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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 ilościowego było przede wszystkim dokonanie diagnozy użytkowania mediów 
i uczestnictwa w kulturze, a także recepcji działalności instytucji polskiej kultury i ich 
przekazów. Zastosowano badanie przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety internetowej 
(CAWI).  

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, 
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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 rozgraniczyć (Kłoskowska 2007: 67-81). Podstawowe 
dziedziny tak rozumianej kultury symbolicznej to: religia („w jej warstwie poznawczej  
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”) (Kłoskowska 1972: 23). 
W prezentowanym projekcie badawczym 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 1972:129). 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 
1972:128). 

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 2007: 126-133). Używając jednak tych 
kategorii analitycznych, należy zwrócić uwagę, że sama autorka podkreślała, iż 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 
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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 
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, 
wykluczający 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 

                                                             

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 autorka zauważa, iż „uczestnictwo w kulturze można ująć 
[…] jako złożony, dynamiczny (zmienny) zestaw praktyk kulturalnych” (Fatyga 2014: 19). 
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(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: 

• 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, że orientacja etniczna bądź też uniwalencja może zostać 
wzmocniona 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 postanowili 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 
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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.  

I.4. Opis próby 

I.4.1. Realizacja badania 

Badanie realizowano w dniach 17–31 stycznia 2018 r., wykorzystując jako narzędzie ankietę 
internetową (CAWI). W wymienionym okresie realizacji w wybranych kanałach kontaktu 
z potencjalnymi respondentami zachęcono do rozpoczęcia badania – były to strony 
ogólnopolskich portali informacyjnych, na których identyfikowano połączenia według IP jako 
przychodzące z terenu Niemiec oraz portale polonijne, dedykowane migrantom z Polski 
w Niemczech. Ogólne zestawienie statystyk badania przedstawiono poniżej:  

1. Łączna liczba odsłon zaproszenia do badania: 527 433 (z czego za pośrednictwem portali 
polonijnych 61 283, natomiast strony internetowe 466 150). 

2. Łączna liczba kontaktów z ankietą (ankiety otwarte, ale nie rozpoczęto wypełniania): 
12 358 (w tym niemal równo często były to wejścia ze stron internetowych – 6134 i portali 
polonijnych – 6224; udział zachęconych był więc znacząco wyższy w przypadku portali 
polonijnych). 

3. Łączna liczba kontaktów z ankietą (ankiety, w przypadku których rozpoczęto wypełnianie, 
ale go nie ukończono): 5441.  

4. Łączna liczba wypełnionych ankiet: 1580. 

5. Łączna liczba ankiet zakwalifikowanych, tj. wypełnionych poprawnie kompletnymi 
danymi: 1249. 

Uwzględniając kanał dystrybucji zaproszenia wśród zakwalifikowanych do analizy ankiet, 
645 stanowiły te, do których zaproszono poprzez portal polonijny, 604 zaś – wejścia ze stron 
internetowych niededykowanych migrantom. 

I.4.2. Cechy demograficzne badanych 

Badaniem objęto 1249 osób, z czego 52,5% (656 osób) stanowiły kobiety. Wiek badanych 
zawierał się w przedziale od 15 do 80 lat, ze średnią wynoszącą nieco ponad 39 lat (39,3). 
Połowa badanych miała nie więcej niż 37 lat. 

                                                             

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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Większość, bo 96% badanych, zadeklarowała posiadanie obywatelstwa polskiego (77% 
badanych tylko polskie), natomiast 22,7% – niemieckiego. Łącznie obywatelstwo polskie 
i niemieckie wskazało 18,7% badanych (obywatelstwo tylko niemieckie – 4,0%). Polska była 
krajem, w którym obecny poziom wykształcenia zdobyła większość, bo 83,1% badanych, tylko 
211 osób (16,9%) zdobyło wykształcenie w Niemczech. W tej grupie było to najczęściej 
wykształcenie na poziomie wyższym: uniwersyteckie (43,1%), w szkole wyższej (14,2%) lub 
politechniczne (1,9%). W pozostałych przypadkach było to kształcenie na poziomie średnim, 
najczęściej liceum zawodowe (21,3%). W przypadku badanych, którzy wykształcenie zdobyli 
w Polsce, najczęściej deklarowane było wykształcenie wyższe (38%), a w dalszej kolejności 
nieukończone studia (19,3%) i wykształcenie średnie ogólne (łącznie średnie zadeklarowało 
31,1% badanych). Tylko 10,8% badanych z tej grupy zadeklarowało posiadanie wykształcenia 
niższego niż średnie. 

Tabela 1. Poziom wykształcenia zdobyty w Polsce 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    
Procent Procent Procent Procent 
ważnychważnychważnychważnych    

PodstawowePodstawowePodstawowePodstawowe    4 0,3 0,4 

GimnazjalneGimnazjalneGimnazjalneGimnazjalne    14 1,1 1,3 

ZawodoweZawodoweZawodoweZawodowe    72 5,8 6,9 

Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)    136 10,9 13,1 

Średnie (liceum)Średnie (liceum)Średnie (liceum)Średnie (liceum)    187 15,0 18,0 

Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)    200 16,0 19,3 

WyższeWyższeWyższeWyższe    394 31,5 38,0 

InneInneInneInne    31 2,5 3,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1038 83,1 100,0 

NNNNie dotyczy (wykształcenie w Niemczech)ie dotyczy (wykształcenie w Niemczech)ie dotyczy (wykształcenie w Niemczech)ie dotyczy (wykształcenie w Niemczech)    211 16,9  

 

Zgodnie z założeniami badania badani zamieszkiwali zróżnicowane regiony Niemiec. 
Najliczniej reprezentowani byli badani z Nadrenii-Westfalli, stanowiąc ponad 1/3 badanych; 
cztery kolejne kraje związkowe reprezentowane są przez ok. 1/10 badanych, są to Badenia- 
-Wirtembergia, Bawaria, Hesja i Dolna Saksonia. Udział badanych deklarujących zamieszkiwanie 
pozostałych krajów był znacznie skromniejszy. Takie zróżnicowanie udziałów odzwierciedla 
strukturę rozmieszczenia przestrzennego migrantów z Polski w Niemczech. 

Tabela 2. Miejsce zamieszkania (kraj związkowy) 

Kraj związkowyKraj związkowyKraj związkowyKraj związkowy    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

BadeniaBadeniaBadeniaBadenia----WirtembergiaWirtembergiaWirtembergiaWirtembergia    132 10,6 

BawariaBawariaBawariaBawaria    146 11,7 

BerlinBerlinBerlinBerlin    56 4,5 

BrandeBrandeBrandeBrandennnnburgiaburgiaburgiaburgia 21 1,7 

BremaBremaBremaBrema    17 1,4 

HamburgHamburgHamburgHamburg    43 3,4 

HesjaHesjaHesjaHesja    115 9,2 

Meklemburgia Meklemburgia Meklemburgia Meklemburgia ----    Pomorze PrzedniePomorze PrzedniePomorze PrzedniePomorze Przednie    17 1,4 

Dolna SaksoniaDolna SaksoniaDolna SaksoniaDolna Saksonia    116 9,3 

Nadrenia Północna Nadrenia Północna Nadrenia Północna Nadrenia Północna ––––    WestfaliaWestfaliaWestfaliaWestfalia    446 35,7 

Nadrenia Nadrenia Nadrenia Nadrenia ––––    PalatynatPalatynatPalatynatPalatynat    56 4,5 

SaaraSaaraSaaraSaara    16 1,3 
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Kraj związkowyKraj związkowyKraj związkowyKraj związkowy    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

SaksoniaSaksoniaSaksoniaSaksonia    16 1,3 

Saksonia Saksonia Saksonia Saksonia ––––    AnhaltAnhaltAnhaltAnhalt    10 0,8 

Szlezwik Szlezwik Szlezwik Szlezwik ––––    HolsztynHolsztynHolsztynHolsztyn    34 2,7 

TuryngiaTuryngiaTuryngiaTuryngia    8 0,6 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Zróżnicowane były także wielkości miejscowości zamieszkiwane przez badanych, 
z najliczniej reprezentowanymi średnimi miastami. Tylko nieliczni badani zamieszkiwali na wsi 
i w bardzo małych miejscowościach. 

Tabela 3. Wielkość miejscowości zamieszkania 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Miasto powyżej miliona mieszkańcówMiasto powyżej miliona mieszkańcówMiasto powyżej miliona mieszkańcówMiasto powyżej miliona mieszkańców    218 17,5 

Miasto od 500 tys. do 999 999 tys. mieszkańcówMiasto od 500 tys. do 999 999 tys. mieszkańcówMiasto od 500 tys. do 999 999 tys. mieszkańcówMiasto od 500 tys. do 999 999 tys. mieszkańców    168 13,5 

Miasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańcówMiasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańcówMiasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańcówMiasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańców    258 20,7 

Miasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańcówMiasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańcówMiasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańcówMiasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańców    261 20,9 

Miasto od 5 tys. do 19 999 mieszkańcówMiasto od 5 tys. do 19 999 mieszkańcówMiasto od 5 tys. do 19 999 mieszkańcówMiasto od 5 tys. do 19 999 mieszkańców    155 12,4 

Miasto poniżej 5 tys. mieszkańcówMiasto poniżej 5 tys. mieszkańcówMiasto poniżej 5 tys. mieszkańcówMiasto poniżej 5 tys. mieszkańców    73 5,8 

WieśWieśWieśWieś    116 9,3 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

I.4.3. Pochodzenie 

W przypadku większości badanych krajem pochodzenia zarówno badanych, jak i ich 
rodziców była Polska. Tylko 0,7% badanych urodziło się w Niemczech, w przypadku rodziców 
zaś było to 4,0% w przypadku ojców i 3,1% w przypadku matek. Nieliczne były przypadki 
urodzenia w innych krajach. 

Tabela 4. Kraj urodzenia badanego i jego rodziców 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    

(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)    
PolskaPolskaPolskaPolska    

(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)    
Inny krajInny krajInny krajInny kraj    

(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)    
Nie wiemNie wiemNie wiemNie wiem    

(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)    

Pan/iPan/iPan/iPan/i    0,7 98,9 0,4 0,0 

Pan/i ojciecPan/i ojciecPan/i ojciecPan/i ojciec    4,0 93,4 2,2 0,4 

Pan/i matkaPan/i matkaPan/i matkaPan/i matka    3,1 94,6 2,2 0,1 

 

W przypadku rodziców osiągnięte wykształcenie jest ogólnie niższe niż w przypadku samych 
badanych. Udziały rodziców mających wyższe wykształcenie są analogiczne dla ojców i matek 
i wynoszą 18,9%. Wykształcenie niższe niż średnie miało 42,6% ojców osób badanych i 36,7% 
matek. 
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Tabela 5. Wykształcenie rodziców 

Poziom wykształceniaPoziom wykształceniaPoziom wykształceniaPoziom wykształcenia    
Wykształcenie ojcaWykształcenie ojcaWykształcenie ojcaWykształcenie ojca    
(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)(procent wskazań)    

Wykształcenie matkiWykształcenie matkiWykształcenie matkiWykształcenie matki    
(procent wskaz(procent wskaz(procent wskaz(procent wskazań)ań)ań)ań)    

Poniżej podstawowegoPoniżej podstawowegoPoniżej podstawowegoPoniżej podstawowego    1,4 0,3 

PodstawowePodstawowePodstawowePodstawowe    8,9 10,9 

GimnazjalneGimnazjalneGimnazjalneGimnazjalne    0,9 1,3 

Zasadnicze zawodoweZasadnicze zawodoweZasadnicze zawodoweZasadnicze zawodowe    31,4 24,2 

Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)Zawodowe (technikum)    20,8 14,2 

Średnie (liceum)Średnie (liceum)Średnie (liceum)Średnie (liceum)    9,1 22,5 

Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)    5,6 6,5 

WyższeWyższeWyższeWyższe    18,9 18,9 

Nie wiemNie wiemNie wiemNie wiem    3,0 1,1 

OgółemOgółemOgółemOgółem    100,0 100,0 

 

I.4.4. Aktywność zawodowa 

Zdecydowana większość badanych była aktywna zawodowo; wśród nieaktywnych najczęściej 
wskazywanym powodem było prowadzenie gospodarstwa domowego (8,8%), 4,9% stanowili 
uczniowie, 5,1% zaś emeryci lub renciści. Tylko 2,7% badanych stanowiły osoby bezrobotne. 
W przypadku pracujących najczęściej deklarowano wykonywanie pracy fizycznej (27,9%), ale 
łącznie aktywności o charakterze pracy umysłowej zadeklarowało 39%, najczęściej jako 
pracownik umysłowy/specjalista. Ponadto prowadzenie własnej działalności zadeklarował 
niemal co dwudziesty badany (4,8%). 

Tabela 6. Aktywność zawodowa 

Typ aktywności zawodowejTyp aktywności zawodowejTyp aktywności zawodowejTyp aktywności zawodowej    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Uczeń/studentUczeń/studentUczeń/studentUczeń/student    61 4,9 

Robotnik/pracownik fizycznyRobotnik/pracownik fizycznyRobotnik/pracownik fizycznyRobotnik/pracownik fizyczny    348 27,9 

Urzędnik/pracownik administracji/nauczycielUrzędnik/pracownik administracji/nauczycielUrzędnik/pracownik administracji/nauczycielUrzędnik/pracownik administracji/nauczyciel    62 5,0 

Pracownik umysłowy/specjalistaPracownik umysłowy/specjalistaPracownik umysłowy/specjalistaPracownik umysłowy/specjalista    244 19,5 

Wolny zawódWolny zawódWolny zawódWolny zawód    80 6,4 

Emeryt/rencistaEmeryt/rencistaEmeryt/rencistaEmeryt/rencista    64 5,1 

Przedsiębiorca/kupiec/rzemieślnikPrzedsiębiorca/kupiec/rzemieślnikPrzedsiębiorca/kupiec/rzemieślnikPrzedsiębiorca/kupiec/rzemieślnik    60 4,8 

MenMenMenMeneeeedżer wyższego szczebla/dyrektordżer wyższego szczebla/dyrektordżer wyższego szczebla/dyrektordżer wyższego szczebla/dyrektor    23 1,8 

MenMenMenMeneeeedżer niższego dżer niższego dżer niższego dżer niższego szczebla/kierownikszczebla/kierownikszczebla/kierownikszczebla/kierownik    78 6,2 

RolnikRolnikRolnikRolnik    4 0,3 

Osoba prowadząca gospodarstwo domoweOsoba prowadząca gospodarstwo domoweOsoba prowadząca gospodarstwo domoweOsoba prowadząca gospodarstwo domowe    110 8,8 

Prace dorywczePrace dorywczePrace dorywczePrace dorywcze    33 2,6 

Obecnie bezrobotnyObecnie bezrobotnyObecnie bezrobotnyObecnie bezrobotny    34 2,7 

InneInneInneInne    48 3,8 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Zapytani o zgodność wykonywanej pracy z posiadanymi umiejętnościami, badani  
w większości deklarują taką zgodność (59,7%), ale niemal co trzeci (30,6%) deklaruje, że 
wykonuje pracę poniżej swoich umiejętności, 8,4% zaś nie potrafi tego określić.  
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Tabela 7. Zgodność wykonywanej pracy z umiejętnościami 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    Procent ważnychProcent ważnychProcent ważnychProcent ważnych    

TakTakTakTak    523 41,9 59,7 

Nie, jest poniżej moich umiejętnościNie, jest poniżej moich umiejętnościNie, jest poniżej moich umiejętnościNie, jest poniżej moich umiejętności    268 21,5 30,6 

Nie, jest powyżej moich umiejętnościNie, jest powyżej moich umiejętnościNie, jest powyżej moich umiejętnościNie, jest powyżej moich umiejętności    11 0,9 1,3 

Trudno powiedziećTrudno powiedziećTrudno powiedziećTrudno powiedzieć    74 5,9 8,4 

Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy    373 29,9  

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0  

 

I.4.5 Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Zdecydowana większość badanych jest zadowolona ze swojej sytuacji życiowej, tylko 14,1% 
nie potrafi tego określić, 5,6% zaś deklaruje niezadowolenie.  

