ciągłości dziedzictwa migrantów z Polski rozpatrywana jest w kategoriach zarówno pewnej tradycji, jak i 

praktyk podtrzymywania przez migrantów więzi z Polską oraz w szerszym kontekście problemu migracji 

na terenie RFN. 

2. Tożsamość narodowa Polaków w Niemczech jest również przedmiotem działań organizacji ukierunko-

wanych na relacje polsko-niemieckie. To z jednej strony Instytuty Polskie, które nie pozostają obojętne 

na losy migrantów z Polski w Niemczech, z drugiej strony ta tożsamość jest jeszcze intensywniej tożsamość jest jeszcze intensywniej tożsamość jest jeszcze intensywniej tożsamość jest jeszcze intensywniej 

przedmiotem uwagi stowarzyszeń, związków, organizacji oddolnych.przedmiotem uwagi stowarzyszeń, związków, organizacji oddolnych.przedmiotem uwagi stowarzyszeń, związków, organizacji oddolnych.przedmiotem uwagi stowarzyszeń, związków, organizacji oddolnych. Instytuty Polskie stanowią istotny Instytuty Polskie stanowią istotny Instytuty Polskie stanowią istotny Instytuty Polskie stanowią istotny 

punkt odniesienia dla migrantów polskich, wspomagają podtrzymanie tej tożsamości,punkt odniesienia dla migrantów polskich, wspomagają podtrzymanie tej tożsamości,punkt odniesienia dla migrantów polskich, wspomagają podtrzymanie tej tożsamości,punkt odniesienia dla migrantów polskich, wspomagają podtrzymanie tej tożsamości, proponują 

wydarzenia formujące i umacniające identyfikację osób jako Polaków, przypominają o polskich więziach. 

Wszelako każdy migrant ma swoją historię, do której działalność instytucji może odnosić się w zakresie Wszelako każdy migrant ma swoją historię, do której działalność instytucji może odnosić się w zakresie Wszelako każdy migrant ma swoją historię, do której działalność instytucji może odnosić się w zakresie Wszelako każdy migrant ma swoją historię, do której działalność instytucji może odnosić się w zakresie 

zasadniczym lub jedynie pomocniczymzasadniczym lub jedynie pomocniczymzasadniczym lub jedynie pomocniczymzasadniczym lub jedynie pomocniczym. Odległość z Niemiec do Polski nie jest tak duża, by instytucja 

polska stanowiła prawdziwą ostoję dalekiej ojczyzny, ona jest tuż obok, godzinę lub najdalej kilka godzin 

w podróży. Placówki w Niemczech nie mają tej presji odległości od ojczyzny, stąd ich rola może nie być 

tak niezastępowalna jak w odległych od Polski krajach. Wśród badanych działaczy kulturalnych pojawiły 

się również opinie sceptyczne względem programowych, zorganizowanych form wzmacniania tożsamości opinie sceptyczne względem programowych, zorganizowanych form wzmacniania tożsamości opinie sceptyczne względem programowych, zorganizowanych form wzmacniania tożsamości opinie sceptyczne względem programowych, zorganizowanych form wzmacniania tożsamości 

narodowej,narodowej,narodowej,narodowej, a instytucje takie jak Instytuty Polskiej mogą mieć jedynie znaczenie w kształtowaniu 

tożsamości kulturowej młodszych pokoleń Polaków. 

3. Oddolnie działające organizacje społeczne, polonijne, widzą swoją rolę jako pośredników i wspiera-

jących tożsamość polską migrantów. Za jeden z kluczowych obszarów dla tożsamości polskiej uważana 

jest edukacja dzieci.edukacja dzieci.edukacja dzieci.edukacja dzieci. Stowarzyszenia polonijne widzą swoją rolę w kluczowym dla zagadnień tożsamości Stowarzyszenia polonijne widzą swoją rolę w kluczowym dla zagadnień tożsamości Stowarzyszenia polonijne widzą swoją rolę w kluczowym dla zagadnień tożsamości Stowarzyszenia polonijne widzą swoją rolę w kluczowym dla zagadnień tożsamości 

problemie, w zabieganiu o ciągłość działań zapewniających naukę w szkołach publicznych języka polskiego problemie, w zabieganiu o ciągłość działań zapewniających naukę w szkołach publicznych języka polskiego problemie, w zabieganiu o ciągłość działań zapewniających naukę w szkołach publicznych języka polskiego problemie, w zabieganiu o ciągłość działań zapewniających naukę w szkołach publicznych języka polskiego 

jako ojczystego dla polskich dzieci i młodjako ojczystego dla polskich dzieci i młodjako ojczystego dla polskich dzieci i młodjako ojczystego dla polskich dzieci i młodzieży mieszkających w RFN.zieży mieszkających w RFN.zieży mieszkających w RFN.zieży mieszkających w RFN. Postrzegają siebie w tym sensie jako 

lobbystów, mediatorów usprawniających komunikację między Polakami a Niemcami oraz Polakami a ich 

niemieckimi instytucjami, na które łożą w niemieckich podatkach, a które również zgodnie z prawem 

zobowiązane są wspierać naukę języka polskiego. 

4. Istnieją też opinie i obserwacje, że Polacy na emigracji częściej niż w kraju szukają relacji społecznych. 

Często są to osoby dorosłe przyjeżdżające do Niemiec, które wcześniej nie brały udziału w inicjatywach 

oddolnych, grupach społecznych. Bez odwołania się do innych badań trudno zweryfikować to 

spostrzeżenie jako wniosek dotyczący większej grupy Polaków.  

5. Stowarzyszeniom polonijnym trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność trudniej strukturalnie o systematyczność, strategiczność działania działania działania działania 

iiii    finansowania aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi publiczne instytucje. finansowania aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi publiczne instytucje. finansowania aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi publiczne instytucje. finansowania aktywności kulturalnych w takim stopniu, w jakim radzą sobie z nimi publiczne instytucje. 

W odpowiedziach na pytanie o tego typu działalność osoby badane wskazują na problemy kadrowe  

i brak czasu osób działających na zasadzie wolontariatu. 

6. Niezbywalnym obszarem refleksji respondentów pytanych o tożsamość polską jest język polski. 

Wspomnianym już wcześniej podstawowym wymiarem spraw tożsamości polskiej dostrzeżonym 

w wywiadach pogłębionych jest sprawa dostępnośdostępnośdostępnośdostępnościcicici    edukacji w zakredukacji w zakredukacji w zakredukacji w zakresie języka ojczystego, jak również esie języka ojczystego, jak również esie języka ojczystego, jak również esie języka ojczystego, jak również 

stwarzania dorosłym migrantom z Polski okazji do kontaktu z językiemstwarzania dorosłym migrantom z Polski okazji do kontaktu z językiemstwarzania dorosłym migrantom z Polski okazji do kontaktu z językiemstwarzania dorosłym migrantom z Polski okazji do kontaktu z językiem ojczystym. Temat ten często 

wybrzmiewał w wypowiedziach polskich działaczy kulturalnych. Szkoły są zasadniczym celem uwagi 

działaczy kulturalnych jako naturalne miejsca edukacji dzieci z Polski, które w oczywisty sposób chcą 

odnaleźć się w niemieckim społeczeństwie jako jego bardzo istotna część.    Wygląda to na paradoks, ale 

szkołę, także niemieckie placówki, postrzega się dziś jako podmiot odpowiedzialny za wzmacnianie 

tożsamości polskiej. Kluczowe jest tu uczenie języka polskiego jako ojczystego dzieci, które nie miały Kluczowe jest tu uczenie języka polskiego jako ojczystego dzieci, które nie miały Kluczowe jest tu uczenie języka polskiego jako ojczystego dzieci, które nie miały Kluczowe 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 styczności z polską szkołą i nie mają poza domem okazji do podtrzymywania swojej polskiej biegłości styczności z polską szkołą i nie mają poza domem okazji do podtrzymywania swojej polskiej biegłości styczności z polską szkołą i nie mają poza domem okazji do podtrzymywania swojej polskiej biegłości 

językowej.językowej.językowej.językowej. 

7. Istotnym komponentem tożsamości polskiej Polaków w Niemczech jest poczucie bezpieczeństwa relacji, poczucie bezpieczeństwa relacji, poczucie bezpieczeństwa relacji, poczucie bezpieczeństwa relacji, 

a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez innych a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez innych a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez innych a konkretnie potrzeba bycia lepiej zrozumianym przez innych ––––    co dla wielu migrantów nie jest możliwe co dla wielu migrantów nie jest możliwe co dla wielu migrantów nie jest możliwe co dla wielu migrantów nie jest możliwe     

z pomocą języka niemieckiegoz pomocą języka niemieckiegoz pomocą języka niemieckiegoz pomocą języka niemieckiego, nawet gdy mówią nim biegle. Dla osób dorosłych, migrantów polskich  

w Niemczech, możliwość posługiwania się językiem polskim ma nie mniejsze znaczenie, tak 
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tożsamościowe narodowo, jak po prostu nawet psychologiczne, zdrowotne. W wielu wypowiedziach 

przypominano jak ważne jest życprzypominano jak ważne jest życprzypominano jak ważne jest życprzypominano jak ważne jest życie wśród osób, „które cię rozumieją” ie wśród osób, „które cię rozumieją” ie wśród osób, „które cię rozumieją” ie wśród osób, „które cię rozumieją” ––––    w tym wymiarze życia, język polski w tym wymiarze życia, język polski w tym wymiarze życia, język polski w tym wymiarze życia, język polski 

jest dla migrantów niezastąpionyjest dla migrantów niezastąpionyjest dla migrantów niezastąpionyjest dla migrantów niezastąpiony. Możliwość posłuchania i porozmawiania w języku, którym mówiło się 

w domu rodzinnym, determinuje często wybór miejsc, w których Polacy czują się dobrze, w których 

lubią spędzać czas wolny, są to przede wszystkim miejsca i organizacje oferujące aktywności kulturalne. 