Tabela 8. Poziom zadowolenia z sytuacji życiowej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Bardzo zadowolonyBardzo zadowolonyBardzo zadowolonyBardzo zadowolony    375 30,0 

Raczej zadowolonyRaczej zadowolonyRaczej zadowolonyRaczej zadowolony    628 50,3 

Ani zadowolony, ani niezadowolonyAni zadowolony, ani niezadowolonyAni zadowolony, ani niezadowolonyAni zadowolony, ani niezadowolony    176 14,1 

Raczej niezadowolonyRaczej niezadowolonyRaczej niezadowolonyRaczej niezadowolony    61 4,9 

Bardzo niezadowolonyBardzo niezadowolonyBardzo niezadowolonyBardzo niezadowolony    9 0,7 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Jednym z powodów zadowolenia może być sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, 
tylko 3,1% badanych deklaruje trudną sytuację, 27,5% wskazuje na konieczność oszczędzania 
na poważniejsze zakupy, 69,4% zaś deklaruje dobrą sytuację, niewymagającą oszczędzania. 

Tabela 9. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sposób gospodarowania pieniędzmiSposób gospodarowania pieniędzmiSposób gospodarowania pieniędzmiSposób gospodarowania pieniędzmi    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na podstawowe potrzebyŻyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na podstawowe potrzebyŻyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na podstawowe potrzebyŻyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na podstawowe potrzeby    3 0,2 

Żyjemy skromnie, musimyŻyjemy skromnie, musimyŻyjemy skromnie, musimyŻyjemy skromnie, musimy    na co dzień bardzo oszczędnie gospodarowaćna co dzień bardzo oszczędnie gospodarowaćna co dzień bardzo oszczędnie gospodarowaćna co dzień bardzo oszczędnie gospodarować    36 2,9 

Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na 
poważniejsze zakupypoważniejsze zakupypoważniejsze zakupypoważniejsze zakupy    

343 27,5 

Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez specjalnego oszczędzaniaŻyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez specjalnego oszczędzaniaŻyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez specjalnego oszczędzaniaŻyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez specjalnego oszczędzania    641 51,3 

Żyjemy bardzo dobrze, Żyjemy bardzo dobrze, Żyjemy bardzo dobrze, Żyjemy bardzo dobrze, możemy sobie pozwolić na pewien luksusmożemy sobie pozwolić na pewien luksusmożemy sobie pozwolić na pewien luksusmożemy sobie pozwolić na pewien luksus    226 18,1 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

I.4.6. Migracja 

W przypadku niemal 3/4 badanych pobyt w Niemczech ma charakter migracji stałej, tylko 
19,4% deklaruje migrację czasową, tj. postrzeganą przez samych badanych jako migracja na 
ściśle określony czas z zamiarem powrotu na stałe do Polski lub dalszego wyjazdu do innego 
kraju, jeszcze rzadsza zaś jest migracja o charakterze wahadłowym, czyli związana z regularnym 
powrotem do Polski i ponownymi przyjazdami do Niemiec.  
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Tabela 10. Typ migracji 

Pobyt w NiemczechPobyt w NiemczechPobyt w NiemczechPobyt w Niemczech    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Na stałeNa stałeNa stałeNa stałe    912 73,0 

CzasowoCzasowoCzasowoCzasowo    242 19,4 

WahadłowoWahadłowoWahadłowoWahadłowo    95 7,6 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Długość pobytu w Niemczech była bardzo zróżnicowana. Wśród migrantów stałych 
najdłuższy zadeklarowany okres pobytu wyniósł 62 lata, jednak średnia długość nieco 
przekraczała 11 lat, a dla połowy badanych było to do 6 lat (włącznie). Badani migranci to zatem 
migracja stosunkowo młoda, zdecydowanie poakcesyjna. W przypadku migracji wahadłowej 
najdłuższy czas trwania wyniósł 39 lat, ale średnia długość migracji stanowiła 8,4 roku 
i podobnie jak w przypadku migracji dla połowy jest to okres do 5 lat (włącznie). Niezależna od 
typu migracji długość pobytu w Niemczech wyniosła średnio 10,8 lat.  

I.4.7. Związki i dzieci 

Większość badanych deklaruje obecne życie w związku partnerskim (80,4%), w większości 
wskazując na polską narodowość partnera (68,6%). W przypadku niemal 1/4 związków 
(24,1%) partner jest narodowości niemieckiej, 7,3% zaś osób w związkach deklaruje inną 
narodowość partnera, przy czym najczęściej wskazywano łączną narodowość polską 
i niemiecką. Wśród wszystkich badanych w tej grupie w niemal 80% przypadków wskazywano 
pochodzenie partnera z któregoś z krajów UE – udział partnerów-migrantów pochodzących 
z krajów spoza UE był zatem niewielki (1,1% ogółu badanych).  

Większość badanych (63,7%) deklaruje posiadanie dzieci, z tego w przypadku niemal połowy 
(47,2%) są to dzieci w wieku szkolnym.  

Badanych z tej podgrupy zapytano o zainteresowanie nauczaniem języka polskiego poza 
domem – 62,5% (235 osób) rodziców dzieci w wieku szkolnym wyraziło zainteresowanie takim 
nauczaniem, przy czym w odniesieniu do jego formy najczęściej wskazywano nauczanie 
w szkole niemieckiej (albo jako języka ojczystego, albo jako języka obcego), nieco rzadziej 
w szkołach polonijnych, najrzadziej zaś w punktach szkolnych przy polskich placówkach 
konsularnych i dyplomatycznych. 

Tabela 11. Preferowana forma organizacyjna nauczania języka polskiego poza domem 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    Procent ważnych*Procent ważnych*Procent ważnych*Procent ważnych*    

Nauczanie wNauczanie wNauczanie wNauczanie w    szkole niemieckiej jako języka ojczystegoszkole niemieckiej jako języka ojczystegoszkole niemieckiej jako języka ojczystegoszkole niemieckiej jako języka ojczystego    99 42,1 

Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka obcego Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka obcego Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka obcego Nauczanie w szkole niemieckiej jako języka obcego     103 43,8 

Nauczanie w szkołach polonijnychNauczanie w szkołach polonijnychNauczanie w szkołach polonijnychNauczanie w szkołach polonijnych    93 39,6 

Nauczanie w punktach szkolnych przy polskich placówkach Nauczanie w punktach szkolnych przy polskich placówkach Nauczanie w punktach szkolnych przy polskich placówkach Nauczanie w punktach szkolnych przy polskich placówkach 
konsularnych i dyplomatycznych konsularnych i dyplomatycznych konsularnych i dyplomatycznych konsularnych i dyplomatycznych     

66 28,1 

* odsetki nie sumują się do 100 ze względu na możliwość wskazania wielu odpowiedzi. 
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II. Uczestnictwo w kulturze 

Walencja kulturowa, mierzona odniesieniem do miejsca traktowanego jako własne, w którym 
badany „czuje się jak w domu”, wskazuje na wysoki udział migrantów zakorzenionych 
w Niemczech – 45,6% badanych zadeklarowało, że takim miejscem są dla nich Niemcy, 39,7% – 
że Polska, dla 13,5% zaś była to cała Europa. Tylko jeden na 100 badanych wskazał jakieś inne 
miejsce (1,1%). 

Badanych charakteryzuje poziom uczestnictwa w kulturze oszacowany przez ponad połowę 
na poziomie nieprzekraczającym 2 godzin w tygodniu. Należy jednak zauważyć, że w czas ten nie 
wliczono większości kontaktu z kulturą w układzie masowym (wliczono tylko czytanie książek  
i pozadomowe oglądanie filmów). Uwzględnienie czasu poświęconego na czytanie prasy, 
oglądanie telewizji czy filmów w warunkach domowych dałoby wyższy poziom uczestnictwa niż 
zdefiniowany pytaniem. 

Tabela 12. Średniotygodniowy czas poświęcony na uczestnictwo w kulturze (czytanie książek, chodzenie do 
teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność artystyczną itp.) 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Poniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzin    685 54,8 

2222––––7 godzin7 godzin7 godzin7 godzin 413 33,1 

Powyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzin    151 12,1 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Szacując przeciętne wydatki na uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do okresu 
miesiąca i wydatku przeliczonego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zakres 
wskazanych wydatków obejmował kwoty od zera do 500 euro, z wartościami typowymi  
w okolicach 50 euro (średnia 54,4; mediana 50,0) i znaczącym zróżnicowaniem (odchylenie 
standardowe wyniosło 55,6). 

Uczestnictwo w kulturze ma społeczny charakter. Wskazując trzy spośród pięciu kategorii 
osób towarzyszących (w tym brak takich osób, czyli samotne uczestnictwo), badani  
w większości wskazywali partnerów i znajomych, przy czym partnerzy przez 3/4 badanych, 
którzy w ogóle zadeklarowali uczestniczenie w kulturze, w ich towarzystwie zajmowali 
pierwsze miejsce. Niemal równie często w ogóle wskazywani znajomi, na pierwszym miejscu 
byli umieszczani znacznie rzadziej, raczej zajmując w rankingu miejsca kolejne. Z kolei dzieci, 
w ogóle wskazane przez niemal połowę badanych, najczęściej lokowano na miejscu drugim pod 
względem częstości wspólnego uczestniczenia w kulturze. 
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Tabela 13. Osoby towarzyszące w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych  

Z kim najczęściej uczestniczy Z kim najczęściej uczestniczy Z kim najczęściej uczestniczy Z kim najczęściej uczestniczy     

w wydarzeniach kulturalnychw wydarzeniach kulturalnychw wydarzeniach kulturalnychw wydarzeniach kulturalnych    

UUUUdział wśród wszystkich, którzy wskazali dany dział wśród wszystkich, którzy wskazali dany dział wśród wszystkich, którzy wskazali dany dział wśród wszystkich, którzy wskazali dany 

powódpowódpowódpowód    

UUUUdział dział dział dział 

wskazujących wskazujących wskazujących wskazujących 

daną kategorię*daną kategorię*daną kategorię*daną kategorię*    na 1. miejscu na 2. miejscu na 3. miejscu 

SamemuSamemuSamemuSamemu    34,8% 22,4 42,7 37,6 

Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną 

(partnerem/partnerką)(partnerem/partnerką)(partnerem/partnerką)(partnerem/partnerką)    

76,5% 16,8 6,6 79,8 

Z dziećmiZ dziećmiZ dziećmiZ dziećmi    22,4% 61,9 15,8 47,4 

Ze znajomymiZe znajomymiZe znajomymiZe znajomymi    17,0% 43,2 39,8 79,4 

Ze współpracownikamiZe współpracownikamiZe współpracownikamiZe współpracownikami    4,5% 20,5 75,0 21,2 

 

Uwzględniając sytuację migracyjną i możliwość uczestnictwa w kulturze w czasie wyjazdu do 
Polski, pytano również o korzystanie z oferty kulturalnej w czasie pobytów w Polsce w ciągu 
poprzednich 12 miesięcy. Uczestnictwo realizowane w tej formie zadeklarowało 55,9% 
badanych i 63,8% tych, którzy w ogóle byli w Polsce w wymienionym okresie (12,4% badanych 
nie było w tym czasie w Polsce).  

Tabela 14. Korzystanie z oferty kulturalnej podczas pobytów w Polsce w ciągu poprzednich 12 miesięcy 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    Procent ważnychProcent ważnychProcent ważnychProcent ważnych    

TakTakTakTak    698 55,9 63,8 

NieNieNieNie    396 31,7 36,2 

Nie dotyczy, nie byłem/am w Polsce w ciągu ostatnich Nie dotyczy, nie byłem/am w Polsce w ciągu ostatnich Nie dotyczy, nie byłem/am w Polsce w ciągu ostatnich Nie dotyczy, nie byłem/am w Polsce w ciągu ostatnich 
12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy    

155 12,4  

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0  

 

II.1. Układy kultury 

II.1.1. Instytucje kultury 

Korzystanie z ofert instytucji kultury, co wiąże się z instytucjonalnym układem kultury, 
pozwala wskazać na instytucje, z których oferty badani korzystają stosunkowo często, ale też 
takie, z których nie skorzystali ani razu w perspektywie poprzednich 12 miesięcy. Najrzadziej 
wskazywaną formą aktywności kulturalnej są przedstawienia operowe (brak korzystania przez 
80,5% badanych), w dalszej kolejności przedstawienia teatralne (61,5%) i ekspozycje sztuki 
(55,2%). Z pozostałych kategorii ofert przynajmniej połowa korzystała w ciągu minionych 12 
miesięcy. Jednak tylko w przypadku kina i przeglądów filmowych, festynów i festiwali oraz 
koncertów muzycznych odsetek wskazań korzystających „często” przekracza 10%, ale dla tych 
kategorii ofert kulturalnych wysokie są przede wszystkim wskaźniki korzystania okazjonalnego 
(czasami). 

  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 
 

19 
 

Tabela 15. Korzystanie z ofert wybranych instytucji kultury 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    Tak, razTak, razTak, razTak, raz    Tak, czasamiTak, czasamiTak, czasamiTak, czasami    Tak, częstoTak, częstoTak, częstoTak, często    Nie, nie korzystałam/emNie, nie korzystałam/emNie, nie korzystałam/emNie, nie korzystałam/em    

Ekspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealne    15,9 33,6 5,4 45,1 

Ekspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztuki    15,1 25,4 4,3 55,2 

Koncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczne    20,2 32,8 10,6 36,4 

Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne    16,7 17,5 4,3 61,5 

Przedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowe    11,0 6,6 1,8 80,5 

Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)    12,5 36,4 8,8 42,3 

Filmy (kino, Filmy (kino, Filmy (kino, Filmy (kino, przegląd)przegląd)przegląd)przegląd)    10,0 47,3 21,9 20,8 

Festyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwale    14,1 49,1 12,4 24,4 

Imprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportowe    11,2 32,1 8,5 48,2 

 

Ograniczenie ofert kulturalnych do przygotowywanych przez wybrane organizacje  
i instytucje, w tym mające charakter imigrancki, wskazuje raczej na brak korzystania niż 
korzystanie, ponieważ w przypadku wszystkich trzech wyróżnionych typów instytucji 
dominującą odpowiedzią jest wskazanie, że badany nigdy nie korzystał z ich oferty. Najwyższy 
odsetek charakteryzuje organizacje polonijne, w ich przypadku korzystanie sporadyczne 
deklaruje co dziesiąty badany, a rzadkie 15,7%. 

Tabela 16. Korzystanie z ofert kulturalnych w Niemczech wg typów organizatorów (procent wskazań) 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
CzęstoCzęstoCzęstoCzęsto    Od czaOd czaOd czaOd czasu su su su     

do czasudo czasudo czasudo czasu    
RzadkoRzadkoRzadkoRzadko    NigdyNigdyNigdyNigdy    

Instytucje polskie (ambasadInstytucje polskie (ambasadInstytucje polskie (ambasadInstytucje polskie (ambasadaaaa, konsulat, Instytut Polski), konsulat, Instytut Polski), konsulat, Instytut Polski), konsulat, Instytut Polski) 0,6 5,1 11,0 83,3 

Organizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijne    2,6 10,8 15,7 70,9 

Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie (tureckie, Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie (tureckie, Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie (tureckie, Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie (tureckie, 
rosyjskie, włoskie itd.)rosyjskie, włoskie itd.)rosyjskie, włoskie itd.)rosyjskie, włoskie itd.) 

0,5 5,9 11,8 81,7 

 

Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego zadeklarowało 
10% badanych, wśród wskazywanych przez tę podgrupę stowarzyszeń równie często obecne 
były organizacje niemieckie i polonijne oraz grupy nieformalne, najrzadziej zaś stowarzyszenia 
migracyjne inne niż polonijne. 

Tabela 17. Zaangażowanie w działalność jakiegoś stowarzyszenia kulturalnego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    

Procent Procent Procent Procent     
w odniesieniu w odniesieniu w odniesieniu w odniesieniu     
do wszystkich do wszystkich do wszystkich do wszystkich 

badanych badanych badanych badanych 
(N=1249)*(N=1249)*(N=1249)*(N=1249)*    

Procent w odniesieniProcent w odniesieniProcent w odniesieniProcent w odniesieniu do u do u do u do 
badanych deklarujących badanych deklarujących badanych deklarujących badanych deklarujących 

zaangażowanie* zaangażowanie* zaangażowanie* zaangażowanie* 
(N=125)*(N=125)*(N=125)*(N=125)*    

Stowarzyszenie kulturalne niemieckie Stowarzyszenie kulturalne niemieckie Stowarzyszenie kulturalne niemieckie Stowarzyszenie kulturalne niemieckie     47 3,8 37,6 

Stowarzyszenie kulturalne polonijne Stowarzyszenie kulturalne polonijne Stowarzyszenie kulturalne polonijne Stowarzyszenie kulturalne polonijne     50 4,0 40,0 

Stowarzyszenie kulturalne migracyjne Stowarzyszenie kulturalne migracyjne Stowarzyszenie kulturalne migracyjne Stowarzyszenie kulturalne migracyjne 
inne niż polonijne inne niż polonijne inne niż polonijne inne niż polonijne  

5 0,4 4,0 

Nieformalna grupa prowadząca Nieformalna grupa prowadząca Nieformalna grupa prowadząca Nieformalna grupa prowadząca 
aktywność kulturalną aktywność kulturalną aktywność kulturalną aktywność kulturalną  

52 4,2 41,6 

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

Oceniając funkcjonowanie instytucji kultury, badani stosunkowo często deklarowali brak 
znajomości poszczególnych instytucji – wprawdzie żadnych instytucji niemieckich nie znało 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 
 

20 
 

tylko 15,3% badanych, ale już organizacji polonijnych aż 41,5%. W odniesieniu do każdego typu 
instytucji znaczna część badanych uchyliła się od odpowiedzi (trudno powiedzieć). 

Tabela 18. Oceny funkcjonowania instytucji kultury – wskazania wszystkich badanych (procent wskazań) 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Instytucje Instytucje Instytucje Instytucje 
niemieckieniemieckieniemieckieniemieckie    

Instytucje polskie Instytucje polskie Instytucje polskie Instytucje polskie 
(np. Instytuty (np. Instytuty (np. Instytuty (np. Instytuty 

Polskie)Polskie)Polskie)Polskie)    

Organizacje Organizacje Organizacje Organizacje 
polonijnepolonijnepolonijnepolonijne    

Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie 

(tureckie, rosyjskie, włoskie (tureckie, rosyjskie, włoskie (tureckie, rosyjskie, włoskie (tureckie, rosyjskie, włoskie 
itd.)itd.)itd.)itd.) 

Bardzo dobrze Bardzo dobrze Bardzo dobrze Bardzo dobrze     20,8 2,7 3,3 1,4 

Raczej dobrzeRaczej dobrzeRaczej dobrzeRaczej dobrze    37,8 14,7 13,6 11,5 

Ani dobrzeAni dobrzeAni dobrzeAni dobrze,,,,    ani źleani źleani źleani źle    12,0 14,7 13,9 10,6 

Raczej źleRaczej źleRaczej źleRaczej źle    2,1 8,5 6,2 0,9 

Bardzo źleBardzo źleBardzo źleBardzo źle    0,2 3,8 3,4 0,4 

Trudno powiedziećTrudno powiedziećTrudno powiedziećTrudno powiedzieć    11,8 18,2 18,1 17,7 

Nie znam tego typu Nie znam tego typu Nie znam tego typu Nie znam tego typu 
instytucjiinstytucjiinstytucjiinstytucji 

15,3 37,4 41,5 57,4 

 

Ze względu na duży udział badanych, którzy nie ocenili działalności danego rodzaju instytucji, 
warto uwzględnić wskazania obejmujące tylko oceny tych badanych, którzy na wyrażenie swojej 
opinii się zdecydowali. Najbardziej jednoznacznie oceniono instytucje niemieckie, przy czym  
w większości są to oceny pozytywne – ich działalność raczej dobrze i bardzo dobrze oceniło 
80,4% badanych. W przypadku instytucji polskich i polonijnych co trzeci badany, oceniając, 
wyraził swoje niezdecydowanie, natomiast w przypadku konkretniejszej oceny nieco częściej 
były to oceny pozytywne (w obu przypadkach po ok. 40%). Stowarzyszenia imigranckie 
dedykowane innym kulturom oceniono dobrze (łącznie przez ponad połowę oceniających) lub 
uchylono się od konkretnego wartościowania oceny.  

Tabela 19. Oceny funkcjonowania instytucji kultury – wskazania badanych, którzy znali daną instytucję (procent 
wskazań) 

OcenaOcenaOcenaOcena    

Instytucje Instytucje Instytucje Instytucje 
niemieckieniemieckieniemieckieniemieckie    

Instytucje polskie Instytucje polskie Instytucje polskie Instytucje polskie 
(np. Instytuty  (np. Instytuty  (np. Instytuty  (np. Instytuty  

Polskie)Polskie)Polskie)Polskie)    

Organizacje Organizacje Organizacje Organizacje 
polonijnepolonijnepolonijnepolonijne    

Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie kulturalne imigranckie 

(tureckie, rosyjskie, (tureckie, rosyjskie, (tureckie, rosyjskie, (tureckie, rosyjskie, 
włoskie itd.)włoskie itd.)włoskie itd.)włoskie itd.) 

Bardzo dobrze Bardzo dobrze Bardzo dobrze Bardzo dobrze     28,6 6,1 8,1 5,8 

Raczej dobrzeRaczej dobrzeRaczej dobrzeRaczej dobrze    51,9 33,2 33,7 46,3 

Ani dobrzeAni dobrzeAni dobrzeAni dobrze,,,,    ani źleani źleani źleani źle    16,5 33,0 34,5 42,8 

Raczej źleRaczej źleRaczej źleRaczej źle    2,9 19,1 15,4 3,5 

Bardzo źleBardzo źleBardzo źleBardzo źle    0,2 8,6 8,3 1,6 

NNNN    910 555 505 311 

 

II.1.2. Media masowe 

Tylko 11% badanych zadeklarowało, że nie posiada żadnych zgromadzonych książek, ale 
14,6% wskazało posiadanie ponad 500 egzemplarzy. 
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Tabela 20. Wielkość domowego księgozbioru  

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Nie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorów    137 11,0 

DDDDo 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.    238 19,1 

26262626––––50 szt.50 szt.50 szt.50 szt. 207 16,6 

51515151––––100 szt.100 szt.100 szt.100 szt. 222 17,8 

101101101101––––500 szt.500 szt.500 szt.500 szt. 263 21,1 

Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.    182 14,6 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

Jednak tylko 8,7% badanych zadeklarowało, że w minionym roku nie przeczytało żadnej 
książki, najwyższa wskazana liczba wyniosła 150, a średnia 16,4. Połowa badanych przeczytała 
od 1 do 10 książek. Należy zauważyć, że średnie te na tle ogólnych wskaźników czytelnictwa 
wydają się nieco wysokie, co może wynikać z deklaratywnego i retrospektywnego charakteru 
pytania. 

Tabela 21. Liczba przeczytanych/wysłuchanych książek w okresie poprzednich 12 miesięcy 

Kategoria Kategoria Kategoria Kategoria     LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

ŻadnejŻadnejŻadnejŻadnej    109 8,7 

1 do 101 do 101 do 101 do 10    648,0 51,9 

11 do 2011 do 2011 do 2011 do 20    245,0 19,6 

powyżej 20powyżej 20powyżej 20powyżej 20    247,0 19,8 

 

Na czytanie prasy, łącznie w wersji papierowej i elektronicznej, badani przeznaczali do 80 
godzin w tygodniu; podobnie jak w przypadku książek 8,4% wskazało, że prasy nie czyta wcale, 
co trzeci przeznacza na czytanie prasy do 2 godzin tygodniowo, połowa do 3 godzin, średnia zaś 
wyniosła 5,9 godziny. 

Tabela 22. Średniotygodniowa liczba godzin poświęcona na czytanie prasy 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

WcaleWcaleWcaleWcale    105 8,4 

DDDDo 2 godzino 2 godzino 2 godzino 2 godzin    436 34,9 

3 lub 4 godziny3 lub 4 godziny3 lub 4 godziny3 lub 4 godziny    187 26,0 

PPPPowyżej 4 godzinowyżej 4 godzinowyżej 4 godzinowyżej 4 godzin    521 41,7 

 

W przypadku oglądania telewizji wskaźnik odrzuceń był wyższy, ponieważ niemal co piąty 
badany zadeklarował, że wcale nie ogląda telewizji. Jednak połowa badanych ogląda telewizję, 
poświęcając na to do dwóch godzin dziennie. Ponadto niemal wszyscy badani (97,4%) deklarują 
oglądanie filmów, wskazując przy tym na oglądanie ich w telewizji (74,5%), na komputerze 
(73,5%) lub w kinie (60,2%) (ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie 
sumują się do 100). Samo oglądanie filmów jest więc powszechniejsze niż oglądanie telewizji. 
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Tabela 23. Średnia dzienna liczba godzin poświęcona na oglądanie telewizji 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Nie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizji    245 19,6 

Mniej niż godzinę dziennieMniej niż godzinę dziennieMniej niż godzinę dziennieMniej niż godzinę dziennie    318 25,5 

Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie    340 27,2 

Od dwóch do trzech godzin dziennieOd dwóch do trzech godzin dziennieOd dwóch do trzech godzin dziennieOd dwóch do trzech godzin dziennie    193 15,5 

Od trzech do czterech godzin dziennieOd trzech do czterech godzin dziennieOd trzech do czterech godzin dziennieOd trzech do czterech godzin dziennie    64 5,1 

Powyżej czterech godzin dzienniePowyżej czterech godzin dzienniePowyżej czterech godzin dzienniePowyżej czterech godzin dziennie    89 7,1 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

II.1.3. Własna twórczość 

Nieco częściej niż co trzeci badany (35,1%) deklaruje przeznaczanie wolnego czasu na 
własną aktywność artystyczno-twórczą. Najczęściej są to prace ręczne i rzemieślnicze – 
wskazuje na ich podejmowanie co piąty badany i 57,6% tych badanych, którzy podejmują 
jakąkolwiek aktywność artystyczno-twórczą. Stosunkowo często wskazywane są także 
aktywności z zakresu sztuk wizualnych (15,3% wszystkich i 43,5% aktywnych), a w dalszej 
kolejności działalność muzyczna, taniec i pisarstwo. 

Tabela 24. Rodzaje podejmowanej aktywności artystyczno-twórczej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    CzęstośćCzęstośćCzęstośćCzęstość    Procent*Procent*Procent*Procent*    

Procent Procent Procent Procent 
ważnych* ważnych* ważnych* ważnych* 

(deklarujących (deklarujących (deklarujących (deklarujących 
jakąkolwiek jakąkolwiek jakąkolwiek jakąkolwiek 
aktywność)aktywność)aktywność)aktywność)    

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

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

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

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

TaniecTaniecTaniecTaniec    93 7,4 21,2 

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

253 20,3 57,6 

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

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

Podejmowane przez 23 badanych inne aktywności artystyczno-twórcze okazały się bardzo 
zróżnicowane, a jak się okazuje, według badanych sport jest także aktywnością tego rodzaju: 

• animacja i film, 
• badania charakteru, 
• decoupage, 
• fryzjerstwo, 
• grafika, 
• IT, PC, 
• kaligrafia, 
• kolekcjonowanie antyków i obrazów, 
• kursy językowe, 
• modelarstwo, 
• nauka języków obcych, 
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• ogród, przetwory, zbieranie owoców, 
• organizowanie warsztatów rozwoju osobistego, 
• poezja – recytowanie, 
• prezenter śląskiego radia internetowego, 
• programowanie/modelowanie 3D, 
• przewodnik kościołów, 
• puzzle, 
• przedstawienia okazjonalne z dziećmi polonijnymi, 
• restaurowanie mebli, 
• Social Media, 
• sport (2 razy). 

 

II.1.4. Sieci społeczne 

W przypadku sieci społecznych badanie obejmowało z jednej strony kwestię ich wielkości,  
tj. liczbę osób, z którymi badani utrzymują regularne kontakty, z drugiej zaś „narodowe 
zabarwienie” sieci, ponieważ jednocześnie osoby te kategoryzowano ze względu na pochodzenie 
i miejsce zamieszkania. Zaczynając od braku regularnych kontaktów, należy zauważyć, że  
w przypadku członków najbliższej rodziny większość badanych deklarowała, iż do ich sieci 
kontaktów w tej kategorii nie należy żaden Niemiec ani imigrant mieszkający w Niemczech inny 
niż Polak. Jednak wśród przyjaciół i znajomych już tylko co piąty badany deklarował, że nie 
utrzymuje kontaktów z żadnym Niemcem, co trzeci zaś – że nie utrzymuje kontaktów z żadnym 
imigrantem. 

Tabela 25. Wskazania braku regularnych kontaktów w odniesieniu do wyróżnionych kategorii (procent 
wskazań) 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Polscew Polscew Polscew Polsce    
PolacyPolacyPolacyPolacy        

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech 
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    

Inni imigranci Inni imigranci Inni imigranci Inni imigranci     
w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)    

Z najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodziny    4,0 41,4 66,8 83,3 

Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych     8,5 9,2 18,2 35,1 

 

Jednocześnie zadane pytanie pozwoliło określić średnią wielkość sieci kontaktów 
poszczególnych badanych (z zastrzeżeniem, że wielkość sieci była sztucznie ograniczona, tzn.  
w każdej kategorii najwyższa liczebność określona była jako „powyżej 20 osób”). Najbliższą 
rodzinę najliczniej i wyraźnie liczniej niż pozostałe grupy wyróżnione ze względu na 
pochodzenie i miejsce zamieszkania wypełniają Polacy zamieszkujący w Polsce. Jednak już  
w przypadku przyjaciół i znajomych Polacy mieszkający w Niemczech i Niemcy są bardziej 
zbliżeni średnią liczebnością w sieciach badanych. Najmniej licznie reprezentowani są inni 
imigranci zamieszkujący w Niemczech. 