8. Miejsca, które zyskują duże uznanie wśród działaczy kulturalnych poddanych badaniu, to te, gdzie 

Polacy mogą się zetknąć z wieloma kulturami, językami, spotkaniami wielu grup, które łączy 

pochodzenie etniczne – podmioty takie budują na tym językowym i kulturowym otwarciu swoją markę.  

9. Z jednej strony temat tożsamości polskiej wywołał w sporej części respondentów badania kwestię 

wizerunku Polaków i Polski w Niemczech, problemów z ikonicznością polskiej kultury, z nieobecnością 

łatwo rozpoznawalnych motywów, dobrych skojarzeń (z czym nie mają problemu np. Włosi czy 

Francuzi), z zaniedbaniami w upowszechnianiu fenomenów i ikon polskiez zaniedbaniami w upowszechnianiu fenomenów i ikon polskiez zaniedbaniami w upowszechnianiu fenomenów i ikon polskiez zaniedbaniami w upowszechnianiu fenomenów i ikon polskiej kulturyj kulturyj kulturyj kultury, znaków 

rozpoznawczych polskości. Pojawiła się w wywiadach opinia, jakoby Polsce brakowało mocnych  

w wymiarze międzynarodowym ikon kulturalnych, symboli rozpoznawalnych na całym świecie, 

budujących ciepły, jednoznacznie pozytywny, korzystny wizerunek. Z drugiej strony zwracano uwagę na Z drugiej strony zwracano uwagę na Z drugiej strony zwracano uwagę na Z drugiej strony zwracano uwagę na 

fakt, że nie byłoby wskazane by w sposób nachalny polskością epatować w Niemczech. Polacy z reguły nie fakt, że nie byłoby wskazane by w sposób nachalny polskością epatować w Niemczech. Polacy z reguły nie fakt, że nie byłoby wskazane by w sposób nachalny polskością epatować w Niemczech. Polacy z reguły nie fakt, że nie byłoby wskazane by w sposób nachalny polskością epatować w Niemczech. Polacy z reguły nie 

obnoszą się ze swoją polskością, traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania obnoszą się ze swoją polskością, traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania obnoszą się ze swoją polskością, traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania obnoszą się ze swoją polskością, traktują to jako rzecz prywatną, niewymagającą manifestowania 

wwww    miejscach publmiejscach publmiejscach publmiejscach publicznych, związanych z pracą.icznych, związanych z pracą.icznych, związanych z pracą.icznych, związanych z pracą. Organizatorzy działań kulturalnych dzielili się z badaczami 

niestandardowymi pomysłami na budowanie dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz niestandardowymi pomysłami na budowanie dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz niestandardowymi pomysłami na budowanie dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz niestandardowymi pomysłami na budowanie dobrego wizerunku tożsamości kulturowej Polaków oraz 

szczegółowymi obserwacjami w zakresie elementów wzmacniających reputację Pszczegółowymi obserwacjami w zakresie elementów wzmacniających reputację Pszczegółowymi obserwacjami w zakresie elementów wzmacniających reputację Pszczegółowymi obserwacjami w zakresie elementów wzmacniających reputację Polski wśród olski wśród olski wśród olski wśród 

mieszkańców Niemiec.mieszkańców Niemiec.mieszkańców Niemiec.mieszkańców Niemiec. To, co działa na wyobraźnię i pamięć Niemców w zakresie inicjatyw polskich – to 

te, które odbiegają od standardów kojarzonych z Polską i Polakami, które traktują wiele kwestii 

z przymrużeniem oka, jak również motywowane ciekawością tego, co inne od naszych schematycznych 

skojarzeń, są takie miejsca w RFN. 

10. W opinii jednego z respondentów kluczem do sukcesu inicjatywy społecznej, społeczno-kulturalnej  

w Niemczech jest uczciwość intencji, bycie wiarygodnym z racji uczciwość intencji, bycie wiarygodnym z racji uczciwość intencji, bycie wiarygodnym z racji uczciwość intencji, bycie wiarygodnym z racji zajmowania się czymś, co przekonuje zajmowania się czymś, co przekonuje zajmowania się czymś, co przekonuje zajmowania się czymś, co przekonuje 

jakością zaangażowania organizatora, jego pasji, ciekawości, poświęcenia sprawie.jakością zaangażowania organizatora, jego pasji, ciekawości, poświęcenia sprawie.jakością zaangażowania organizatora, jego pasji, ciekawości, poświęcenia sprawie.jakością zaangażowania organizatora, jego pasji, ciekawości, poświęcenia sprawie. 

11. Wśród reakcji respondentów na tematykę polskiej tożsamości wyjątkowo pojawiały się akcenty 

dotyczące bieżącej polityki. Do cenniejszych uwag należała ta poświęcona rzekomemu uodpornieniu rzekomemu uodpornieniu rzekomemu uodpornieniu rzekomemu uodpornieniu 

środowisk polonijnych na agitację polskich polityków.środowisk polonijnych na agitację polskich polityków.środowisk polonijnych na agitację polskich polityków.środowisk polonijnych na agitację polskich polityków. W tych kontekście pojawił się niedawno 

aktywowany w Polsce temat aktualności reparacji wojennych, który w znanych respondentowi 

środowiskach polskich niemieckiego pogranicza, widziany z bliska, został uznany za absurdalny.  

12. Stowarzyszenia polonijne w swojej działalności wspólnie z partnerami, np. z lokalną szkołą, zabiegają  

o wsparcie finansowe dla kultywowania tożsamości polskiej w wymiarze bardzo konkretnym, np. 

poprzez zakup polskich strojów ludowych dla dzieci, które wykorzystywane są podczas różnych wydarzeń zakup polskich strojów ludowych dla dzieci, które wykorzystywane są podczas różnych wydarzeń zakup polskich strojów ludowych dla dzieci, które wykorzystywane są podczas różnych wydarzeń zakup polskich strojów ludowych dla dzieci, które wykorzystywane są podczas różnych wydarzeń 

integracyjnych do wewnątrz grupy polskiej, jak też na zewnątrz, pintegracyjnych do wewnątrz grupy polskiej, jak też na zewnątrz, pintegracyjnych do wewnątrz grupy polskiej, jak też na zewnątrz, pintegracyjnych do wewnątrz grupy polskiej, jak też na zewnątrz, podczas wydarzeń o charakterze odczas wydarzeń o charakterze odczas wydarzeń o charakterze odczas wydarzeń o charakterze 

prezentacji dla niemieckich i innych sąsiadów kultury polskiejprezentacji dla niemieckich i innych sąsiadów kultury polskiejprezentacji dla niemieckich i innych sąsiadów kultury polskiejprezentacji dla niemieckich i innych sąsiadów kultury polskiej. Przywilej noszenia strojów ludowych jako 

atrybutu polskiej tożsamości narodowej utrzymany został na potrzeby występów dzieci migrantów  

z Polski. Analiza tej obserwacji wyrażonej przez respondenta z jednej strony może być dowodem na 

skuteczną realizację pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych pokoleniach skuteczną realizację pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych pokoleniach skuteczną realizację pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych pokoleniach skuteczną realizację pragnienia podtrzymania symbolicznej więzi z Polską w kolejnych pokoleniach 

rodzinnych, z drugiej strony może to świadczyć o delegowaniu na własne lub inne dzieci nrodzinnych, z drugiej strony może to świadczyć o delegowaniu na własne lub inne dzieci nrodzinnych, z drugiej strony może to świadczyć o delegowaniu na własne lub inne dzieci nrodzinnych, z drugiej strony może to świadczyć o delegowaniu na własne lub inne dzieci najbardziej ajbardziej ajbardziej ajbardziej 

widocznych elementów tożsamościowych migrantów, związanwidocznych elementów tożsamościowych migrantów, związanwidocznych elementów tożsamościowych migrantów, związanwidocznych elementów tożsamościowych migrantów, związanychychychych    z tradycją, dziedzictwem. z tradycją, dziedzictwem. z tradycją, dziedzictwem. z tradycją, dziedzictwem. Ubieranie się 

Polaków w strój związany z ich tradycyjnym etnosem umyka z pierwszego planu, przestaje być metodą 

wyrażania swojej odrębności. Staje się elementemStaje się elementemStaje się elementemStaje się elementem    performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez performatywnym, odtwarzanym przez dzieci, bez 

pełnej świadomości kontekstu. pełnej świadomości kontekstu. pełnej świadomości kontekstu. pełnej świadomości kontekstu. Dlatego trudno znaleźć oznaki polskiego stroju ludowego w codziennych 

strojach Polaków mieszkających w Niemczech, kraju, w którym spotkać można bardzo wielu 

mieszkańców, Niemców i Niemek, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, podtrzymujących tradycję stroju 

ludowego czy jego elementów (klamry, nakrycia głowy, spódnice, bluzki, spodnie, kaftany, kurtki, 

obuwie) w stroju codziennym. Jeden z respondentów wyraża zgodną z powyższą obserwacją uwagę, że 

dziś postrzeganie atrybutów polskości ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania postrzeganie atrybutów polskości ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania postrzeganie atrybutów polskości ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania postrzeganie atrybutów polskości ograniczone jest w praktyce dnia codziennego do władania 

językiem polskim.językiem polskim.językiem polskim.językiem polskim.  

13. Pewne osoby zwracają uwagę na niewykorzystany potencjał polskiej kuchniniewykorzystany potencjał polskiej kuchniniewykorzystany potencjał polskiej kuchniniewykorzystany potencjał polskiej kuchni, wykraczający poza proste 

pierogi i bigos. Paleta oferty restauracyjnej polskich mistrzów kuchni jest znacznie bogatsza w Polsce, 

niż można by przypuszczać, opierając swoją wiedzę na kuchni polskiej serwowanej w Niemczech. 