Tabela 26. Średnia liczba utrzymywanych kontaktów (wielkość sieci społecznej) w odniesieniu do wyróżnionych 
kategorii 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Polscew Polscew Polscew Polsce    
Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech    
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    

Inni imigranci Inni imigranci Inni imigranci Inni imigranci     
w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)w Niemczech (nie Polacy)    

Z Z Z Z najbliższej rodzinynajbliższej rodzinynajbliższej rodzinynajbliższej rodziny    7,13 2,67 1,87 0,81 

Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych Spośród przyjaciół i znajomych     6,99 6,20 6,49 4,22 
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II.2. Profile uczestnictwa w kulturze 

Opisując własne uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do pięciu wymiarów, 
opisujących ogólny charakter uczestnictwa na biegunach: codzienne – odświętne, planowe – 
przypadkowe, systematyczne – nieregularne, typowe – nowatorskie i aktywne – bierne.  
W dwóch wymiarach przeciętne charakterystyki ulokowane są w pobliżu drugiego  
z wymienionych biegunów, najsilniej w przypadku nieregularności i odświętności. W przypadku 
wymiaru aktywne – bierne wartość przeciętna przesuwa charakterystykę nieznacznie 
w kierunku bierności. W przypadku pozostałych przeciętne ulokowanie nie odbiega od punktu 
środkowego (wartość 3), zatem uczestnictwo badanych w ich ocenie nie jest ani przypadkowe, 
ani planowe oraz ani nowatorskie, ani typowe. 

Tabela 27. Średnie ulokowanie opisów charakteryzujących korzystanie z kultury w wyróżnionych wymiarach 

MiaraMiaraMiaraMiara    

Bieguny profiluBieguny profiluBieguny profiluBieguny profilu    

codzienne – 
odświętne 

planowe – 
przypadkowe 

systematyczne – 
nieregularne 

typowe – 
nowatorskie 

aktywne – 
bierne 

LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    1244 1244 1244 1244 1244 

MinimumMinimumMinimumMinimum    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

MaksimumMaksimumMaksimumMaksimum    5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ŚredniaŚredniaŚredniaŚrednia    3,98 2,98 4,03 2,99 3,28 

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie 
standardowestandardowestandardowestandardowe    

1,15 1,45 1,15 1,34 1,35 

 

II.3. Bariery uczestnictwa 

Uczestnictwo w kulturze napotyka różne bariery, niektóre mają charakter wewnętrzny 
i związane są w odczuwanymi przez potencjalnych uczestników potrzebami (czy raczej brakiem 
potrzeby uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych) lub preferowaniem substytucji 
zapośredniczonej przez Internet, inne raczej zewnętrzny – związany z uwarunkowaniami 
organizacyjnymi czy społecznymi. Wśród sześciu zaproponowanych barier – powodów 
rezygnacji z uczestniczenia w pewnych wydarzeniach – badani najczęściej (58,6%) wskazywali 
podstawową z barier wewnętrznych, tj. brak odczuwanej potrzeby uczestniczenia – była to nie 
tylko wskazywana najczęściej przyczyna rezygnacji, ale też wśród wszystkich wskazywanych 
najczęściej ulokowana na pierwszym miejscu. Drugą co do powszechności wskazywania była 
kwestia lokalnej dostępności ofert (45,6%), trzecia bariera zaś miała charakter społeczny 
i związana była z faktem braku zainteresowania ze strony znajomych respondenta (39,4%). 

  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 
 

25 
 

Tabela 28. Wskazane powody niekorzystania z ofert kulturalnych 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Udział Udział Udział Udział wśród wszystkich, którzy wśród wszystkich, którzy wśród wszystkich, którzy wśród wszystkich, którzy 
wskazali dany powódwskazali dany powódwskazali dany powódwskazali dany powód 

ŁąŁąŁąŁącznie udział cznie udział cznie udział cznie udział 
wskazujących wskazujących wskazujących wskazujących 
dany powód*dany powód*dany powód*dany powód*    

na 1. 
miejscu 

na 2. 
miejscu 

na 3. 
miejscu 

Nie mam pieniędzy / oferty są za drogie Nie mam pieniędzy / oferty są za drogie Nie mam pieniędzy / oferty są za drogie Nie mam pieniędzy / oferty są za drogie     39,9 30,9 29,1 26,8 

Nie mam potrzeby / wolę robić coś innegoNie mam potrzeby / wolę robić coś innegoNie mam potrzeby / wolę robić coś innegoNie mam potrzeby / wolę robić coś innego    67,6 18,7 13,7 58,6 

Nie mam z kim wyjść / znajomi nie interesują sięNie mam z kim wyjść / znajomi nie interesują sięNie mam z kim wyjść / znajomi nie interesują sięNie mam z kim wyjść / znajomi nie interesują się 29,8 38,2 32,0 39,4 

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

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

Te oferty nie są Te oferty nie są Te oferty nie są Te oferty nie są dostępne w miejscach, dostępne w miejscach, dostępne w miejscach, dostępne w miejscach, 
dodododo    których mógłbym dotrzećktórych mógłbym dotrzećktórych mógłbym dotrzećktórych mógłbym dotrzeć 

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

Wolę korzystać z tych ofert przez Wolę korzystać z tych ofert przez Wolę korzystać z tych ofert przez Wolę korzystać z tych ofert przez IIIInternet nternet nternet nternet  17,4 36,9 45,8 34,2 

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

 

II.4. Zadowolenie z własnego uczestnictwa w kulturze 

Połowa badanych jest zadowolona z własnego uczestnictwa w kulturze, dla co trzeciego 
ocena własnego uczestnictwa jest nieokreślona, rzadziej zaś niż co piąty badany nie jest 
zadowolony z własnego uczestniczenia w kulturze. 

Tabela 29. Zadowolenie z własnego uczestnictwa w kulturze 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Zdecydowanie takZdecydowanie takZdecydowanie takZdecydowanie tak    190 15,2 

Raczej takRaczej takRaczej takRaczej tak    436 34,9 

Ani tak, ani nieAni tak, ani nieAni tak, ani nieAni tak, ani nie    385 30,8 

Raczej nieRaczej nieRaczej nieRaczej nie    164 13,1 

Zdecydowanie nieZdecydowanie nieZdecydowanie nieZdecydowanie nie    74 5,9 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1249 100,0 

 

II.5. Poszukiwanie informacji 

Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie mające zaplanowany charakter, 
wymaga poszukiwania informacji o poszczególnych wydarzeniach. Co trzeci z badanych 
zadeklarował częste poszukiwanie takich informacji, a łącznie niemal trzech na czterech w ogóle 
poszukiwało informacji o imprezach kulturalnych w perspektywie minionych 12 miesięcy.  

Tabela 30. Poszukiwanie informacji o imprezach kulturalnych 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

Tak, częstoTak, częstoTak, częstoTak, często    412 33,1 

Tak, rzadkoTak, rzadkoTak, rzadkoTak, rzadko    504 40,5 

NieNieNieNie    328 26,4 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1244 100 
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Odniesienie się badanych do zaproponowanych 10 źródeł informacji kulturalnych wskazuje 
na najpowszechniejsze z nich – są to przede wszystkim portale społecznościowe, a w dalszej 
kolejności portale internetowe o lokalnym charakterze. Dopiero na trzecim miejscu znalazły się 
źródła ulokowane w realnej przestrzeni, tj. plakaty i ogłoszenia. Warto zauważyć, że to lokalne 
portale internetowe były najczęściej wskazywane na pierwszym miejscu, plakaty zaś 
i ogłoszenia tylko nieco rzadziej. Są to zatem nie tylko źródła często wskazywane, ale też wysoko 
ulokowane w rankingu popularności poszukiwania i jeśli już są wykorzystywane, to stanowią 
podstawowe źródło informacji. 

Tabela 31. Wykorzystywane źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Wśród wszystkich, którzy Wśród wszystkich, którzy Wśród wszystkich, którzy Wśród wszystkich, którzy     
wskazali danwskazali danwskazali danwskazali dane źródłoe źródłoe źródłoe źródło    

ŁŁŁŁącznie udział ącznie udział ącznie udział ącznie udział 
wskazujących wskazujących wskazujących wskazujących 
dane źródło dane źródło dane źródło dane źródło 

wśród wśród wśród wśród 
wszystkich wszystkich wszystkich wszystkich 
badanych*badanych*badanych*badanych*    

na 1. miejscu na 2. miejscu na 3. miejscu 

Na plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniach    44,4 23,3 32,2 29,7 

W gazecie papierowej W gazecie papierowej W gazecie papierowej W gazecie papierowej     25,7 43,0 31,3 14,4 

Informują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzina    25,8 34,1 40,1 20,3 

Pytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodziny    15,6 31,3 53,1 10,3 

W radiuW radiuW radiuW radiu    21,7 27,7 50,6 6,7 

W telewizjiW telewizjiW telewizjiW telewizji    15,0 36,3 48,8 6,4 

W W W W IIIInternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej 
miejscowościmiejscowościmiejscowościmiejscowości 

48,3 31,1 20,6 38,3 

W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet, 
na stronach lokalnego radia, na stronach lokalnego radia, na stronach lokalnego radia, na stronach lokalnego radia, 
telewizji itd.telewizji itd.telewizji itd.telewizji itd. 

26,6 40,8 32,6 21,5 

W W W W IIIInternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji 
(np. Domu Kultury), stronach (np. Domu Kultury), stronach (np. Domu Kultury), stronach (np. Domu Kultury), stronach 
wydarzeń itd. wydarzeń itd. wydarzeń itd. wydarzeń itd.  

31,0 41,3 27,7 19,5 

Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych 
(Facebook itd.) (Facebook itd.) (Facebook itd.) (Facebook itd.)  

38,6 34,7 26,6 41,6 

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

II.6. Intensywność korzystania z przekazów kultury w języku polskim  

i niemieckim 

W odniesieniu do pięciu form korzystania z przekazów kultury w układzie masowym badani 
deklarowali udział przekazów w języku polskim, niemieckim i ewentualnym innym. Analizując 
udziały przekazów i wytworów w języku polskim, należy wskazać, że tylko 0,7% badanych 
zadeklarowało, iż ich domowy księgozbiór nie obejmuje wcale książek w języku polskim, 9,1% 
zaś wskazało, że są w nim tylko książki w języku polskim. Połowa badanych oszacowała udział 
posiadanych książek w języku polskim na wartość do 70% księgozbioru, była to wartość bliska 
średniej (65,6). Jednak czytanie książek czy prasy charakteryzowały nieco inne rozkłady – co 
dwudziesty badany wskazał, że nie przeczytał książki po polsku, co siódmy zaś nie czytał po 
polsku prasy. Średni udział czytanych książek w języku polskim wyniósł jednak 68,9% (przy 
medianie 80%), prasy zaś – 53,4%. W przypadku telewizji aż co trzeci badany zadeklarował, że 
nie ogląda jej w języku polskim, a tylko 16% wskazało na wyłącznie polskojęzyczną telewizję. 
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W tym przypadku średni udział czasu oglądania telewizji w języku polskim wyniósł 43,9% i był 
to najniższy udział wśród pięciu objętych badaniem form korzystania z przekazów masowych.  

Tabela 32. Charakterystyka językowa korzystania z przekazów masowych – język polski 

Kategoria*Kategoria*Kategoria*Kategoria*    

Udział bUdział bUdział bUdział badanych, adanych, adanych, adanych, 
którzy wskazują brak którzy wskazują brak którzy wskazują brak którzy wskazują brak 

udziału w języku udziału w języku udziału w języku udziału w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim        
(w %)(w %)(w %)(w %)    

UdziałUdziałUdziałUdział    
badanych, badanych, badanych, badanych, 

którzy deklarują którzy deklarują którzy deklarują którzy deklarują 
tylko język tylko język tylko język tylko język 

polskipolskipolskipolski        
(w %)(w %)(w %)(w %)    

Mediana Mediana Mediana Mediana 
udziału udziału udziału udziału 
języka języka języka języka 

polskiegopolskiegopolskiegopolskiego    

Średnia udziału Średnia udziału Średnia udziału Średnia udziału 
języka polskiegojęzyka polskiegojęzyka polskiegojęzyka polskiego    

DomoDomoDomoDomowy księgozbiórwy księgozbiórwy księgozbiórwy księgozbiór    0,7 9,1 70% 65,6% 

Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu 
minionych 12 miesięcy minionych 12 miesięcy minionych 12 miesięcy minionych 12 miesięcy 
książkiksiążkiksiążkiksiążki 

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

Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji 
(dziennie)(dziennie)(dziennie)(dziennie) 

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

Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy 
(tygodniowo)(tygodniowo)(tygodniowo)(tygodniowo) 

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

Obejrzane w ciągu minionych Obejrzane w ciągu minionych Obejrzane w ciągu minionych Obejrzane w ciągu minionych 
12 miesięc12 miesięc12 miesięc12 miesięcy filmyy filmyy filmyy filmy    

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

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

W przypadku języka niemieckiego najwyższy udział braku przekazów w tym języku 
charakteryzował czytelnictwo książek – co trzeci badany wskazał, że żadna z przeczytanych 
książek nie była w tym języku, i jednocześnie tylko 4% zadeklarowało, że wszystkie przeczytane 
książki były w języku niemieckim. Brak udziału książek w języku niemieckim w księgozbiorach 
deklarowano rzadziej, podobnie jak rzadziej księgozbiór składał się tylko z książek po 
niemiecku. Czytanie prasy z pominięciem korzystania z języka niemieckiego zadeklarowało 
14,3% badanych, oglądanie zaś tak telewizji 18,1%. Jednak co czwarty badany oglądał telewizję 
wyłącznie po niemiecku, prasę zaś tylko w wersji niemieckojęzycznej czytało 12,4% badanych. 
Średni udział języka niemieckiego w oglądanych programach telewizyjnych wyniósł nieco ponad 
50%, trochę mniej w przypadku prasy – ok. 40%. 
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Tabela 33. Charakterystyka językowa korzystania z przekazów masowych – język niemiecki 

Kategoria*Kategoria*Kategoria*Kategoria*    

UdziałUdziałUdziałUdział    bbbbadanych, adanych, adanych, adanych, 
którzy wskazują brak którzy wskazują brak którzy wskazują brak którzy wskazują brak 

udziału w języku udziału w języku udziału w języku udziału w języku 
niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

(w %)(w %)(w %)(w %)    

UdziałUdziałUdziałUdział    
badanych, badanych, badanych, badanych, 

którzy deklarują którzy deklarują którzy deklarują którzy deklarują 
tylko język tylko język tylko język tylko język 

niemieckiniemieckiniemieckiniemiecki    (w %)(w %)(w %)(w %)    

Mediana Mediana Mediana Mediana 
udziału udziału udziału udziału 
języka języka języka języka 

niemieckiegoniemieckiegoniemieckiegoniemieckiego    

Średnia Średnia Średnia Średnia 
udziału udziału udziału udziału 
języka języka języka języka 

niemieckiegoniemieckiegoniemieckiegoniemieckiego    

Domowy księgozbiórDomowy księgozbiórDomowy księgozbiórDomowy księgozbiór    12,9 0,6 20% 28,1% 

Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu Przeczytane w ciągu 
minionych 12 miesięcy książkiminionych 12 miesięcy książkiminionych 12 miesięcy książkiminionych 12 miesięcy książki 

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

Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji Czas oglądania telewizji 
(dziennie)(dziennie)(dziennie)(dziennie) 

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

Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy Czas na czytanie prasy 
(tygodniowo)(tygodniowo)(tygodniowo)(tygodniowo) 

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

Obejrzane wObejrzane wObejrzane wObejrzane w    ciągu minionych ciągu minionych ciągu minionych ciągu minionych 
12 miesięcy filmy12 miesięcy filmy12 miesięcy filmy12 miesięcy filmy 

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

* wskazania każdorazowo odnoszono do liczby badanych, którzy daną aktywność 
deklarowali. 
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III. Czynniki różnicujące 

Na potrzeby bardziej szczegółowej analizy wybrano trzy czynniki różnicujące intensywność 
i charakter uczestnictwa w kulturze badanych migrantów z Polski w Niemczech. Pierwszy z nich 
– walencja kulturowa – ma charakter świadomościowy, dotyczy wartościowania kultury 
i poczucia swojskości, które w przypadku migrantów może być lokowane w kraju pochodzenia, 
kraju zamieszkania lub w jakiejś odmiennej (często szerszej) kategorii. Walencja pozostaje 
powiązana ze stopniem zakorzenienia, oswojenia z językiem i kulturą kraju migracji, a także  
z typem i długością pobytu migracyjnego. Ten ostatni czynnik bezpośrednio uwzględniono, 
analizując zróżnicowanie wynikające z długości czasu migracji. Ostatni czynnik stanowiła 
sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego jako syntetyczny wskaźnik określający stan 
finansów badanego i jego możliwości w zakresie wydatkowania środków m.in. na uczestnictwo 
w kulturze (zakup biletów, zakup książek itp.). Jest to zatem czynnik wpływający na możliwości 
wydatkowania środków na uczestnictwo w kulturze – modyfikujący jej zakres w sensie 
jakościowym i ilościowym.  

Uwzględniając każdy z wymienionych czynników, przeanalizowano rozkłady większości 
charakterystyk opisujących uczestnictwo w kulturze, biorąc pod uwagę zakres korzystania  
z ofert instytucji kultury, mediów masowych, a także własną twórczość i zasięg sieci 
społecznych, w tym – uwzględniając narodowe zabarwienie (polskie lub niemieckie) korzystania 
z wytworów kultury, kontaktów z instytucjami czy sieci społecznych. 

III.1. Zróżnicowanie ze względu na walencję kulturową 

Badani wskazujący jako „własne miejsce” odmienne kraje charakteryzują się różną długością 
pobytu na emigracji w Niemczech – dotyczy to zarówno wartości średniej, jak i mediany. Test U 
Manna-Whitneya wskazuje, że różnica długości pobytu pomiędzy migrantami wskazującymi na 
Polskę i Niemcy jest istotna statystycznie (test Kruskala-Wallisa, p<0,001). 

Tabela 34. Zróżnicowanie długości pobytu migracyjnego w Niemczech ze względu na walencję kulturową 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Długość pobytu (w latachDługość pobytu (w latachDługość pobytu (w latachDługość pobytu (w latach))))    

Liczebność Średnia Mediana 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    566 13,20 9,0 

PolskaPolskaPolskaPolska    496 7,39 5,0 

EuropaEuropaEuropaEuropa    168 12,20 7,0 

Inne miejsceInne miejsceInne miejsceInne miejsce    14 8,86 6,5 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1244 10,70 6,0 

 

Dalsze analizy przeprowadzono, uwzględniając tylko odpowiedzi respondentów, którzy 
wskazywali jako „swoje” miejsce Polskę lub Niemcy (N=1062). 

Wielkość miejscowości zamieszkania okazuje się istotnym czynnikiem różnicującym walencję 
kulturową. Zróżnicowanie to jest bardzo słabe, ale istotne statystycznie (V Kramera 0,085, 
p=0,006). Mieszkańcy najmniejszych miejscowości nieco częściej wskazują Polskę, większych 
zaś – Europę. 
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Tabela 35. Zróżnicowanie walencji kulturowej ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania 

Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa MiaraMiaraMiaraMiara    

Wielkość miejscowości zamieszkania w Niemczech Wielkość miejscowości zamieszkania w Niemczech Wielkość miejscowości zamieszkania w Niemczech Wielkość miejscowości zamieszkania w Niemczech     

OgółemOgółemOgółemOgółem    
miasto od 
500 tys. 

mieszkańców 

miasto od 20 do 
499 tys. 

mieszkańców 

miejscowość 
mniejsza niż 20 

tys. mieszkańców 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 172 239 159 570 

Udział 44,6% 46,1% 46,2% 45,6% 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 142 205 149 496 

Udział 36,8% 39,5% 43,3% 39,7% 

EuropaEuropaEuropaEuropa    Liczebność 65 74 30 169 

Udział 16,8% 14,3% 8,7% 13,5% 

Inne miejsceInne miejsceInne miejsceInne miejsce    Liczebność 7 1 6 14 

Udział 1,8% 0,2% 1,7% 1,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 386 519 344 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Typ migracji jest istotnym czynnikiem różnicującym walencję kulturową badanych – wśród 
migrantów deklarujących stały pobyt w Niemczech przeważa wskazywanie jako „swojego” 
miejsca Niemiec, natomiast przebywający na migracji czasowej lub wahadłowej w zdecydowanej 
większości deklarują, że miejscem, w którym czują się u siebie, jest Polska. Zróżnicowanie to jest 
istotne statystycznie, a korelacja pomiędzy zmiennymi jest umiarkowana (V Kramera=0,450, 
p<0,001).  

Tabela 36. Zróżnicowanie walencji kulturowej ze względu na typ migracji 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Typ pobytuTyp pobytuTyp pobytuTyp pobytu    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
na stałe czasowo lub wahadłowo 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 526 44 570 

Udział 57,7% 13,1% 45,6% 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 244 252 496 

Udział 26,8% 74,8% 39,7% 

EuropaEuropaEuropaEuropa    Liczebność 132 37 169 

Udział 14,5% 11,0% 13,5% 

Inne Inne Inne Inne miejscemiejscemiejscemiejsce    Liczebność 10 4 14 

Udział 1,1% 1,2% 1,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 912 337 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

III.1.1. Walencja kulturowa a ogólna charakterystyka korzystania z kultury  

Porównując oszacowany przez badanych średniotygodniowy zakres czasu poświęconego na 
uczestnictwo w kulturze, walencję kulturową można uznać za istotny czynnik różnicujący  
(V Kramera=0,109; p=0,002). Badani wskazujący na Polskę jako miejsce swojskie częściej 
deklarują bardzo krótki średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych (związanych  
z wybranymi aspektami uczestnictwa, przede wszystkim w wymiarach: czytanie książek, 
chodzenie do teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność artystyczna), dla 
niemal 2/3 z nich nieprzekraczający 2 godzin, co dotyczy tylko nieco ponad połowy badanych 
wskazujących w tym pytaniu na Niemcy. 
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Tabela 37. Zróżnicowanie średniotygodniowego czasu uczestnictwa w kulturze ze względu na walencję 
kutlurową 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja Walencja Walencja Walencja kulturowakulturowakulturowakulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

Poniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzin    Liczebność 306 321 627 

Udział 54,1% 64,7% 59,0% 

2222––––7 godzin7 godzin7 godzin7 godzin Liczebność 200 131 331 

Udział 35,3% 26,4% 31,2% 

Powyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzin    Liczebność 60 44 104 

Udział 10,6% 8,9% 9,8% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 566 496 1062 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W przypadku szacowanych miesięcznych wydatków na aktywności związane  
z uczestnictwem w kulturze, podobnie jak w przypadku czasu wyższy wynik charakteryzuje 
badanych lokujących walencję w Niemczech, z ich deklaracji wyłania się wyższa zarówno 
średnia, jak i mediana wydatków – różnica ta jest istotna statystycznie (test U Manna-Whitneya). 

Tabela 38. Zróżnicowanie miesięcznych wydatków (per capita) na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze 
względu na walencję kulturową 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    
Miesięczne wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach Miesięczne wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach Miesięczne wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach Miesięczne wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych (per capita)kulturalnych (per capita)kulturalnych (per capita)kulturalnych (per capita)    

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 566 

Średnia 58,86 

Mediana 50 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 496 

Średnia 41,54 

Mediana 30 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1062 

Średnia 50,77 

Mediana 40 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 

 

Porównując poziom zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jaki 
wyrażają badani, należy wskazać, że jest ono istotnie niższe wśród osób deklarujących 
ulokowanie swojskości w Polsce (test U Manna-Whitneya, p<0,001). 
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Tabela 39. Zróżnicowanie poziomu zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych  
a walencja kulturowa 

Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    MiaraMiaraMiaraMiara    Poziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowolenia    

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 566 

Średnia 3,47 

Mediana 4,00 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 496 

Średnia 3,23 

Mediana 3,00 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1062 

Średnia 3,36 

Mediana 3,00 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 

Polska lub niemiecka walencja kulturowa okazała się pełnić rolę czynnika różnicującego 
wymieniane przez badanych kategorie współuczestników wydarzeń kulturalnych – sam fakt 
wskazania jednej z grup wśród trzech wybieranych przez osoby badane nie występował z różną 
częstotliwością w obu podgrupach. 

III.1.2. Walencja kulturowa a narodowy (wyrażony w preferencji językowej) charakter 

korzystania z kultury 

Preferencja dla uczestniczenia w kulturze w języku polskim, mierzona przeciętnym udziałem 
wytworów kultury w języku polskim, z których korzystają badani, pozwala wskazać, że walencja 
kulturowa jest czynnikiem istotnie różnicującym w odniesieniu do wszystkich objętych 
badaniem typów przekazu kultury. Średni udział polskich książek w księgozbiorze, książek 
przeczytanych w minionym roku i prasy czytanej w języku polskim, a także czasu oglądania 
telewizji i filmów w języku polskim jest istotnie wyższy w przypadku osób o polskiej walencji 
kulturowej (test U Manna-Whitneya). 
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Tabela 40. Udział przekazów kultury w języku polskim a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział Udział Udział Udział 
książekksiążekksiążekksiążek        

w języku w języku w języku w języku 
polskim polskim polskim polskim     

w w w w kkkksięgosięgosięgosięgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze 

Udział Udział Udział Udział 
książek książek książek książek     

w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    
wśród wśród wśród wśród 

czytanych czytanych czytanych czytanych 
książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 
oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział Udział Udział Udział 
prasy prasy prasy prasy 

czytanej czytanej czytanej czytanej     
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

ogląogląogląoglądanych danych danych danych 
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 515 524 484 516 549 

Średnia 59,17 61,64 34,99 43,95 43,14 

Mediana 65,0 70,0 10,0 50,0 35,0 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 412 432 392 446 482 

Średnia 76,15 82,02 59,34 64,09 66,67 

Mediana 85,5 95,0 80,0 80,0 80,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 927 956 876 962 1031 

Średnia 66,71 70,85 45,89 53,29 54,14 

Mediana 75,0 90,0 50,0 50,0 50,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Analogicznie w przypadku osób o niemieckiej walencji kulturowej zarówno udział niemiecko-
języcznych książek w księgozbiorze, jak i w każdej z form kontaktu z kulturą jest istotnie większy.  

Tabela 41. Udział przekazów kultury w języku niemieckim a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział książekUdział książekUdział książekUdział książek    
w języku w języku w języku w języku 

niemieckim niemieckim niemieckim niemieckim     
w księgow księgow księgow księgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze    

Udział książek Udział książek Udział książek Udział książek 
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    
wśród wśród wśród wśród 

czytanych czytanych czytanych czytanych 
książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 
oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 

nienienieniemieckimmieckimmieckimmieckim    

Udział prasy Udział prasy Udział prasy Udział prasy 
czytanej czytanej czytanej czytanej     
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych 
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 515 524 484 516 549 

Średnia 35,51 33,43 62,23 52,82 48,66 

Mediana 30,0 20,0 79,0 50,0 50,0 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 412 432 392 446 482 

Średnia 19,32 14,06 38,43 32,22 23,62 

Mediana 10,0 1,0 20,0 20,0 10,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 927 956 876 962 1031 

Średnia 28,32 24,68 51,58 43,27 36,96 

Mediana 20,0 10,0 50,0 40,0 25,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 0,631 <0,001 <0,001 <0,001 

         

III.1.3. Walencja kulturowa a korzystanie z ofert kulturalnych instytucji kultury 

Odnosząc się do korzystania przez badanych z oferty wybranych instytucji kultury, a więc 
opisując zróżnicowanie związane z uczestnictwem w instytucjonalnym układzie kultury, należy 
wskazać, że tylko w odniesieniu do niektórych z nich walencja kulturowa okazuje się czynnikiem 
różnicującym. W przypadku niektórych instytucji kojarzonych ze sztuką tzw. wysoką częściej na 
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korzystanie wskazują badani o walencji niemieckiej – dotyczy to ekspozycji muzealnych, 
ekspozycji sztuki i przedstawień operowych. Jedyna aktywność instytucjonalna, w której istotne 
statystycznie zróżnicowanie związane jest z wyższym odsetkiem wskazań badanych o walencji 
polskiej, dotyczy zabaw tanecznych. W przypadku pozostałych instytucji walencja kulturowa nie 
jest czynnikiem różnicującym. 

Tabela 42. Korzystanie z ofert wybranych instytucji kultury a walencja kulturowa 

Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących 
korzystanie)korzystanie)korzystanie)korzystanie)    

Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    
V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    

Niemcy Polska 

Ekspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealne    54,2% 47,4% 0,068 0,026 

Ekspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztuki    43,3% 36,7% 0,067 0,029 

Koncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczne    63,6% 59,7% 0,040 0,189 

Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne    37,1% 33,9% 0,034 0,272 

Przedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowe    19,6% 14,5% 0,067 0,028 

Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)dyskoteki)dyskoteki)dyskoteki)    54,9% 62,9% 0,081 0,009 

Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)    79,2% 77,2% 0,023 0,446 

Festyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwale    76,3% 74,4% 0,022 0,466 

Imprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportowe    50,9% 53,2% 0,023 0,446 

 

Częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez instytucje polskie nie jest 
zróżnicowana ze względu na walencję kulturową (V Kramera=0,028; p=0,845) i w obu 
podgrupach badanych wskazywana jest równie rzadko (po ok. 84% badanych deklaruje, że 
nigdy nie korzysta z ofert wydarzeń organizowanych przez polskie instytucje). Analogicznie 
częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez organizacje polonijne nie jest 
zróżnicowana ze względu na walencję kulturową (V Kramera=0,0490; p=0,466). Natomiast 
częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez inne niż polskie organizacje imigranckie 
jest zróżnicowana ze względu na walencję kulturową – zależność jest słaba, ale statystycznie 
istotna (V Kramera=0,112; p=0,004) i wiąże się z częstszym deklarowaniem korzystania z takich 
ofert przez badanych charakteryzujących się walencją niemiecką. 