14. Ważną zmianą perspektywy postrzegania problemu tożsamości polskiej jest przyjrzenie się 

obserwacjom z terenów przygranicznych. Paradoksalnie podtrzymanie widocznych atrybutów tożsamości Paradoksalnie podtrzymanie widocznych atrybutów tożsamości Paradoksalnie podtrzymanie widocznych atrybutów tożsamości Paradoksalnie podtrzymanie widocznych atrybutów tożsamości 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

161 
 

Polaków na terenach najbliższych polskiej granicy nie jest najbardziejPolaków na terenach najbliższych polskiej granicy nie jest najbardziejPolaków na terenach najbliższych polskiej granicy nie jest najbardziejPolaków na terenach najbliższych polskiej granicy nie jest najbardziej    oczywiste.oczywiste.oczywiste.oczywiste. Analiza wypowiedzi Analiza wypowiedzi Analiza wypowiedzi Analiza wypowiedzi 

dotyczących uczestnictwa w kulturze Polaków dotyczących uczestnictwa w kulturze Polaków dotyczących uczestnictwa w kulturze Polaków dotyczących uczestnictwa w kulturze Polaków popopopo    niemieckiej stronie pogranicza z Polską skłania do niemieckiej stronie pogranicza z Polską skłania do niemieckiej stronie pogranicza z Polską skłania do niemieckiej stronie pogranicza z Polską skłania do 

konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu znacznie bardziej złożone niż w miejscach konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu znacznie bardziej złożone niż w miejscach konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu znacznie bardziej złożone niż w miejscach konstatacji, że postrzeganie roli organizacji polonijnych jest tu znacznie bardziej złożone niż w miejscach 

bardziej od Polski bardziej od Polski bardziej od Polski bardziej od Polski oddalonych.oddalonych.oddalonych.oddalonych. Z jednej strony bbbbliskość Polski sprawia, że wiele rzeczy jest dla liskość Polski sprawia, że wiele rzeczy jest dla liskość Polski sprawia, że wiele rzeczy jest dla liskość Polski sprawia, że wiele rzeczy jest dla ppppolskich olskich olskich olskich 

migrantów w Niemczech prostsze do zorganizowania i nie wymaga wsparcia organizacji takich jak związek migrantów w Niemczech prostsze do zorganizowania i nie wymaga wsparcia organizacji takich jak związek migrantów w Niemczech prostsze do zorganizowania i nie wymaga wsparcia organizacji takich jak związek migrantów w Niemczech prostsze do zorganizowania i nie wymaga wsparcia organizacji takich jak związek 

Polaków czy stowarzyszenie polonijne. Jednocześnie ewidentnie przy Polaków czy stowarzyszenie polonijne. Jednocześnie ewidentnie przy Polaków czy stowarzyszenie polonijne. Jednocześnie ewidentnie przy Polaków czy stowarzyszenie polonijne. Jednocześnie ewidentnie przy granicy zaangażowanie we granicy zaangażowanie we granicy zaangażowanie we granicy zaangażowanie we 

współdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polskowspółdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polskowspółdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polskowspółdziałanie w ramach oficjalnej współpracy polsko----niemieckiej ze strony Polaków zarabiających niemieckiej ze strony Polaków zarabiających niemieckiej ze strony Polaków zarabiających niemieckiej ze strony Polaków zarabiających     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech,,,,    a wydających zarobione pieniądze w Polscea wydających zarobione pieniądze w Polscea wydających zarobione pieniądze w Polscea wydających zarobione pieniądze w Polsce,,,,    jest słabszejest słabszejest słabszejest słabsze. Ich poczucie przynależności Ich poczucie przynależności Ich poczucie przynależności Ich poczucie przynależności 

zarównozarównozarównozarówno    do zagranicznego otoczeniado zagranicznego otoczeniado zagranicznego otoczeniado zagranicznego otoczenia,,,,    jak jak jak jak i doi doi doi do    środowisk czy grup migrantów z Polski mieszkających po środowisk czy grup migrantów z Polski mieszkających po środowisk czy grup migrantów z Polski mieszkających po środowisk czy grup migrantów z Polski mieszkających po 

niemieckiej stronie jest niemieckiej stronie jest niemieckiej stronie jest niemieckiej stronie jest ––––    wedle jednej z respondentekwedle jednej z respondentekwedle jednej z respondentekwedle jednej z respondentek    ––––    mniejsze.mniejsze.mniejsze.mniejsze. Specjalne wzmacnianie polskiej Specjalne wzmacnianie polskiej Specjalne wzmacnianie polskiej Specjalne wzmacnianie polskiej 

tożsamości narodowej na terenach przygranicznych stanowiło i stanowi dla wielu niepotrzebną tożsamości narodowej na terenach przygranicznych stanowiło i stanowi dla wielu niepotrzebną tożsamości narodowej na terenach przygranicznych stanowiło i stanowi dla wielu niepotrzebną tożsamości narodowej na terenach przygranicznych stanowiło i stanowi dla wielu niepotrzebną 

ddddemonstrację i pewne ryzyko dla dialogu międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach.emonstrację i pewne ryzyko dla dialogu międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach.emonstrację i pewne ryzyko dla dialogu międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach.emonstrację i pewne ryzyko dla dialogu międzykulturowego potrzebnego w tych miejscach. Kluczowe Kluczowe Kluczowe Kluczowe 

dla budowania relacji jest znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, dla budowania relacji jest znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, dla budowania relacji jest znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, dla budowania relacji jest znaczenie lokalnych organizacji działających w gminach przygranicznych, 

zainteresowanych współpracą na poziomie regionalnym i lokalnyzainteresowanych współpracą na poziomie regionalnym i lokalnyzainteresowanych współpracą na poziomie regionalnym i lokalnyzainteresowanych współpracą na poziomie regionalnym i lokalnym.m.m.m. 
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Tabela 8. Motywy uczestnictwa w kulturze migrantów z Polski w Niemczech 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Osobiste motywacje osób organizujących działania kulturalne dają obraz genezy i idei stojących za 

inicjowaniem miejsc i wydarzeń kulturalnych w środowiskach polonijnych. Wśród tych motywacji, 

zaobserwowanych najczęściej z autopsji przez aktywnych organizacyjnie respondentów, odnajdziemy: 

momenty biograficzne o charakterze artystycznym, aspiracje do oferowania czegoś artystycznie lepszego momenty biograficzne o charakterze artystycznym, aspiracje do oferowania czegoś artystycznie lepszego momenty biograficzne o charakterze artystycznym, aspiracje do oferowania czegoś artystycznie lepszego momenty biograficzne o charakterze artystycznym, aspiracje do oferowania czegoś artystycznie lepszego 

iiii    rozwijarozwijarozwijarozwijającego, niż zapewniają inni, altruistyczna chęć promocji polskich talentów, w końcu chęć działania jącego, niż zapewniają inni, altruistyczna chęć promocji polskich talentów, w końcu chęć działania jącego, niż zapewniają inni, altruistyczna chęć promocji polskich talentów, w końcu chęć działania jącego, niż zapewniają inni, altruistyczna chęć promocji polskich talentów, w końcu chęć działania 

w społecznym interesie swojej najbliższej wspólnoty lokalnej.w społecznym interesie swojej najbliższej wspólnoty lokalnej.w społecznym interesie swojej najbliższej wspólnoty lokalnej.w społecznym interesie swojej najbliższej wspólnoty lokalnej. To wynika z deklaracji osób badanych,  

a w żadnej z tych wypowiedzi dotyczących motywacji do działania nie pojawiają się motywacje 

zarobkowe czy wizerunkowe, służące własnemu interesowi respondentów. Kilkakrotnie wspominano 

jedynie o „dokładaniu ze swoich środków”. Za niezbędne do skutecznego wykonywania pracy  

w dziedzinie kultury uważa się zapał i osobiste zaangażowaniezapał i osobiste zaangażowaniezapał i osobiste zaangażowaniezapał i osobiste zaangażowanie, dotyczy to również osób zatrudnionych 

w sektorze publicznym.  

2. Wielu inicjatorów myśli początkowo z dużym rozmachem, zakładając działania z pomocą budżetu 

publicznego, z odpowiednią infrastrukturą czy nawet – na co zwrócono uwagę w kilku wywiadach – 

jakimś etatem, który pozwoliłby działać stale i systemowo. Wszelako samo działanie w praktyce czyni ich działanie w praktyce czyni ich działanie w praktyce czyni ich działanie w praktyce czyni ich 

wstępne założenia bardziej realistycznymi. Jeśli inicjatorzy się nie podwstępne założenia bardziej realistycznymi. Jeśli inicjatorzy się nie podwstępne założenia bardziej realistycznymi. Jeśli inicjatorzy się nie podwstępne założenia bardziej realistycznymi. Jeśli inicjatorzy się nie poddają, motywacje te kierują ich dają, motywacje te kierują ich dają, motywacje te kierują ich dają, motywacje te kierują ich     

w stronę adaptacji do innego modeluw stronę adaptacji do innego modeluw stronę adaptacji do innego modeluw stronę adaptacji do innego modelu, opartego na działaniach – jak wskazują wybrani respondenci – 

w pełni społecznych. 

3. Jednym z najprostszych wyjaśnień dla motywacji kierujących osobami z publiczności organizacji i insty-

tucji kulturalnych powiązanych z Polską uczestniczących w aktywnościach kulturalnych jest najzwyczaj-

niejsza ciekawość, ta czasem jest wzmocniona chęcią pogłębienia wiedzy, która dotyczy czegoś ciekawość, ta czasem jest wzmocniona chęcią pogłębienia wiedzy, która dotyczy czegoś ciekawość, ta czasem jest wzmocniona chęcią pogłębienia wiedzy, która dotyczy czegoś ciekawość, ta czasem jest wzmocniona chęcią pogłębienia wiedzy, która dotyczy czegoś 

intrygującego, dyskusyjnego, dyskutowanego, czasem również intrygującego, dyskusyjnego, dyskutowanego, czasem również intrygującego, dyskusyjnego, dyskutowanego, czasem również intrygującego, dyskusyjnego, dyskutowanego, czasem również kontrowersyjnego.kontrowersyjnego.kontrowersyjnego.kontrowersyjnego. 