Tabela 43. Korzystanie z ofert kulturalnych organizowanych przez inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie  
w Niemczech a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

CzęstoCzęstoCzęstoCzęsto    Liczebność 5 0 5 

Udział 0,9% 0,0% 0,5% 

Od czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasu    Liczebność 38 22 60 

Udział 6,7% 4,4% 5,6% 

RzadkoRzadkoRzadkoRzadko    Liczebność 70 40 110 

Udział 12,4% 8,1% 10,4% 

NigdyNigdyNigdyNigdy    Liczebność 453 434 887 

Udział 80,0% 87,5% 83,5% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 566 496 1062 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W odniesieniu do konkretnych obszarów kultury (w sensie kultury wyższej) 45,1% badanych 
– 42,8% badanych o walencji niemieckiej i 47,8% o walencji polskiej – deklaruje brak 
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zainteresowania którymkolwiek z wymienionych i w zakresie braku zainteresowania walencja 
nie jest czynnikiem różnicującym (V Kramera=0,050; p=0,101). Natomiast jeśli chodzi  
o poszczególne formy kultury, na istotne statystycznie zróżnicowanie można wskazać  
w odniesieniu do tradycyjnych ludowych form kultury i sztuki, nieco częściej deklarowanych 
jako interesujące przez badanych o walencji polskiej (p<0,05). 

Tabela 44. Najbardziej interesujące badanych formy kultury a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    
Niemcy* Polska* 

Tradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztuki    15,4% 20,2% 0,063 0,041 

Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka     
z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości) 

33,6% 28,2% 0,058 0,061 

Aktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztuki 27,0% 24,0% 0,035 0,258 

Współczesny awangardowy kierunek Współczesny awangardowy kierunek Współczesny awangardowy kierunek Współczesny awangardowy kierunek 
sztukisztukisztukisztuki 

17,7% 13,3% 0,060 0,051 

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

Oceniając funkcjonowanie instytucji kultury, badani zróżnicowani ze względu na walencję 
kulturową różnili się w swoich opiniach na temat funkcjonowania instytucji niemieckich oraz 
organizacji polonijnych – badani o niemieckiej walencji kulturowej instytucje niemieckie ocenili 
nieco wyżej, natomiast badani o polskiej walencji nieco wyżej ocenili organizacje polonijne.  

Tabela 45. Oceny funkcjonowania instytucji kultury a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    

InstytucjeInstytucjeInstytucjeInstytucje    

instytucje 
niemieckie 

instytucje 
polskie (np. 
Instytutów 
Polskich) 

organizacje 
polonijne 

inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckie 

(tureckie, rosyjskie, 
włoskie itd.) 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 435 258 230 160 

Średnia 4,24 3,03 3,09 3,53 

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

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 323 215 201 95 

Średnia 3,78 3,20 3,35 3,52 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 758 473 431 255 

Średnia 4,04 3,11 3,21 3,52 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 0,119 0,019 0,898 

III.1.4. Walencja kulturowa a korzystanie z kultury: media masowe 

Zróżnicowanie walencji kulturowej było istotnym czynnikiem różnicującym wielkość 
domowych księgozbiorów – zależność była słaba, ale istotna statystycznie (V Kramera=0,181; 
p<0,001), wskazując na większe księgozbiory badanych charakteryzujących się walencją 
niemiecką. 
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Tabela 46. Wielkość domowego księgozbioru a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

Nie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorów    Liczebność 51 84 135 

Udział 9,0% 16,9% 12,7% 

DDDDo 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.    Liczebność 100 121 221 

Udział 17,7% 24,4% 20,8% 

26262626––––50 szt.50 szt.50 szt.50 szt. Liczebność 98 81 179 

Udział 17,3% 16,3% 16,9% 

51515151––––100 szt.100 szt.100 szt.100 szt. Liczebność 105 84 189 

Udział 18,6% 16,9% 17,8% 

101101101101––––500 szt.500 szt.500 szt.500 szt. Liczebność 125 87 212 

Udział 22,1% 17,5% 20,0% 

Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.    Liczebność 87 39 126 

Udział 15,4% 7,9% 11,9% 

OgółemOgółemOgółemOgółem        Liczebność 566 496 1062 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W odniesieniu do czytelnictwa książek i prasy walencję kulturową można wskazać jako 
czynnik istotnie różnicujący liczbę przeczytanych (wysłuchanych) książek, ale już nie czas 
tygodniowo poświęcany na czytanie prasy. W odniesieniu do książek większe czytelnictwo 
(deklarowane) charakteryzuje badanych o walencji niemieckiej. 

Tabela 47. Liczba przeczytanych/wysłuchanych książek w okresie poprzednich 12 miesięcy i średniotygodniowa 
liczba godzin poświęcona na czytanie prasy a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    
LiczLiczLiczLiczba książek przeczytanych ba książek przeczytanych ba książek przeczytanych ba książek przeczytanych 
(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku    

Czas poświęcony na czytanie Czas poświęcony na czytanie Czas poświęcony na czytanie Czas poświęcony na czytanie 
książek (godziny w tygodniu)książek (godziny w tygodniu)książek (godziny w tygodniu)książek (godziny w tygodniu)    

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 566 566 

Średnia 16,42 5,91 

Mediana 10,0 3,0 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 496 496 

Średnia 14,84 5,57 

Mediana 5,0 3,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1062 1062 

Średnia 15,68 5,75 

Mediana 8,0 3,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 0,270 

 

Także w odniesieniu do czasu poświęcanego na oglądanie telewizji walencja kulturowa 
okazuje się istotnym czynnikiem – ponownie zależność jest słaba, ale istotna statystycznie 
(V Kramera=0,134; p=0,002), badani o polskiej walencji kulturowej charakteryzują się 
niższymi wskaźnikami oglądania telewizji (większy jest odsetek nie oglądających wcale, 
chociaż nieco wyższy jest też udział oglądających telewizję przez najdłuższe okresy  
w tygodniu). 
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Tabela 48. Średnia dzienna liczba godzin poświęcona na oglądanie telewizji a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

Nie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizji    Liczebność 82 104 186 

Udział 14,5% 21,0% 17,5% 

Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę 
dzienniedzienniedzienniedziennie 

Liczebność 144 112 256 

Udział 25,4% 22,6% 24,1% 

Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 179 117 296 

Udział 31,6% 23,6% 27,9% 

Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 96 79 175 

Udział 17,0% 15,9% 16,5% 

Od trzech do czterech Od trzech do czterech Od trzech do czterech Od trzech do czterech 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 27 34 61 

Udział 4,8% 6,9% 5,7% 

Powyżej czterech godzin Powyżej czterech godzin Powyżej czterech godzin Powyżej czterech godzin 
dzienniedzienniedzienniedziennie 

Liczebność 38 50 88 

Udział 6,7% 10,1% 8,3% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    
        

Liczebność 566 496 1062 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Niezależnie od walencji kulturowej większość badanych oglądała filmy i walencja kulturowa 
nie jest czynnikiem różnicującym sam fakt oglądania (V Kramera=0,005; p=0,861). Natomiast 
sposób oglądania filmów jest częściowo zróżnicowany ze względu na walencję kulturową. O ile 
w przypadku filmów w kinie to zróżnicowanie nie występuje, o tyle w odniesieniu do oglądania 
filmów w telewizji i na ekranie komputera jest obecne – badani o walencji niemieckiej częściej 
niż badani o walencji polskiej wskazują na oglądanie filmów w telewizji, natomiast w przypadku 
korzystania z komputera to badani o walencji polskiej nieco częściej deklarują korzystanie z tej 
formy oglądania filmów. 

Tabela 49. Sposób oglądania filmów a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    
Niemcy Polska 

Filmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinie    61,0% 61,0% 0,000 0,994 

Filmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizji    78,9% 73,7% 0,061 0,049 

Filmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerze    69,0% 77,2% 0,091 0,003 

 

III.1.5. Walencja kulturowa a własna twórczość 

Zakres deklarowania podejmowania własnej twórczości nie różnicuje badanych o odmiennej 
walencji kulturowej (V Kramera=0,038; p=0,219), w obu grupach tylko po ok. 1/3 badanych 
deklaruje własną działalność twórczą. Także rodzaje podejmowanej działalności twórczej nie są 
zróżnicowane pomiędzy badanymi o odmiennej walencji kulturowej, w obu grupach najczęściej 
deklarowaną aktywnością jest rzemiosło i prace ręczne (przez ok. 59% badanych deklarujących 
podejmowanie jakiejkolwiek własnej aktywności twórczej i artystycznej). 
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III.1.6. Walencja kulturowa a zaangażowanie w działalność kulturalną 

Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego nieco częściej 
deklarowali badani o walencji niemieckiej – zależność jest jednak bardzo słaba 
(V Kramera=0,063; p=0,040). 

Tabela 50. Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

TakTakTakTak    Liczebność 59 34 93 

Udział 10,4% 6,9% 8,8% 

NieNieNieNie    Liczebność 507 462 969 

Udział 89,6% 93,1% 91,2% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 566 496 1062 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wśród badanych, którzy zadeklarowali zaangażowanie w działalność jakiegoś 
stowarzyszenia kulturalnego, walencja kulturowa istotnie różnicuje zakres zaangażowania  
w działania niemieckich stowarzyszeń kulturalnych, znacznie częściej podejmowanego przez 
osoby o walencji niemieckiej. W odniesieniu do zaangażowania w działalność pozostałych typów 
stowarzyszeń badani o odmiennej walencji kulturowej nie deklarowali odmiennego poziomu 
zaangażowania.  

Tabela 51. Zaangażowanie w działalność stowarzyszenia kulturalnego a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    V V V V 

KrameraKrameraKrameraKramera    
pppp    

Niemcy Polska 

Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział 
deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród 
angażujących się)angażujących się)angażujących się)angażujących się) 

47,5% 11,8% 0,362 <0,001 

Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział 
deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród 
angażujących się)angażujących się)angażujących się)angażujących się) 

37,3% 50,0% 0,124 0,232 

Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż 
polonijne (udział deklaracji podejmowania działań polonijne (udział deklaracji podejmowania działań polonijne (udział deklaracji podejmowania działań polonijne (udział deklaracji podejmowania działań 
wśród angażujących się)wśród angażujących się)wśród angażujących się)wśród angażujących się) 

5,1% 0,0% 0,139 0,181 

Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność 
kulturalną (udział deklaracji podejmowania działań kulturalną (udział deklaracji podejmowania działań kulturalną (udział deklaracji podejmowania działań kulturalną (udział deklaracji podejmowania działań 
wśród wśród wśród wśród angażujących się)angażujących się)angażujących się)angażujących się) 

39,0% 44,1% 0,050 0,628 

* ze względu na możliwość wskazania kilku odpowiedzi odsetki nie sumują się do 100. 

III.1.7. Walencja kulturowa a poszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych 

Bez względu na walencję kulturową większość badanych szukała informacji na temat 
wydarzeń kulturalnych (w perspektywie wcześniejszego roku), zidentyfikowane zróżnicowanie 
nie jest istotne statystycznie (V Kramera=0,045; p=0,335). W przypadku wskazywanych źródeł 
informacji, wybierając trzy spośród dziesięciu zaproponowanych, badani o odmiennej walencji 
kulturowej z odmienną częstotliwością wskazywali tylko dwa – tradycyjne plakaty i ogłoszenia 
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oraz internetowe wydania gazet, w obu przypadkach udział wskazań był wyższy wśród 
badanych o niemieckiej walencji kulturowej. 

Tabela 52. Wskazywane źródła informacji a walencja kulturowa 

KKKKategoria ategoria ategoria ategoria     
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    
Niemcy* Polska* 

Na plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniach    30,9% 25,2% 0,063 0,039 

W gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowej    15,0% 13,3% 0,024 0,426 

Informują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzina    18,2% 21,2% 0,037 0,223 

Pytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodziny    8,3% 11,7% 0,057 0,065 

W radiuW radiuW radiuW radiu    7,4% 6,3% 0,023 0,452 

W telewizjiW telewizjiW telewizjiW telewizji    4,9% 7,9% 0,060 0,051 

W W W W IIIInternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej miejscowościmiejscowościmiejscowościmiejscowości 39,6% 36,1% 0,036 0,243 

W internetowych wydaniach gazet, na stronach W internetowych wydaniach gazet, na stronach W internetowych wydaniach gazet, na stronach W internetowych wydaniach gazet, na stronach 
lokalnego radia, telewizji itd.lokalnego radia, telewizji itd.lokalnego radia, telewizji itd.lokalnego radia, telewizji itd. 

22,8% 17,1% 0,070 0,022 

W W W W IIIInternecie, na stronach instytucji (np. Domu nternecie, na stronach instytucji (np. Domu nternecie, na stronach instytucji (np. Domu nternecie, na stronach instytucji (np. Domu 
Kultury), stronach wydarzeń itd.Kultury), stronach wydarzeń itd.Kultury), stronach wydarzeń itd.Kultury), stronach wydarzeń itd. 

18,4% 18,3% 0,000 0,991 

Na portalach społecznościowych (Facebook itd.)Na portalach społecznościowych (Facebook itd.)Na portalach społecznościowych (Facebook itd.)Na portalach społecznościowych (Facebook itd.) 38,2% 43,1% 0,051 0,099 

* odsetki nie sumują się do 100%; odsetki wyznaczone w stosunku do wszystkich badanych 
deklarujących daną walencję. 

III.1.8. Walencja kulturowa a postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze 

Wśród sześciu zaproponowanych barier – powodów rezygnacji z uczestniczenia w pewnych 
wydarzeniach kulturalnych badani wskazywali trzy i w odniesieniu aż do pięciu z nich udział 
wskazań był istotnie zróżnicowany wśród badanych o odmiennej walencji kulturowej. Badani 
deklarujący walencję niemiecką istotnie częściej wskazywali brak odczuwanej potrzeby 
uczestniczenia w kulturze jako powód rezygnacji oraz preferencję dla korzystania 
zapośredniczonego przez Internet, z kolei badani o polskiej walencji kulturowej wśród barier 
częściej wskazywali kwestie kosztów (oferty są za drogie), braku znajomych osób 
zainteresowanych wspólnym uczestnictwem oraz niedostępność ofert kulturalnych  
w preferowanym przez nich języku. Szczególnie w tym ostatnim przypadku różnica częstości 
wskazań w obu podgrupach była duża (przyczynę tę wskazało prawie 40% osób o polskiej 
walencji kulturowej i tylko nieco ponad 16% osób o niemieckiej walencji kulturowej), owocując 
umiarkowanym współczynnikiem korelacji (0,263). 
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Tabela 53. Postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 
wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji 
wybrania danej kategoriiwybrania danej kategoriiwybrania danej kategoriiwybrania danej kategorii    

Niemcy Polska V Kramera p 

Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / 
oferty są za drogieoferty są za drogieoferty są za drogieoferty są za drogie 

wskazania  
na 1. miejscu 

9,72% 13,10% 0,090 0,003 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

24,56% 32,66% 

Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / 
wolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innego 

wskazania  
na 1. miejscu 

44,35% 32,06% 0,130 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

64,49% 51,61% 

Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / 
znajomi nie interesują sięznajomi nie interesują sięznajomi nie interesują sięznajomi nie interesują się    

wskazania  
na 1. miejscu 

9,72% 15,93% 0,062 0,043 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

37,63% 43,75% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

6,36% 14,11% 0,263 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

16,43% 39,92% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

12,19% 11,69% 0,007 0,826 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

46,64% 45,97% 

Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych 
ofert przez ofert przez ofert przez ofert przez IIIInternetnternetnternetnternet 

wskazania  
na 1. miejscu 

7,42% 4,23% 0,110 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

38,87% 28,43% 

OOOOgółemgółemgółemgółem    100,00% 100,00%   

 

III.1.9. Walencja kulturowa a profil korzystania z kultury 

Opisując własne uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do pięciu wymiarów, 
opisujących ogólny charakter uczestnictwa na biegunach: codzienne – odświętne, planowe – 
przypadkowe, systematyczne – nieregularne, typowe – nowatorskie i aktywne – bierne. 
W dwóch wymiarach przeciętne charakterystyki istotnie różnicują osoby o odmiennej walencji 
kulturowej i w przypadku osób o polskiej walencji kulturowej ulokowane są w pobliżu drugiego 
z wymienionych biegunów. Można zatem stwierdzić, że osoby o walencji polskiej swoje 
uczestnictwo w kulturze silniej określają jako odświętne i nieregularne.  
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Tabela 54. Średnie ulokowanie opisów charakteryzujących korzystanie z kultury w wyróżnionych wymiarach  
a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MMMMiaraiaraiaraiara    

Bieguny profiluBieguny profiluBieguny profiluBieguny profilu    

codzienne – 
odświętne 

planowe – 
przypadkowe 

systematyczne 
– nieregularne 

typowe – 
nowatorskie 

aktywne 
– bierne 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 566 566 566 566 566 

Średnia 3,94 2,97 3,98 2,99 3,33 

Mediana 4,0 2,0 4,0 3,0 4,0 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 496 496 496 496 496 

Średnia 4,16 3,08 4,21 3,00 3,28 

Mediana 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1062 1062 1062 1062 1062 

Średnia 4,05 3,02 4,09 2,99 3,31 

Mediana 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

0,004 0,173 0,002 0,890 0,597 

 

III.1.10. Walencja kulturowa a preferowana przez rodziców forma nauczania języka 

polskiego 

Walencja kulturowa jest istotnym czynnikiem różnicującym preferencje w zakresie 
zainteresowanie nauczaniem języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci  
w wieku szkolnym (V Kramera=0,115; p=0,040) – częściej wyrażają je badani charakteryzujący 
się polską walencją kulturową, chociaż w obu grupach przeważa deklaracja zainteresowania.  