4. Klasycznym przykładem wydarzenia kulturalnego, które niesie wartość estetyczną, ale często jest 

podbudowane motywem towarzyskim, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z osobami niespotykanymi na motywem towarzyskim, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z osobami niespotykanymi na motywem towarzyskim, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z osobami niespotykanymi na motywem towarzyskim, spotkania z przyjaciółmi, rozmowy z osobami niespotykanymi na 

co dzień, podpatrzenia, kto jak wygląda, z co dzień, podpatrzenia, kto jak wygląda, z co dzień, podpatrzenia, kto jak wygląda, z co dzień, podpatrzenia, kto jak wygląda, z kim przychodzi, co kogo interesujekim przychodzi, co kogo interesujekim przychodzi, co kogo interesujekim przychodzi, co kogo interesuje, jest format wernisażowy.  

W opinii części respondentów, jeśli to jest dodatkowo wzmocnione marką instytucji, która zapewnia marką instytucji, która zapewnia marką instytucji, która zapewnia marką instytucji, która zapewnia 

dobre towarzystwo, odpowiednią oprawę i niezawstydzającą jakość artystycznądobre towarzystwo, odpowiednią oprawę i niezawstydzającą jakość artystycznądobre towarzystwo, odpowiednią oprawę i niezawstydzającą jakość artystycznądobre towarzystwo, odpowiednią oprawę i niezawstydzającą jakość artystyczną, trudno odmówić sobie 

mobilizacji i przyjścia na takie wydarzenie. 

5. Nie tylko organizatorzy, ale również publiczność chętnie da się zaprosić, zaangażować, poświęcić czas, publiczność chętnie da się zaprosić, zaangażować, poświęcić czas, publiczność chętnie da się zaprosić, zaangażować, poświęcić czas, publiczność chętnie da się zaprosić, zaangażować, poświęcić czas, 

gdy za wydarzeniem, działaniem stoi, uczestniczy w nim, gdy za wydarzeniem, działaniem stoi, uczestniczy w nim, gdy za wydarzeniem, działaniem stoi, uczestniczy w nim, gdy za wydarzeniem, działaniem stoi, uczestniczy w nim, poleca poleca poleca poleca je czy je czy je czy je czy firmuje osoba szanowana, firmuje osoba szanowana, firmuje osoba szanowana, firmuje osoba szanowana, 

podziwipodziwipodziwipodziwiana, z autorytetem, nawet jeśli mówimy tylko o osobie z najbliższego sąsiedztwa.ana, z autorytetem, nawet jeśli mówimy tylko o osobie z najbliższego sąsiedztwa.ana, z autorytetem, nawet jeśli mówimy tylko o osobie z najbliższego sąsiedztwa.ana, z autorytetem, nawet jeśli mówimy tylko o osobie z najbliższego sąsiedztwa. 

6. Istotne dla gremialnego uczestnictwa Polaków jest, choćby relatywne, poczucie bezpieczeństwa, bycia poczucie bezpieczeństwa, bycia poczucie bezpieczeństwa, bycia poczucie bezpieczeństwa, bycia 

„wśród swoich”, względem których nie są skrępowani, zwłaszcza gdy w grę wchodzi autoekspresja, „wśród swoich”, względem których nie są skrępowani, zwłaszcza gdy w grę wchodzi autoekspresja, „wśród swoich”, względem których nie są skrępowani, zwłaszcza gdy w grę wchodzi autoekspresja, „wśród swoich”, względem których nie są skrępowani, zwłaszcza gdy w grę wchodzi autoekspresja, 

konwencja, która wymaga osobistego zaangażowania, prezentacji własnych możliwości artystycznych.konwencja, która wymaga osobistego zaangażowania, prezentacji własnych możliwości artystycznych.konwencja, która wymaga osobistego zaangażowania, prezentacji własnych możliwości artystycznych.konwencja, która wymaga osobistego zaangażowania, prezentacji własnych możliwości artystycznych. 

Uczestników przyciąga również to, co nazywane jest „polskością” i polską tradycją, chodzi też po prostu 

o usłyszenie polskiego głosuusłyszenie polskiego głosuusłyszenie polskiego głosuusłyszenie polskiego głosu. 

7. Wydarzenia kierowane do dzieci i w oczywisty sposób także do ich rodziców niosą kilka atutów Wydarzenia kierowane do dzieci i w oczywisty sposób także do ich rodziców niosą kilka atutów Wydarzenia kierowane do dzieci i w oczywisty sposób także do ich rodziców niosą kilka atutów Wydarzenia kierowane do dzieci i w oczywisty sposób także do ich rodziców niosą kilka atutów 

zachęcających migrantów polskich do uczestnictwazachęcających migrantów polskich do uczestnictwazachęcających migrantów polskich do uczestnictwazachęcających migrantów polskich do uczestnictwa. Są prostprostprostproste i niezobowiązujące, pozwalają e i niezobowiązujące, pozwalają e i niezobowiązujące, pozwalają e i niezobowiązujące, pozwalają 

zagospodarować atrakcjami czas dzieci, odciążając rodziców zagospodarować atrakcjami czas dzieci, odciążając rodziców zagospodarować atrakcjami czas dzieci, odciążając rodziców zagospodarować atrakcjami czas dzieci, odciążając rodziców od konieczności generowania atrakcji  

w domu, dają dorosłym opiekunom mniejszych dzieci chwilę wytchnienia. Warto jednocześnie zwrócić 

uwagę, że w takim uczestnictwie nie chodzi wyłącznie o zwrócenie uwagi dzieci, ale o przyciągnięcie na 

spotkanie dorosłych, integrację, zobaczenie się jako grupa, społeczność. 
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Tabela 9. Bariery uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Większość osób badanych miała, w pierwszej reakcji na pytanie, trudność w zdefiniowaniu barier. 

2. Najważniejszą barierą dla uczestnictwa w niemieckim życiu kulturalnym, wielokrotnie przywoływaną 

przez osoby działające w sektorze kultury, były kwestie znajomości języka niemieckiegoznajomości języka niemieckiegoznajomości języka niemieckiegoznajomości języka niemieckiego. Z drugiej strony 

bariera językowa może dotyczyć również kwestii problemów z uczestnictwem w wydarzeniach z języ-

kiem polskim. Ograniczenia językowe postrzegane są przez respondentów jako problem generacyjny.Ograniczenia językowe postrzegane są przez respondentów jako problem generacyjny.Ograniczenia językowe postrzegane są przez respondentów jako problem generacyjny.Ograniczenia językowe postrzegane są przez respondentów jako problem generacyjny.  

3. Są osoby badane, które jednym tchem wymieniają oprócz problemów językowych również poziom poziom poziom poziom 

wykształcenia oraz zakres kompetencji kulturalnych czy przygotowania do uczestnictwa w kulturze, wykształcenia oraz zakres kompetencji kulturalnych czy przygotowania do uczestnictwa w kulturze, wykształcenia oraz zakres kompetencji kulturalnych czy przygotowania do uczestnictwa w kulturze, wykształcenia oraz zakres kompetencji kulturalnych czy przygotowania do uczestnictwa w kulturze, 

choćby przez posiadanie zasadniczej umiejętności skupienia. choćby przez posiadanie zasadniczej umiejętności skupienia. choćby przez posiadanie zasadniczej umiejętności skupienia. choćby przez posiadanie zasadniczej umiejętności skupienia. Trudno wszelako rozstrzygać o zasięgu tak 

określonych barier bez odniesienia do wyników innych badań społecznych.  

4. Przykładem szerzej obecnej bariery dla uczestnictwa w kulturze, wydarzeniach i wizytach w miejscach 

prezentacji kultury jest kwestia finansowa, zamożności pozwalającej na ponoszenie wydatków na 

kulturę. Argument ten nie jest jednak kluczowy z racji faktu, że wiele ofert kulturalnych ma charakter 

nieodpłatny. Jest argumentem towarzyszącym i wzmacniającym inne motywy nieuczestniczenia 

migrantów polskich mieszkających w Niemczech. Bariery finansowe mogą również dotyczyć organi-

zatorów, którzy często muszą się liczyć z ograniczonymi budżetami do spożytkowania na aktywności 

kulturalne, zwłaszcza te niekomercyjne i niedotowane z funduszy zewnętrznych względem samego 

organizatora.  

5. Jednym z zasadniczych, trudnym do zakwestionowania przykładem bariery jest po prostu    brak woli brak woli brak woli brak woli 

wzięcia udziału, zmęczenie, względnie to, co nazywa się tzw. brakiem czasu, zbytnim zagonieniem wzięcia udziału, zmęczenie, względnie to, co nazywa się tzw. brakiem czasu, zbytnim zagonieniem wzięcia udziału, zmęczenie, względnie to, co nazywa się tzw. brakiem czasu, zbytnim zagonieniem wzięcia udziału, zmęczenie, względnie to, co nazywa się tzw. brakiem czasu, zbytnim zagonieniem     

i zaangażowaniem w życie zawodowe czy rodzinnei zaangażowaniem w życie zawodowe czy rodzinnei zaangażowaniem w życie zawodowe czy rodzinnei zaangażowaniem w życie zawodowe czy rodzinne. Brak ten ma również wymiar organizacyjny, z tego 

samego względu trudno o wolontariuszy, osoby gowolontariuszy, osoby gowolontariuszy, osoby gowolontariuszy, osoby gotowtowtowtoweeee    poświęcić swój czaspoświęcić swój czaspoświęcić swój czaspoświęcić swój czas. Wskazuje się na to jako na, 

znów, problem generacyjny, gdzie młodsi migranci wskazywani są jako ci o mniejszym zasobie chęci 

i czasu do poświęcenia.  

6. Ciekawy jest argument o powielaniu schematów zachowania przywiezionych z Polargument o powielaniu schematów zachowania przywiezionych z Polargument o powielaniu schematów zachowania przywiezionych z Polargument o powielaniu schematów zachowania przywiezionych z Polski, jak również ski, jak również ski, jak również ski, jak również 

utrwalaniu posiadanego kapitału wykształceniautrwalaniu posiadanego kapitału wykształceniautrwalaniu posiadanego kapitału wykształceniautrwalaniu posiadanego kapitału wykształcenia. Dotyczy to wszelako tej grupy Polaków, którzy 

przyjechali do Niemiec jako osoby dorosłe, względnie dojrzewająca młodzież. Opinia trudna do 

zweryfikowania jako szerszy problem na podstawie jednego badania.  

7. Konkluzja analizy barier sformułowana na podstawie opinii respondentów wskazuje wszelako na 

konieczność ich badania ze względu na konkretną lokalizację, miasto, region.konieczność ich badania ze względu na konkretną lokalizację, miasto, region.konieczność ich badania ze względu na konkretną lokalizację, miasto, region.konieczność ich badania ze względu na konkretną lokalizację, miasto, region. W tym sensie miastem  

o mniejszych barierach dla korzystania, sensu largo, z oferty kulturalnej, miejscem nieograniczonego 

dostępu do wszystkich gatunków kultury, jak również swobody ekspresji artystycznej i swobodnej 

akceptacji dla różnych konwencji estetycznych jest stolica republiki federalnej. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

164 
 

Tabela 10. Funkcjonowanie polskich podmiotów w niemieckiej polityce kulturalnej 

Lp.Lp.Lp.Lp.    WnioskiWnioskiWnioskiWnioski    

1. Działacze kulturalni zaproszeni do badania nie są zgodni w ocenie swojego statusu czy pozycji polskich nie są zgodni w ocenie swojego statusu czy pozycji polskich nie są zgodni w ocenie swojego statusu czy pozycji polskich nie są zgodni w ocenie swojego statusu czy pozycji polskich 

aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy aktywności kulturalnych postrzeganych z systemowej perspektywy niemieckich polityk kulturalnych.niemieckich polityk kulturalnych.niemieckich polityk kulturalnych.niemieckich polityk kulturalnych. Ci, 

którzy są świadomi, że Polacy organizujący aktywności kulturalne są jego częścią, dodają, że ta obecność 

nie jest na specjalnych warunkach. Wiele organizacji wszelako nie uznaje siebie za część większej całości 

instytucji i organizacji koegzystującej na terenie RFN.  

2. Zdaniem jednego z respondentów organizacje polonijne nie chcą się specjalnie dzielić wiedzą o niuansach organizacje polonijne nie chcą się specjalnie dzielić wiedzą o niuansach organizacje polonijne nie chcą się specjalnie dzielić wiedzą o niuansach organizacje polonijne nie chcą się specjalnie dzielić wiedzą o niuansach 

aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być również otwarte na lokalną aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być również otwarte na lokalną aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być również otwarte na lokalną aktywności kulturalnej, które oferowane są Polakom, a mogłyby być również otwarte na lokalną 

publipublipublipubliczność niepolską.czność niepolską.czność niepolską.czność niepolską. Te same osoby widzą jednak przynależność do niemieckiego życia kulturalnego  

z racji faktu bycia informowanym i zapraszanym do współtworzenia wydarzeń o charakterze bycia informowanym i zapraszanym do współtworzenia wydarzeń o charakterze bycia informowanym i zapraszanym do współtworzenia wydarzeń o charakterze bycia informowanym i zapraszanym do współtworzenia wydarzeń o charakterze 

międzykulturowym.międzykulturowym.międzykulturowym.międzykulturowym.  

3. Istnieje kilka zasadniczych pryncypiów i cech niempryncypiów i cech niempryncypiów i cech niempryncypiów i cech niemieckiego systemu wspierania kultury, na które osoby ieckiego systemu wspierania kultury, na które osoby ieckiego systemu wspierania kultury, na które osoby ieckiego systemu wspierania kultury, na które osoby 

badane zwracają uwagę.badane zwracają uwagę.badane zwracają uwagę.badane zwracają uwagę. Postrzegają je jako pozytywnie oddziaływające struktury dla rozwoju 

działalności środowisk kulturalnych działających wśród i dla migrantów z Polski w Niemczech.    Kwestie 

szczegółowych rozwiązań, programów wsparcia, uwidaczniania wielu kwestii kulturowych leżą w gestii 

zdecentralizowanych instytucji, przede wszystkim na poziomie poszczególnych krajów związkowych. 

Znaczącą cechą dostrzeżoną jako bardzo pozytywny wymiar aktywności wśród niemieckich instytucji 

kultury są partnerskie warunki, na których traktowane są podmioty angażujące się w realną współpracę.partnerskie warunki, na których traktowane są podmioty angażujące się w realną współpracę.partnerskie warunki, na których traktowane są podmioty angażujące się w realną współpracę.partnerskie warunki, na których traktowane są podmioty angażujące się w realną współpracę. 

Wśród opinii znalazła się również jedna o równości traktowania jako zasadzie niemieckich subsydiówrówności traktowania jako zasadzie niemieckich subsydiówrówności traktowania jako zasadzie niemieckich subsydiówrówności traktowania jako zasadzie niemieckich subsydiów.    

Pojawiały się też opinie oparte na doświadczeniu o przejrzystości i prostocie procedur dotacyjnych przejrzystości i prostocie procedur dotacyjnych przejrzystości i prostocie procedur dotacyjnych przejrzystości i prostocie procedur dotacyjnych 

względem projektów współpracy niemieckowzględem projektów współpracy niemieckowzględem projektów współpracy niemieckowzględem projektów współpracy niemiecko----polskiej. polskiej. polskiej. polskiej.  

4. Respondenci badania, osoby aktywne w zakresie organizacji działań kulturalnych, za jedną z ważnych 

kwestii współdziałania kulturalnego Polaków i Niemców uznali zrozumienie kwestii subsydiarności zrozumienie kwestii subsydiarności zrozumienie kwestii subsydiarności zrozumienie kwestii subsydiarności     

i zdecentralizowanego charakteru polityk kulturalnych w Niemczechi zdecentralizowanego charakteru polityk kulturalnych w Niemczechi zdecentralizowanego charakteru polityk kulturalnych w Niemczechi zdecentralizowanego charakteru polityk kulturalnych w Niemczech. Społeczeństwo niemieckie przyzwySpołeczeństwo niemieckie przyzwySpołeczeństwo niemieckie przyzwySpołeczeństwo niemieckie przyzwy----

czajoneczajoneczajoneczajone    jest do działania w obrębie tzw. zasady pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się jest do działania w obrębie tzw. zasady pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się jest do działania w obrębie tzw. zasady pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się jest do działania w obrębie tzw. zasady pomocniczości (subsydiarności), gdzie sprawy rozwiązuje się 

w pierwszej kolejności na poziomie najbliższej lokalności.w pierwszej kolejności na poziomie najbliższej lokalności.w pierwszej kolejności na poziomie najbliższej lokalności.w pierwszej kolejności na poziomie najbliższej lokalności. Nie inaczej jest w dziedzinie kultury. Dotyczy to  

w naszym polonijnym kontekście przede wszystkim zasięgu działań kulturalnych, edukacyjnych i intezasięgu działań kulturalnych, edukacyjnych i intezasięgu działań kulturalnych, edukacyjnych i intezasięgu działań kulturalnych, edukacyjnych i inte----

gracyjnychgracyjnychgracyjnychgracyjnych. Tu Niemcy najczęściej znów działają intensywnie, a za to w małym zasięgu. Często w praktyce 

najwyższą instancją podejmowania decyzji jest kraj związkowy, rząd regionalny. O skuteczności współO skuteczności współO skuteczności współO skuteczności współpracy pracy pracy pracy 

i powodzeniu projektów decydować może najzwyklejszy aspekt i powodzeniu projektów decydować może najzwyklejszy aspekt i powodzeniu projektów decydować może najzwyklejszy aspekt i powodzeniu projektów decydować może najzwyklejszy aspekt ––––    bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku.bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku.bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku.bycia instytucji w pobliżu, po sąsiedzku. 

5. Istotą sukcesu współdziałania Niemców i Polaków w dziedzinie kultury jest poznawanie konkretnych poznawanie konkretnych poznawanie konkretnych poznawanie konkretnych 

ludzi na najniższym szczeblu podejmowania klucludzi na najniższym szczeblu podejmowania klucludzi na najniższym szczeblu podejmowania klucludzi na najniższym szczeblu podejmowania kluczowych decyzji o współpracyzowych decyzji o współpracyzowych decyzji o współpracyzowych decyzji o współpracy, poświęcenie czasu na 

spotkania z nimi, dłuższą rozmowę. Osoby badane wskazują jako bardzo cenny dla skuteczności 

współpracy wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami niemieckiej i międzykulturowej wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami niemieckiej i międzykulturowej wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami niemieckiej i międzykulturowej wysiłek zapoznania się z uwarunkowaniami i potrzebami niemieckiej i międzykulturowej 

wspólnoty lokalnejwspólnoty lokalnejwspólnoty lokalnejwspólnoty lokalnej, , , , z z z z tym, co jest motywacją i istotą działania danej, konkretnej, lokalnej instytucji czy tym, co jest motywacją i istotą działania danej, konkretnej, lokalnej instytucji czy tym, co jest motywacją i istotą działania danej, konkretnej, lokalnej instytucji czy tym, co jest motywacją i istotą działania danej, konkretnej, lokalnej instytucji czy 

administracji publicznejadministracji publicznejadministracji publicznejadministracji publicznej zajmującej się tematyką kultury.  