Tabela 55. Zainteresowanie nauczaniem języka polskiego poza domem a walencja kulturowa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Walencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowaWalencja kulturowa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
Niemcy Polska 

Brak zainteresowaniaBrak zainteresowaniaBrak zainteresowaniaBrak zainteresowania    Liczebność 79 45 124 

Udział 43,6% 32,4% 38,8% 

ZainteresowanieZainteresowanieZainteresowanieZainteresowanie    Liczebność 102 94 196 

Udział 56,4% 67,6% 61,3% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 181 139 320 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Jednak walencja kulturowa nie jest czynnikiem różnicującym preferencje w zakresie formy 
nauczania języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. 
W żadnym z przypadków współczynnik korelacji nie był istotny statystycznie.  

III.1.11. Walencja kulturowa a narodowe zabarwienie sieci społecznych migrantów 

Wielkość sieci społecznej w odniesieniu do członków najbliższej rodziny, z którymi badani 
utrzymują regularny kontakt, i ze względu na ich pochodzenie (oraz miejsce zamieszkiwania) 
jest zróżnicowana z uwagi na walencję kulturową w zakresie liczby kontaktów z Polakami 
w Polsce, Niemcami i innymi imigrantami (p<0,05). W przypadku członków najbliższej rodziny 
będących Polakami zamieszkującymi w Polsce wyższa średnia charakteryzowała badanych  
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o polskiej walencji kulturowej, natomiast w pozostałych przypadkach byli to badani  
o niemieckiej walencji kulturowej.  

Tabela 56. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowa 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Z najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodziny    

Polacy  
w Polsce 

Polacy  
w Niemczech 

Niemcy inni imigranci 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 360 360 360 360 

Średnia 6,79 2,84 2,56 1,11 

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

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 334 334 334 334 

Średnia 7,68 2,66 0,99 0,46 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 694 694 694 694 

Średnia 7,22 2,75 1,81 0,80 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,003 0,793 <0,001 <0,001 

 

W przypadku wielkości sieci przyjaciół i znajomych walencja kulturowa stanowi istotny 
czynnik różnicujący w odniesieniu do wszystkich wyróżnionych kategorii. Badani o polskiej 
walencji kulturowej wskazują istotnie więcej znajomych i przyjaciół należących do grupy 
Polaków w Polsce, z kolei osoby o niemieckiej walencji kulturowej wskazują większe przeciętne 
liczebności znajomych i przyjaciół z trzech pozostałych kategorii. 

Tabela 57. Wielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowa 

WalWalWalWalencja encja encja encja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Spośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomych    

Polacy w Polsce 
Polacy  

w Niemczech 
Niemcy inni imigranci 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 360 360 360 360 

Średnia 6,48 6,83 8,00 4,84 

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

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 334 334 334 334 

Średnia 7,36 5,57 4,19 2,83 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 694 694 694 694 

Średnia 6,90 6,22 6,16 3,88 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,011 0,002 <0,001 <0,001 

 

III.2. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jako czynnik różnicujący 
uczestnictwo w kulturze 

Ze względu na duże zróżnicowanie i aż pięć kategorii, z których dwie były stosunkowo 
małoliczne, dokonano zgrupowania kategorii, tworząc dychotomiczną klasyfikację zgodnie  
z poniższym schematem, uwzględniając sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego 
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opisaną poprzez wymagający oszczędzania lub niewymagający oszczędzania sposób 
gospodarowania pieniędzmi.  

Tabela 58. Kategorie sytuacji ekonomicznej badanych 

Sposób gospodarSposób gospodarSposób gospodarSposób gospodarowania pieniędzmi owania pieniędzmi owania pieniędzmi owania pieniędzmi ––––        
klasyfikacja pierwotnaklasyfikacja pierwotnaklasyfikacja pierwotnaklasyfikacja pierwotna    

Sposób Sposób Sposób Sposób 
gospodarowania gospodarowania gospodarowania gospodarowania 

pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi pieniędzmi ––––        
klasyfikacja klasyfikacja klasyfikacja klasyfikacja 

uproszczonauproszczonauproszczonauproszczona 

ProcentProcentProcentProcent    

Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na 
podstawowe potrzebypodstawowe potrzebypodstawowe potrzebypodstawowe potrzeby 

Sytuacja wymagająca 
oszczędzania 

30,6 

Żyjemy skromnie, musimy na co dzień Żyjemy skromnie, musimy na co dzień Żyjemy skromnie, musimy na co dzień Żyjemy skromnie, musimy na co dzień bardzo bardzo bardzo bardzo 
oszczędnie gospodarowaćoszczędnie gospodarowaćoszczędnie gospodarowaćoszczędnie gospodarować 

Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale 
musimy oszczędzać na poważniejsze zakupymusimy oszczędzać na poważniejsze zakupymusimy oszczędzać na poważniejsze zakupymusimy oszczędzać na poważniejsze zakupy 

Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez 
specjalnego oszczędzaniaspecjalnego oszczędzaniaspecjalnego oszczędzaniaspecjalnego oszczędzania 

Sytuacja 
niewymagająca 
oszczędzania 

69,4 

Żyjemy bardzo Żyjemy bardzo Żyjemy bardzo Żyjemy bardzo dobrze, możemy sobie pozwolić na dobrze, możemy sobie pozwolić na dobrze, możemy sobie pozwolić na dobrze, możemy sobie pozwolić na 
pewien luksuspewien luksuspewien luksuspewien luksus 

 

III.2.1. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a walencja kulturowa 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego okazuje się istotnym czynnikiem 
różnicującym walencję kulturową. Zróżnicowanie to jest słabe, ale istotne statystycznie  
(V Kramera=0,156; p<0,001). Mieszkańcy gospodarstw domowych, w których nie ma 
konieczności oszczędzania, częściej wskazują na Niemcy lub Europę, z kolei mieszkańcy 
gospodarstw domowych, w których konieczne jest oszczędzanie, w połowie przypadków 
wskazują na Polskę. 

Tabela 59. Zróżnicowanie walencji kulturowej ze względu na sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego 

Walencja Walencja Walencja Walencja 
kulturowakulturowakulturowakulturowa 

MiaraMiaraMiaraMiara    

Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego    

OgółemOgółemOgółemOgółem    sytuacja wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja niewymagająca 
oszczędzania 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 141 429 570 

Udział 36,9% 49,5% 45,6% 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 194 302 496 

Udział 50,8% 34,8% 39,7% 

EuropaEuropaEuropaEuropa    Liczebność 41 128 169 

Udział 10,7% 14,8% 13,5% 

Inne miejsceInne miejsceInne miejsceInne miejsce    Liczebność 6 8 14 

Udział 1,6% 0,9% 1,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 382 867 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

III.2.2. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a ogólna charakterystyka korzystania z kultury  

Porównując oszacowany przez badanych średniotygodniowy zakres czasu poświęconego na 
uczestnictwo w kulturze, sytuację ekonomiczną gospodarstwa można uznać za istotny 
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statystycznie czynnik różnicujący (V Kramera=0,074; p=0,032). Badani deklarujący konieczność 
oszczędzania częściej deklarują bardzo krótki średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych, 
dla 60% z nich nieprzekraczający 2 godzin, co dotyczy tylko nieco ponad połowy badanych, 
których sytuacja ekonomiczna jest lepsza.  

Tabela 60. Zróżnicowanie średniotygodniowego czasu uczestnictwa w kulturze ze względu na sytuację 
ekonomiczną gospodarstwa domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    

Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowegoSytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego    

OgółemOgółemOgółemOgółem    sytuacja wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja niewymagająca 
oszczędzania 

Poniżej Poniżej Poniżej Poniżej     
2 godzin2 godzin2 godzin2 godzin    

Liczebność 229 454 683 

Udział 60,4% 52,5% 54,9% 

2222––––7 godzin7 godzin7 godzin7 godzin 
Liczebność 112 299 411 

Udział 29,6% 34,6% 33,0% 

Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej     
7 godzin7 godzin7 godzin7 godzin    

Liczebność 38 112 150 

Udział 10,0% 12,9% 12,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 379 865 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W przypadku szacowanych miesięcznych wydatków na aktywności związane z uczestnictwem 
w kulturze, podobnie jak w przypadku czasu, wyższy wynik charakteryzuje badanych, którzy 
znajdują się w lepszej sytuacji ekonomicznej – z ich deklaracji wyłania się znacznie wyższa 
zarówno średnia, jak i mediana wydatków – różnica ta jest istotna statystycznie (test U Manna- 
-Whitneya). 

Tabela 61. Zróżnicowanie miesięcznych wydatków (per capita) na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze 
względu na sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego 

MiaraMiaraMiaraMiara    
Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo     

w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)    

SSSSytuacja wymagająca ytuacja wymagająca ytuacja wymagająca ytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 379 

Średnia 37,07 

Mediana 25,0 

SSSSytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 865 

Średnia 61,93 

Mediana 50,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 

Średnia 54,36 

Mediana 50,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 

 

Porównując poziom zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jaki 
wyrażają badani, należy wskazać, że jest ono istotnie niższe wśród osób deklarujących 
trudniejszą sytuację ekonomiczną (test U Manna-Whitneya, p<0,001). W ich przypadku niższa 
intensywność uczestnictwa przekłada się na niższe zadowolenie. 
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Tabela 62. Zróżnicowanie poziomu zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych  
a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego 

MiaraMiaraMiaraMiara    Poziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowolenia    

SSSSytuacja wymagająca ytuacja wymagająca ytuacja wymagająca ytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 379 

Średnia 3,19 

Mediana 3,00 

SSSSytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 865 

Średnia 3,49 

Mediana 4,00 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 

Średnia 3,40 

Mediana 3,50 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 

 

Jedną z charakterystyk uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest jego społeczny 
charakter. Badani proszeni byli o wskazanie do trzech kategorii osób, z którymi współuczestniczą 
w wydarzeniach kulturalnych. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego była istotnym 
czynnikiem różnicującym wskazania osób towarzyszących w wydarzeniach kulturalnych 
w przypadku uczestniczenia z partnerem oraz z dziećmi. Dzieci jako współtowarzyszy wydarzeń 
kulturalnych częściej wskazywali badani, których sytuacja wymagała oszczędności, a więc 
znajdujący się w gorszym położeniu ekonomicznym, z kolei osoby, które opisywały sytuację 
swojego gospodarstwa jako niewymagającą oszczędzania, istotnie częściej jako współtowarzyszy 
wydarzeń kulturalnych wymieniały partnera.  
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Tabela 63. Zróżnicowanie współuczestników wydarzeń kulturalnych ze względu na sytuację ekonomiczną 
gospodarstwa domowego 

KKKKategoriaategoriaategoriaategoria    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    
współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 

wyznaczone dlawyznaczone dlawyznaczone dlawyznaczone dla    
sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania 

danej kategoriidanej kategoriidanej kategoriidanej kategorii    

sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

V 
Kramera 

p 

SSSSamemuamemuamemuamemu    wskazania  
na 1. miejscu 

17,68% 11,10% 0,041 0,147 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

40,63% 36,30% 

Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną 
(partnerem/(partnerem/(partnerem/(partnerem/    
partnerką)partnerką)partnerką)partnerką) 

wskazania  
na 1. miejscu 

52,24% 64,97% 0,081 0,004 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

74,93% 81,97% 

Z dziećmiZ dziećmiZ dziećmiZ dziećmi    wskazania  
na 1. miejscu 

12,14% 9,94% 0,071 0,012 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

52,77% 45,09% 

Ze znajomymiZe znajomymiZe znajomymiZe znajomymi    wskazania  
na 1. miejscu 

15,57% 12,60% 0,022 0,447 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

80,74% 78,84% 

Ze Ze Ze Ze 
współpracownikamiwspółpracownikamiwspółpracownikamiwspółpracownikami 

wskazania  
na 1. miejscu 

1,06% 0,92% 0,040 0,155 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

18,73% 22,31% 

OOOOgółemgółemgółemgółem    100,00% 100,00%   

 

III.2.3. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a narodowy (wyrażony w preferencji 

językowej) charakter korzystania z kultury 

Preferencja dla uczestniczenia w kulturze w języku polskim, mierzona przeciętnym udziałem 
wytworów kultury w języku polskim, z których korzystają badani, pozwala wskazać, że sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa jest czynnikiem istotnie różnicującym w odniesieniu do wszystkich 
objętych badaniem typów przekazu kultury. Średni udział polskich książek w księgozbiorze, 
książek przeczytanych w minionym roku i prasy czytanej w języku polskim, a także czasu 
oglądania telewizji i filmów w języku polskim jest istotnie wyższy w przypadku osób, które 
sytuację ekonomiczną swoich gospodarstw domowych opisują jako wymagającą oszczędzania 
(test U Manna-Whitneya). 
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Tabela 64. Udział przekazów kultury w języku polskim a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna 
gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa 

domowegodomowegodomowegodomowego 

MiaraMiaraMiaraMiara 

Udział książekUdział książekUdział książekUdział książek    
w języku w języku w języku w języku 
polskim polskim polskim polskim     

wwww    księgoksięgoksięgoksięgo----    
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze 

Udział Udział Udział Udział 
książek książek książek książek     

w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    
wśród wśród wśród wśród 

czytanych czytanych czytanych czytanych 
książekksiążekksiążekksiążek 

Udział Udział Udział Udział 
czasuczasuczasuczasu    

oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji 
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim 

Udział Udział Udział Udział 
prasy prasy prasy prasy 

czytanej czytanej czytanej czytanej 
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim 

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych 
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
wymagająca wymagająca wymagająca wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 329 339 295 344 368 

Średnia 71,21 75,91 49,32 58,12 58,82 

Mediana 80,00 90,0 50,0 60,0 60,0 

SytSytSytSytuacja uacja uacja uacja 
niewymagająca niewymagająca niewymagająca niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 783 801 709 800 848 

Średnia 63,24 66,06 41,64 51,40 47,89 

Mediana 70,00 80,0 30,0 50,0 50,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1112 1140 1004 1144 1216 

Średnia 65,60 68,99 43,89 53,42 51,20 

Mediana 70,00 80,0 40,0 50,0 50,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 <0,001 0,009 0,002 <0,001 

 

Analogicznie w przypadku osób o niewymagającej oszczędzania sytuacji ekonomicznej 
zarówno udział niemieckojęzycznych książek w księgozbiorze, jak i uczestnictwo w każdej 
z form kontaktu z kulturą są istotnie większe.  