6. Respondenci badania zwracają uwagę na aspekt mniej znany Polakom, a związany z dużym 

uwrażliwieniem Niemców na kwestie mieszkających w RFN grup narodowych i etnicznych jako świadomie 

finansowo wspieranych przez rządy krajów związkowych związków i grup osób pochodzących z innych 

krajów. Istotą jest wejście w dialog i współpraca na rzecz międzykulturowości, choć nie zawsze ma to Istotą jest wejście w dialog i współpraca na rzecz międzykulturowości, choć nie zawsze ma to Istotą jest wejście w dialog i współpraca na rzecz międzykulturowości, choć nie zawsze ma to Istotą jest wejście w dialog i współpraca na rzecz międzykulturowości, choć nie zawsze ma to 

charakter jakościowy charakter jakościowy charakter jakościowy charakter jakościowy ––––    liczy się liczba wydarzeń, liczba interakcji między mniejszościami, grupami liczy się liczba wydarzeń, liczba interakcji między mniejszościami, grupami liczy się liczba wydarzeń, liczba interakcji między mniejszościami, grupami liczy się liczba wydarzeń, liczba interakcji między mniejszościami, grupami 

narodowymi, inicjowanych i podtrznarodowymi, inicjowanych i podtrznarodowymi, inicjowanych i podtrznarodowymi, inicjowanych i podtrzymywanych możliwości spotkania we wspólnej przestrzeniymywanych możliwości spotkania we wspólnej przestrzeniymywanych możliwości spotkania we wspólnej przestrzeniymywanych możliwości spotkania we wspólnej przestrzeni. Mimo Mimo Mimo Mimo 

licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie realna współpraca w duchu dialogu licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie realna współpraca w duchu dialogu licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie realna współpraca w duchu dialogu licznych okazji stwarzanych przez urzędników i wspólnoty niemieckie realna współpraca w duchu dialogu 

kultur inicjowankultur inicjowankultur inicjowankultur inicjowanaaaa    przez niemieckie władze nie jest dla polskich i innych wspólnot narodowych przez niemieckie władze nie jest dla polskich i innych wspólnot narodowych przez niemieckie władze nie jest dla polskich i innych wspólnot narodowych przez niemieckie władze nie jest dla polskich i innych wspólnot narodowych łatwa.łatwa.łatwa.łatwa.     

7. Wiele rozmów o niemieckim systemie instytucji i polityce kulturalnej docierało do punktu finansowania 

aktywności kulturalnej. Część podmiotów polskich w Niemczech ma tu spore doświadczenie i postrzega 

aplikowanie o fundusze jako istotny element swojej pracy i działalności liderów organizacji. Wielu Wielu Wielu Wielu 

działaczy kulturalnych aktywnych wśród działaczy kulturalnych aktywnych wśród działaczy kulturalnych aktywnych wśród działaczy kulturalnych aktywnych wśród migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech migrantów z Polski w Niemczech jest dobrze zorientowanych jest dobrze zorientowanych jest dobrze zorientowanych jest dobrze zorientowanych     

w realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych warunków działania. Wiedza tw realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych warunków działania. Wiedza tw realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych warunków działania. Wiedza tw realiach działalności niemieckich instytucji kulturalnych i finansowych warunków działania. Wiedza ta a a a 

jest również wynikiem doświadczeńjest również wynikiem doświadczeńjest również wynikiem doświadczeńjest również wynikiem doświadczeń ze współpracy z takimi jednostkami.     

8. Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich migrantów Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich migrantów Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich migrantów Wspomaganie przez niemieckie władze nauki języka polskiego jako oferty dla dzieci polskich migrantów 

stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania Polaków i Niemców na rzecz stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania Polaków i Niemców na rzecz stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania Polaków i Niemców na rzecz stanowi w opiniach respondentów bardzo częsty, istotny wymiar współdziałania Polaków i Niemców na rzecz 

migrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczechmigrantów z Polski w Niemczech.... IIIInicjatywy nicjatywy nicjatywy nicjatywy te te te te mają mają mają mają charakter lokalny i regionalny, wszelako w wielu miejcharakter lokalny i regionalny, wszelako w wielu miejcharakter lokalny i regionalny, wszelako w wielu miejcharakter lokalny i regionalny, wszelako w wielu miej----

scach RFN, które objęły działania badawcze w projekciescach RFN, które objęły działania badawcze w projekciescach RFN, które objęły działania badawcze w projekciescach RFN, które objęły działania badawcze w projekcie,,,,    odnaleźć można wiele opinii na ten temat.odnaleźć można wiele opinii na ten temat.odnaleźć można wiele opinii na ten temat.odnaleźć można wiele opinii na ten temat. W świa-
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domości części respondentów, tych deklarujących swoje zaangażowanie w kwestie nauczania języka 

polskiego, proces ten często był inicjowany przez polskie wspólnoty, nauczycieli polskiego pochodzenia  

i pracowników polskiej dyplomacji. Według jednej z tych osób problem kontaktu dzieci z nauczaniem ich 

rodzimego języka został zauważony w wyniku interwencji migrantów z Polski. Jego efektem było, jak 

utrzymuje respondentka, przekonanie o konieczności posiadania systemowych rozwiązań dla nauczania na 

terenach zamieszkałych przez migrantów z Polski języka polskiego jako ojczystego. Dziś kwestie te, w jej 

opinii, są zjawiskiem oczywistym dla większości decydentów niemieckich odpowiedzialnych za współpracę 

z mniejszościami. Stan innych badań w tym zakresie pokazuje bardziej złożoną sytuację. Zdaniem części 

osób badanych skala potrzeb i zaniechań jest wszelako cały czas bardzo duża. Rozbieżność opinii w tej 

kwestii widoczna jest również w tym badaniu. W jednej z wypowiedzi ocena zaangażowania kraju związkowe-

go w kwestie nauczania języka polskiego jest mocno negatywna. Wiele zależy od kontekstu regionalnego.  

9. Niemiecki system relacji sektora publicznego z księgarniami prywatnymi jest bardzo zaawansowanym 

mechanizmem współpracy, czego pełną świadomość mają polscy księgarze w Niemczech. Polskie Polskie Polskie Polskie 

księgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na niemieckich sąsiadóksięgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na niemieckich sąsiadóksięgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na niemieckich sąsiadóksięgarnie, te najlepsze i najbardziej otwarte na niemieckich sąsiadówwww,,,,    mają w tym systemie swoje solidne mają w tym systemie swoje solidne mają w tym systemie swoje solidne mają w tym systemie swoje solidne 

miejsce, są zauważane i cenione przez niemieckie podmioty.miejsce, są zauważane i cenione przez niemieckie podmioty.miejsce, są zauważane i cenione przez niemieckie podmioty.miejsce, są zauważane i cenione przez niemieckie podmioty.  

10. Respondenci doceniają aktywność lokalnych, niemieckich instytucji kultury, które dostrzegają również polski lokalnych, niemieckich instytucji kultury, które dostrzegają również polski lokalnych, niemieckich instytucji kultury, które dostrzegają również polski lokalnych, niemieckich instytucji kultury, które dostrzegają również polski 

sektor prywatny działający w obszarze kultury na terenie Niemiec i włączają polskie organizacje sektor prywatny działający w obszarze kultury na terenie Niemiec i włączają polskie organizacje sektor prywatny działający w obszarze kultury na terenie Niemiec i włączają polskie organizacje sektor prywatny działający w obszarze kultury na terenie Niemiec i włączają polskie organizacje ddddo obiegu o obiegu o obiegu o obiegu 

kultury, w którym same uczestnicząkultury, w którym same uczestnicząkultury, w którym same uczestnicząkultury, w którym same uczestniczą. Nieodzowna jednak wydaje się aktywna postawa polskich aktywistów 

kulturalnych, którzy docierają do niemieckich instytucji, są ciekawi ich oferty, utrzymują z nimi kontakt.  

11. Z kilku wywiadów można wysnuć wniosek, że w opinii respondentów są miejsca wsą miejsca wsą miejsca wsą miejsca w    Niemczech Niemczech Niemczech Niemczech 

prowadzone przez Polaków, które stanowią wzorcowy przykład działalności migrantów z Polski jako prowadzone przez Polaków, które stanowią wzorcowy przykład działalności migrantów z Polski jako prowadzone przez Polaków, które stanowią wzorcowy przykład działalności migrantów z Polski jako prowadzone przez Polaków, które stanowią wzorcowy przykład działalności migrantów z Polski jako 

służące szerszym, społecznym celom. Do tych miejsc należą również księgarniesłużące szerszym, społecznym celom. Do tych miejsc należą również księgarniesłużące szerszym, społecznym celom. Do tych miejsc należą również księgarniesłużące szerszym, społecznym celom. Do tych miejsc należą również księgarnie. Liderzy takich miejsc 

kulturalnych, gdy rozpoznają dany rynek, reguły funkcjonowania danego sektora kultury, mogą, czując 

się jego pełnoprawną i współodpowiedzialną społecznie częścią, mieć dużą siłę oddziaływania. Polskie 

organizacje niepubliczne działające na rzecz migrantów z Polski w Niemczech mają również szansę roz-

budowania swoich relacji z instytucjami niemieckimi i uzyskania wsparcia z ich strony. Istnieją prywatne prywatne prywatne prywatne 

inicjatywy migrantów z Polski w Niemczech, które za sprawą ciężkiej konsekwentnej pracy swoich inicjatywy migrantów z Polski w Niemczech, które za sprawą ciężkiej konsekwentnej pracy swoich inicjatywy migrantów z Polski w Niemczech, które za sprawą ciężkiej konsekwentnej pracy swoich inicjatywy migrantów z Polski w Niemczech, które za sprawą ciężkiej konsekwentnej pracy swoich 

inicjatorów zyskały sporą rozpoznawalność na mapie modnyinicjatorów zyskały sporą rozpoznawalność na mapie modnyinicjatorów zyskały sporą rozpoznawalność na mapie modnyinicjatorów zyskały sporą rozpoznawalność na mapie modnych miejsc w Niemczech. Decyduje o tym ch miejsc w Niemczech. Decyduje o tym ch miejsc w Niemczech. Decyduje o tym ch miejsc w Niemczech. Decyduje o tym 

często unikaczęsto unikaczęsto unikaczęsto unikatowtowtowtowy wizerunek i narracja, legenda miejsca.y wizerunek i narracja, legenda miejsca.y wizerunek i narracja, legenda miejsca.y wizerunek i narracja, legenda miejsca. 

12. Wiele innych niezależnych, pozarządowych organizacji wchodzi w relację z niemiecką administracją 

publiczną, dotyczy to kwestii infrastruktury, użyczenia lokainfrastruktury, użyczenia lokainfrastruktury, użyczenia lokainfrastruktury, użyczenia lokali do działania. Spora część omawianych polskoli do działania. Spora część omawianych polskoli do działania. Spora część omawianych polskoli do działania. Spora część omawianych polsko----    

----niemieckich relacji na poziomie formalnym i nieformalnym zogniskowana jest na pozyskiwanie funduszy na niemieckich relacji na poziomie formalnym i nieformalnym zogniskowana jest na pozyskiwanie funduszy na niemieckich relacji na poziomie formalnym i nieformalnym zogniskowana jest na pozyskiwanie funduszy na niemieckich relacji na poziomie formalnym i nieformalnym zogniskowana jest na pozyskiwanie funduszy na 

projekty czy bieżącą działalnośćprojekty czy bieżącą działalnośćprojekty czy bieżącą działalnośćprojekty czy bieżącą działalność, celem polskich organizacji są zarówno podmioty publiczne, jak i fundacje 

polsko-niemieckie. Również, sporadycznie, niemieckie podmioty prywatne, dbające o relacje ze swoim 

otoczeniem społecznym, angażują się w materialną pomoc polskim organizatorom aktywności kulturalnych. 

Działania takie wymagają jednak ogromnego doświadczenia pozyskujących środki. Kwestie dynamiki i zakresu Kwestie dynamiki i zakresu Kwestie dynamiki i zakresu Kwestie dynamiki i zakresu 

współdziałania oraz materialnego wspierania inicjatyw polskich w Niemczech przez niemieckie organizacje współdziałania oraz materialnego wspierania inicjatyw polskich w Niemczech przez niemieckie organizacje współdziałania oraz materialnego wspierania inicjatyw polskich w Niemczech przez niemieckie organizacje współdziałania oraz materialnego wspierania inicjatyw polskich w Niemczech przez niemieckie organizacje 

iiii    samorządy są mocno uwarunkowane skalą samych organizacji samorządy są mocno uwarunkowane skalą samych organizacji samorządy są mocno uwarunkowane skalą samych organizacji samorządy są mocno uwarunkowane skalą samych organizacji oferujących działania kulturalne. 

13. Innym czynnikiem sukcesu współpracy – choć niedeterminującym – jest efektywne wykorzystanie przez efektywne wykorzystanie przez efektywne wykorzystanie przez efektywne wykorzystanie przez 

polonijnych inicjatorów polonijnych inicjatorów polonijnych inicjatorów polonijnych inicjatorów wiedzy wiedzy wiedzy wiedzy o bieżącym o bieżącym o bieżącym o bieżącym kontekście miejsc na terenie republiki federalnej, w których kontekście miejsc na terenie republiki federalnej, w których kontekście miejsc na terenie republiki federalnej, w których kontekście miejsc na terenie republiki federalnej, w których 

działają.działają.działają.działają. Osoby uczestniczące w badaniach „przynoszą” ze sobą na rozmowy z badaczem wiele 

konkretnych, lokalnych kwestii, wszelako zdarzają się elementy refleksji obejmującej problematykę 

bardziej z poziomu lotu ptaka, podkreślające obustronny ogromny wysiłek Polaków i Niemców, o których obustronny ogromny wysiłek Polaków i Niemców, o których obustronny ogromny wysiłek Polaków i Niemców, o których obustronny ogromny wysiłek Polaków i Niemców, o których 

wiedza zbyt często ginwiedza zbyt często ginwiedza zbyt często ginwiedza zbyt często ginie w gąszczu informacji medialnych.ie w gąszczu informacji medialnych.ie w gąszczu informacji medialnych.ie w gąszczu informacji medialnych. 

14. Są organizacje, które każde swoje działanie opierają na sieci partnerstw, współdziałania z instytucjami Są organizacje, które każde swoje działanie opierają na sieci partnerstw, współdziałania z instytucjami Są organizacje, które każde swoje działanie opierają na sieci partnerstw, współdziałania z instytucjami Są organizacje, które każde swoje działanie opierają na sieci partnerstw, współdziałania z instytucjami     

w Polsce i Niemczech.w Polsce i Niemczech.w Polsce i Niemczech.w Polsce i Niemczech. Istnieje szerokie spektrum podmiotów z Polski, z którymi organizacje kulturalne 

wchodzą w relacje. Każda instytucja ma swoje atuty, zestandaryzowane, opracowane doświadczenia 

oraz braki, deficyty, dziedziny aktywności, których się uczy. Respondenci, działacze kulturalni są Respondenci, działacze kulturalni są Respondenci, działacze kulturalni są Respondenci, działacze kulturalni są 

świadomi, że partnerstwa, zarówno w relacji krajowej i w obszarze tegoświadomi, że partnerstwa, zarówno w relacji krajowej i w obszarze tegoświadomi, że partnerstwa, zarówno w relacji krajowej i w obszarze tegoświadomi, że partnerstwa, zarówno w relacji krajowej i w obszarze tego    samego języka komunikacji, jak samego języka komunikacji, jak samego języka komunikacji, jak samego języka komunikacji, jak     

iiii    w relacjach międzynarodowych, wymagają dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie w relacjach międzynarodowych, wymagają dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie w relacjach międzynarodowych, wymagają dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie w relacjach międzynarodowych, wymagają dużego wysiłku i pozytywnego nastawienia, ale dają zupełnie 

nowe doświadczenia i przestrzenie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań.nowe doświadczenia i przestrzenie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań.nowe doświadczenia i przestrzenie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań.nowe doświadczenia i przestrzenie dla tworzenia zasobów użytecznych dla kolejnych działań. W relacji 

osób badanych instytucje publiczne siłą swojej pozycji mają znacznie szersze spektrum partnerów 

działających z nimi, z reguły od projektu do projektu. Wymiarem współpracy jest Wymiarem współpracy jest Wymiarem współpracy jest Wymiarem współpracy jest przeważnieprzeważnieprzeważnieprzeważnie    

merytoryczne wsparcie, dostęp do nowej publiczności i zapewnienie komplementarnych usług. merytoryczne wsparcie, dostęp do nowej publiczności i zapewnienie komplementarnych usług. merytoryczne wsparcie, dostęp do nowej publiczności i zapewnienie komplementarnych usług. merytoryczne wsparcie, dostęp do nowej publiczności i zapewnienie komplementarnych usług. 

Najczęściej współpraca nie dotyczy współfinansowania.Najczęściej współpraca nie dotyczy współfinansowania.Najczęściej współpraca nie dotyczy współfinansowania.Najczęściej współpraca nie dotyczy współfinansowania. Uzupełniającym, a istotnym wymiarem 

partnerstw są relacje polskich instytucji ze związkami polsko-niemieckimi. 
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15. W opinii osób badanychW opinii osób badanychW opinii osób badanychW opinii osób badanych,,,,    instytucje i samorządy z Polski, które chcą działać na rzecz instytucje i samorządy z Polski, które chcą działać na rzecz instytucje i samorządy z Polski, które chcą działać na rzecz instytucje i samorządy z Polski, które chcą działać na rzecz migrantów z Polski migrantów z Polski migrantów z Polski migrantów z Polski     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech    lub promocji w Niemczech, mają opcje wsparcia w wielu podmiotach polskich na terenie lub promocji w Niemczech, mają opcje wsparcia w wielu podmiotach polskich na terenie lub promocji w Niemczech, mają opcje wsparcia w wielu podmiotach polskich na terenie lub promocji w Niemczech, mają opcje wsparcia w wielu podmiotach polskich na terenie 

RFN. Część takich instytucji, zwłaszcza te, które mają w swoim składzie kadrowym osoby biegle władające RFN. Część takich instytucji, zwłaszcza te, które mają w swoim składzie kadrowym osoby biegle władające RFN. Część takich instytucji, zwłaszcza te, które mają w swoim składzie kadrowym osoby biegle władające RFN. Część takich instytucji, zwłaszcza te, które mają w swoim składzie kadrowym osoby biegle władające 

językiem obcym,językiem obcym,językiem obcym,językiem obcym, kadry doświadczone w organizowaniu wydarzeń w przestrzeni zagranicznej, świetnie 

daje sobie radę bez konieczności angażowana placówek dyplomatycznych czy instytucji publicznych na 

terenie Niemiec.  

16. Istotnym brakiem wskazanym przez respondentów jest Istotnym brakiem wskazanym przez respondentów jest Istotnym brakiem wskazanym przez respondentów jest Istotnym brakiem wskazanym przez respondentów jest ––––    jak w wielu miejscach jak w wielu miejscach jak w wielu miejscach jak w wielu miejscach ––––    koordynacja informacji koordynacja informacji koordynacja informacji koordynacja informacji 

oooo    aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł wiedzy o możliwych ofertach dla aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł wiedzy o możliwych ofertach dla aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł wiedzy o możliwych ofertach dla aktywnościach kulturalnych i społecznych, posiadanie dobrych źródeł wiedzy o możliwych ofertach dla 

migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących Polski i Polaków.migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących Polski i Polaków.migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących Polski i Polaków.migrantów z Polski, w tym także ważnych treści dotyczących Polski i Polaków. Zakres potrzeb w tym za-

kresie wykracza zresztą poza informacje dla publiczności polskojęzycznej w stronę treści dwujęzycznych, treści dwujęzycznych, treści dwujęzycznych, treści dwujęzycznych, 

które służyłyby dialogowi polskoktóre służyłyby dialogowi polskoktóre służyłyby dialogowi polskoktóre służyłyby dialogowi polsko----niemieckiemuniemieckiemuniemieckiemuniemieckiemu, wzbogacały pulę cennych informacji o Polsce i Polaków, 

którymi warto się podzielić z Niemcami i otworzyć na adekwatne, symetryczne zasoby z ich strony.  

17. Według doświadczeń organizacyjnych jednego z respondentów kluczowe dla sukcesu polskiej inicjatywy 

jest posiadanie posiadanie posiadanie posiadanie „„„„gategategategate----keeperakeeperakeeperakeepera””””, osoby wprowadzającej do niemieckiej instytucji, która jest otwarta na , osoby wprowadzającej do niemieckiej instytucji, która jest otwarta na , osoby wprowadzającej do niemieckiej instytucji, która jest otwarta na , osoby wprowadzającej do niemieckiej instytucji, która jest otwarta na 

polską polską polską polską kulturę i jej animatorówkulturę i jej animatorówkulturę i jej animatorówkulturę i jej animatorów. Jednym z kluczowych wymiarów są tu również polskie kompetencje 

językowe, przydatne przy współpracy polsko-niemieckiej, a najczęściej niedostępne w czysto niemiec-

kim zespole pracowników instytucji kultury czy samorządu. Takie osoby stanowią cenny kapitał dla 

trwałości relacji międzyinstytucjonalnych w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza w małych organizwłaszcza w małych organizwłaszcza w małych organizwłaszcza w małych organi----

zacjach opiera się to na osobowościach pozytywnie kształtujących nastawienia partnerówzacjach opiera się to na osobowościach pozytywnie kształtujących nastawienia partnerówzacjach opiera się to na osobowościach pozytywnie kształtujących nastawienia partnerówzacjach opiera się to na osobowościach pozytywnie kształtujących nastawienia partnerów; gdy osób tych 

zabraknie, projekty czy działania stałe tracą swój puls i często zamierają.  

18. Są również organizacje,organizacje,organizacje,organizacje, nie tylko te polonijne, którektórektórektóre mimo deklarowanej woli i potrzeby współpracy stają mimo deklarowanej woli i potrzeby współpracy stają mimo deklarowanej woli i potrzeby współpracy stają mimo deklarowanej woli i potrzeby współpracy stają 

się, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach psię, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach psię, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach psię, zdaniem respondentów, w pewnych okolicznościach podmiotami rywalizującymiodmiotami rywalizującymiodmiotami rywalizującymiodmiotami rywalizującymi – nie chodzi tu 

wszelako już jedynie o środki ze wspólnej puli dotacyjnej, ale o pewne ambicje i wpływy powiązane ambicje i wpływy powiązane ambicje i wpływy powiązane ambicje i wpływy powiązane     

z widocznością dla partnerów samorządowych, instytucji niemieckich, znaczeniem, prestiżem organizacji, z widocznością dla partnerów samorządowych, instytucji niemieckich, znaczeniem, prestiżem organizacji, z widocznością dla partnerów samorządowych, instytucji niemieckich, znaczeniem, prestiżem organizacji, z widocznością dla partnerów samorządowych, instytucji niemieckich, znaczeniem, prestiżem organizacji, 

angażowaniem angażowaniem angażowaniem angażowaniem do gremiów konsultujących czy współdecydujących. do gremiów konsultujących czy współdecydujących. do gremiów konsultujących czy współdecydujących. do gremiów konsultujących czy współdecydujących. Z tego względu relacje mogą stawać 

się skomplikowane, konkurencyjne. Największą trudność mają w takim otoczeniu – według jednej  

z osób badanych – nowe podmioty, a w sensie relacji polonijnych podmioty tworzpodmioty tworzpodmioty tworzpodmioty tworzone przez kolejne one przez kolejne one przez kolejne one przez kolejne 

pokolenia osób przybyłych do Niemiec.pokolenia osób przybyłych do Niemiec.pokolenia osób przybyłych do Niemiec.pokolenia osób przybyłych do Niemiec. Aspektem tej sytuacji jest obieranie przez organizacje kulturalne 

określonych strategii, których adresatami są decydenci. Ci mają w opinii osób badanych zauważyć dany 

podmiot polonijny czy polski, docdocdocdocenić, że organizacje są tamenić, że organizacje są tamenić, że organizacje są tamenić, że organizacje są tam,,,,    gdzie rozwiązania społeczne potrzebne gdzie rozwiązania społeczne potrzebne gdzie rozwiązania społeczne potrzebne gdzie rozwiązania społeczne potrzebne 

decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom.decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom.decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom.decydentom, lokalnym, regionalnym urzędnikom. 

19. Współistnienie polskich i niemieckich obszarów działania często, według części opiniodawców, najbardziej 

widoczne jest na poziomie lokalnym, w tym miejskim. Tu zauważalne jest największe wspólne największe wspólne największe wspólne największe wspólne 

zaangażowanie Polaków i Niemców w rozwiązywanie problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot zaangażowanie Polaków i Niemców w rozwiązywanie problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot zaangażowanie Polaków i Niemców w rozwiązywanie problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot zaangażowanie Polaków i Niemców w rozwiązywanie problemów najbliższych sąsiedztw, wspólnot 

lokalnych, dotyczy to także działań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnychlokalnych, dotyczy to także działań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnychlokalnych, dotyczy to także działań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnychlokalnych, dotyczy to także działań integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych. Wszędzie jednakże jest 

konkurencja, poświęcenie uwagi Polakom lub poświęcenie uwagi Polakom lub poświęcenie uwagi Polakom lub poświęcenie uwagi Polakom lub innej nacji postrzegane jest w kontekście wszystkich grup innej nacji postrzegane jest w kontekście wszystkich grup innej nacji postrzegane jest w kontekście wszystkich grup innej nacji postrzegane jest w kontekście wszystkich grup 

migrantów.migrantów.migrantów.migrantów. Z badania jakościowego można wywnioskować, że w Niemczech mniejszości, a w szczególnym 

wymiarze Polacy, mają sporą przestrzeń działania i rozwoju pozostawioną przez administrację niemiecką 

i sieć organizacji wspierających migrantów, ich integrację albo – by lepiej rzecz ująć – włączanie we 

współczesne, wielokulturowe społeczeństwo RFN. Respondenci widzą również, że pole dla kulturalnych 

aktywności mniejszości jest istotnym komponentem regionalnych polityk kulturalnych.  

20. Warto zwrócić uwagę na zdanie jednego z respondentów, który stwierdza, że często w pomysłach na 

partnerstwa wyobraźnią i decyzjami organizacji polskich kieruje ilościowe, a nie jakościowe podejście.wyobraźnią i decyzjami organizacji polskich kieruje ilościowe, a nie jakościowe podejście.wyobraźnią i decyzjami organizacji polskich kieruje ilościowe, a nie jakościowe podejście.wyobraźnią i decyzjami organizacji polskich kieruje ilościowe, a nie jakościowe podejście. 

Przekonanie o potrzebie partnerstw, by się nimi „pochwalić”, by lepiej wypaść w ewaluacji projektów, 

postrzeganiu zewnętrznym i krajowym, jest często bardzo zwodnicze – nie pomaga w realizacji 

konkretnych zadań, a może odwrócić uwagę od istoty działalności organizacji. Z Z Z Z drugiej strony działania drugiej strony działania drugiej strony działania drugiej strony działania 

o charakterze promocyjnym, upowszechniającym szeroko ofertę polską o charakterze promocyjnym, upowszechniającym szeroko ofertę polską o charakterze promocyjnym, upowszechniającym szeroko ofertę polską o charakterze promocyjnym, upowszechniającym szeroko ofertę polską ––––    jak wskazuje osoba badanajak wskazuje osoba badanajak wskazuje osoba badanajak wskazuje osoba badana    ––––    

potrzebują wielu kanałów dystrybucji informacji.potrzebują wielu kanałów dystrybucji informacji.potrzebują wielu kanałów dystrybucji informacji.potrzebują wielu kanałów dystrybucji informacji. 

21. Część osób badanych nie narzeka na poziom wsparcia finansowego projektów polsko-niemieckich, ich 

zdaniem jest różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne pozyskanie funduszy. różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne pozyskanie funduszy. różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne pozyskanie funduszy. różnorodność możliwości z niezłą szansą na skuteczne pozyskanie funduszy. Niezależnie od 

miejsca na terenie Niemiec większość organizacji zmaga się z trudną codziennością utrzymania swojej 

działalności na finansowej powierzchni, szczególnie istotne w tym zakresie są inicjatywy, które próbują szczególnie istotne w tym zakresie są inicjatywy, które próbują szczególnie istotne w tym zakresie są inicjatywy, które próbują szczególnie istotne w tym zakresie są inicjatywy, które próbują 

pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza mniejszych i młodych organizacji.pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza mniejszych i młodych organizacji.pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza mniejszych i młodych organizacji.pośredniczyć we wspieraniu zwłaszcza mniejszych i młodych organizacji. 
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