Tabela 65. Udział przekazów kultury w języku niemieckim a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna 
gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa 
domowegodomowegodomowegodomowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział Udział Udział Udział 
książekksiążekksiążekksiążek        

w języku w języku w języku w języku 
niemieniemieniemieniemiecccc----

kim kim kim kim     
w księgow księgow księgow księgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze 

UdziUdziUdziUdział ał ał ał 
książek książek książek książek     

w języku w języku w języku w języku 
niemieniemieniemieniemiecccc----

kim wśród kim wśród kim wśród kim wśród 
czytanych czytanych czytanych czytanych 

książekksiążekksiążekksiążek 

Udział Udział Udział Udział 
czasu czasu czasu czasu 

oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 
niemieniemieniemieniemiecccc----

kimkimkimkim 

Udział Udział Udział Udział 
prasy prasy prasy prasy 

czytanej czytanej czytanej czytanej     
w języku w języku w języku w języku 
niemieniemieniemieniemiecccc----

kimkimkimkim 

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych 
w języku w języku w języku w języku 
niemieniemieniemieniemiecccc----

kimkimkimkim 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
wymagająca wymagająca wymagająca wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 329 339 295 344 368 

Średnia 23,61 18,99 48,46 38,51 31,79 

Mediana 15,00 5,0 50,0 28,0 20,0 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
niewymagająca niewymagająca niewymagająca niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 783 801 709 800 848 

Średnia 29,93 27,20 53,74 43,31 39,58 

Mediana 20,00 10,0 50,0 40,0 30,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1112 1140 1004 1144 1216 

Średnia 28,06 24,76 52,19 41,87 37,22 

Mediana 20,00 10,0 50,0 40,0 25,0 

Test U Test U Test U Test U MannaMannaMannaManna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

0,002 <0,001 0,096 0,020 <0,001 
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III.2.4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a korzystanie z ofert kulturalnych instytucji 

kultury 

Odnosząc się do korzystania przez badanych z oferty wybranych instytucji kultury, a więc 
opisując zróżnicowanie związane z uczestnictwem w instytucjonalnym układzie kultury, należy 
wskazać, że tylko w odniesieniu do niektórych z nich sytuacja ekonomiczna okazuje się 
nieistotnym czynnikiem różnicującym. W przypadku większości instytucji kojarzonych ze sztuką 
tzw. wysoką częściej na korzystanie wskazują badani o lepszej sytuacji ekonomicznej – nie 
dotyczy to tylko ekspozycji sztuki i udziału w festynach czy festiwalach, w których przypadku 
zróżnicowanie wskazań nie jest istotne statystycznie. 

Tabela 66. Korzystanie z ofert wybranych instytucji kultury a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Kategoria (odsetek Kategoria (odsetek Kategoria (odsetek Kategoria (odsetek     
deklarujących korzystanie)deklarujących korzystanie)deklarujących korzystanie)deklarujących korzystanie)    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

Ekspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealne    50,4% 57,0% 0,061 0,031 

Ekspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztuki    40,9% 46,7% 0,054 0,058 

Koncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczne    55,7% 67,2% 0,110 <0,001 

Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne    32,2% 41,4% 0,087 0,002 

Przedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowe    14,5% 21,4% 0,080 0,005 

Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)    53,0% 60,0% 0,065 0,022 

Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)    71,0% 83,1% 0,138 <0,001 

Festyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwale    73,4% 76,6% 0,035 0,212 

Imprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportowe    46,2% 54,5% 0,076 0,007 

 

Korzystanie z ofert kulturalnych w czasie pobytu w Polsce nie jest istotnie odmienne  
w przypadku grup badanych, bez względu na sytuację ekonomiczną badani z podobną 
częstotliwością deklarują korzystanie z niej lub rezygnację (V Kramera=0,048; p=0,242). 

Odnosząc się do częstotliwości korzystania z ofert organizowanych przez różnego rodzaju 
instytucje, należy wskazać, że jest ono zróżnicowane ze względu na sytuację ekonomiczną 
gospodarstwa domowego badanych – dotyczy to ofert organizowanych przez instytucje polskie 
(V Kramera=0,049; p=0,385), organizacje polonijne (V Kramera=0,064; p=0,167) oraz inne niż 
polskie organizacje imigranckie (V Kramera=0,050; p=0,365). 

W odniesieniu do deklaracji zainteresowania którymś z konkretnych obszarów kultury  
(w sensie kultury wyższej) sytuacja ekonomiczna nie stanowi czynnika różnicującego  
(V Kramera=0,051; p=0,070). Natomiast uwzględniając odpowiedzi zainteresowanych  
w odniesieniu do poszczególnych form kultury, na istotne statystycznie zróżnicowanie można 
wskazać w stosunku do dwóch spośród wyróżnionych form kultury – badani o sytuacji 
ekonomicznej niewymagającej oszczędzania częściej deklarują zainteresowanie aktualnymi 
popularnymi kierunkami sztuki oraz współczesnymi awangardowymi kierunkami sztuki. 
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Tabela 67. Najbardziej interesujące badanych formy kultury a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

Tradycyjne, ludowe formy kultury Tradycyjne, ludowe formy kultury Tradycyjne, ludowe formy kultury Tradycyjne, ludowe formy kultury     
i sztukii sztukii sztukii sztuki 

20,6% 17,5% 0,037 0,191 

Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka     
z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości) 

33,5% 35,3% 0,017 0,551 

Aktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztuki 23,0% 29,6% 0,068 0,016 

Współczesny awangardowy Współczesny awangardowy Współczesny awangardowy Współczesny awangardowy kierunek kierunek kierunek kierunek 
sztukisztukisztukisztuki 

14,5% 19,7% 0,061 0,030 

 

Oceniając funkcjonowanie instytucji kultury badani zróżnicowani ze względu na sytuację 
ekonomiczną gospodarstwa różnili się w swoich opiniach na temat funkcjonowania instytucji 
niemieckich – nieco lepiej ocenili je badani, którzy swoją sytuację ekonomiczną opisali jako 
niewymagającą oszczędzania. Drugi zakres zróżnicowania ocen dotyczył funkcjonowania innych 
stowarzyszeń kulturalnych imigranckich, które zostały wyżej ocenione przez migrantów 
deklarujących pozostawanie w sytuacji ekonomicznej związanej z koniecznością oszczędzania. 

Tabela 68. Oceny funkcjonowania instytucji kultury a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna ekonomiczna 
gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa 
domowegodomowegodomowegodomowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    

InInInInstytucjestytucjestytucjestytucje    

instytucje 
niemieckie 

instytucje 
polskie (np. 
Instytutów 
Polskich) 

organizacje 
polonijne 

inne 
stowarzyszenia 

kulturalne 
imigranckie 
(tureckie, 
rosyjskie, 

włoskie itd.) 

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
wymagająca wymagająca wymagająca wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 259 162 148 85 

Średnia 3,85 3,17 3,24 3,66 

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

Sytuacja Sytuacja Sytuacja Sytuacja 
niewymagająca niewymagająca niewymagająca niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 646 391 354 224 

Średnia 4,14 3,06 3,16 3,45 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 905 553 502 309 

Średnia 4,06 3,09 3,18 3,51 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność) <0,001 0,283 0,660 0,023 

 

III.2.5. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a korzystanie z kultury: media masowe 

Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej jest istotnym czynnikiem różnicującym wielkość 
domowych księgozbiorów – zależność okazuje się słaba, ale istotna statystycznie  
(V Kramera=0,131; p=0,001), wskazując na większe księgozbiory badanych znajdujących się 
w sytuacji niewymagającej oszczędzania.  
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Tabela 69. Wielkość domowego księgozbioru a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

OgółemOgółemOgółemOgółem    sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

Nie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorówNie ma takich zbiorów    Liczebność 53 84 137 

Udział 14,0% 9,7% 11,0% 

DDDDo 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.o 25 szt.    Liczebność 77 160 237 

Udział 20,3% 18,5% 19,1% 

26262626––––50 szt.50 szt.50 szt.50 szt. Liczebność 75 132 207 

Udział 19,8% 15,3% 16,6% 

51515151––––100 szt.100 szt.100 szt.100 szt. Liczebność 72 149 221 

Udział 19,0% 17,2% 17,8% 

101101101101––––500 szt.500 szt.500 szt.500 szt. Liczebność 66 196 262 

Udział 17,4% 22,7% 21,1% 

Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.    Liczebność 36 144 180 

Udział 9,5% 16,6% 14,5% 

OgółemOgółemOgółemOgółem        Liczebność 379 865 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W odniesieniu do czytelnictwa książek i prasy sytuację ekonomiczną można wskazać jako 
czynnik istotnie różnicujący liczbę przeczytanych (wysłuchanych) książek, ale już nie czas 
tygodniowo poświęcany na czytanie prasy. Jeśli chodzi o książki, większe czytelnictwo 
(deklarowane) charakteryzuje badanych znajdujących się w lepszej sytuacji ekonomicznej. 

Tabela 70. Liczba przeczytanych/wysłuchanych książek w okresie poprzednich 12 miesięcy i średniotygodniowa 
liczba godzin poświęcona na czytanie prasy a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    
Liczba książek przeczytanych Liczba książek przeczytanych Liczba książek przeczytanych Liczba książek przeczytanych 
(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku    

Czas poświęcony na Czas poświęcony na Czas poświęcony na Czas poświęcony na 
czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny 

w tygodniu)w tygodniu)w tygodniu)w tygodniu)    

Sytuacja wymagajSytuacja wymagajSytuacja wymagajSytuacja wymagająca ąca ąca ąca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 379 379 

Średnia 15,93 5,69 

Mediana 7,0 3,0 

Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 865 865 

Średnia 16,60 5,92 

Mediana 10,0 3,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 1244 1244 

Średnia 16,39 5,85 

Mediana 10,0 3,0 

Test U Test U Test U Test U MannaMannaMannaManna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,012 0,099 

 

Okazuje się, że w odniesieniu do czasu poświęcanego na oglądanie telewizji sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa nie jest istotnym czynnikiem różnicującym (V Kramera=0,080; 
p=0,154). 

Niezależnie od sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego większość badanych oglądała 
filmy, zatem sytuacja ekonomiczna nie jest czynnikiem różnicującym sam fakt oglądania  
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(V Kramera=0,047; p=0,098). Natomiast sposób oglądania filmów jest częściowo zróżnicowany 
ze względu na walencję kulturową i dotyczy to filmów w kinie – istotnie częściej oglądanych 
przez badanych, których sytuacja ekonomiczna nie wymaga oszczędzania. Jednak w przypadku 
oglądania filmów w telewizji i na ekranie komputera zróżnicowanie to nie jest istotne.  

Tabela 71. Sposób oglądania filmów a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

Filmy w Filmy w Filmy w Filmy w kiniekiniekiniekinie    51,8% 66,8% 0,142 <0,001 

Filmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizji    71,2% 75,9% 0,049 0,086 

Filmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerze    76,4% 72,4% 0,042 0,141 

 

III.2.6. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a własna twórczość 

Zakres deklarowania podejmowania własnej twórczości nie różnicuje badanych o odmiennej 
sytuacji ekonomicznej (V Kramera=0,032; p=0,253), w obu grupach tylko po około 1/3 
badanych deklaruje własną działalność twórczą. Rodzaje podejmowanej działalności twórczej 
także nie są zróżnicowane pomiędzy badanymi o odmiennej sytuacji ekonomicznej, w obu 
grupach najczęściej deklarowaną aktywnością jest rzemiosło i prace ręczne. 

III.2.7. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a zaangażowanie w działalność kulturalną 

Deklarowanie faktu zaangażowania w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia 
kulturalnego nie jest zróżnicowane ze względu na sytuację ekonomiczną badanych  
(V Kramera=0,007; p=0,801), w obu grupach był to co dziesiąty badany. Wśród badanych, którzy 
zadeklarowali zaangażowanie w działalność jakiegoś stowarzyszenia kulturalnego, sytuacja 
ekonomiczna nie różnicuje istotnie wyboru rodzaju stowarzyszenia  

III.2.8. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a poszukiwanie informacji o wydarzeniach 

kulturalnych 

Bez względu na sytuację ekonomiczną większość badanych szukała informacji na temat 
wydarzeń kulturalnych (w perspektywie wcześniejszego roku), zidentyfikowane zróżnicowanie 
nie jest istotne statystycznie (V Kramera=0,069; p=0,053). Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa 
domowego zasadniczo nie różnicuje zakresu deklarowanych źródeł informacji na temat 
wydarzeń kulturalnych, wyjątek stanowi fakt wskazywania wśród wybranych trzech 
zlokalizowanych medialnych źródeł internetowych, tj. internetowych stron lokalnych gazet, 
stacji radiowych czy telewizji, istotnie częściej wskazywanych przez badanych, którzy sytuację 
swoich gospodarstw domowych opisywali jako niewymagającą oszczędzania. 
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Tabela 72. Poszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa 
domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

SytuaSytuaSytuaSytuacja ekonomiczna gospodarstwa cja ekonomiczna gospodarstwa cja ekonomiczna gospodarstwa cja ekonomiczna gospodarstwa 
domowegodomowegodomowegodomowego    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    
współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 

wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla 
sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania 

danej kategoriidanej kategoriidanej kategoriidanej kategorii    

sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

V 
Kramera 

p 

Na plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniach 29,6% 29,7% 0,002 0,955 

W W W W gazecie papierowejgazecie papierowejgazecie papierowejgazecie papierowej 13,7% 14,7% 0,013 0,656 

Informują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzina 20,8% 20,0% 0,010 0,733 

Pytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodzinyPytam znajomych/rodziny 10,0% 10,4% 0,006 0,840 

W radiuW radiuW radiuW radiu 5,8% 7,1% 0,023 0,417 

W telewizjiW telewizjiW telewizjiW telewizji 6,1% 6,6% 0,010 0,730 

W W W W IIIInternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej 
miejscowościmiejscowościmiejscowościmiejscowości 

37,7% 38,5% 0,007 0,798 

W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet, W internetowych wydaniach gazet,     
na stronach lokalnego radia, telewizji itd.na stronach lokalnego radia, telewizji itd.na stronach lokalnego radia, telewizji itd.na stronach lokalnego radia, telewizji itd. 

13,7% 24,9% 0,125 <0,001 

W W W W IIIInternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji nternecie, na stronach instytucji     
(np. Domu Kultury), stronach wydarzeń itd.(np. Domu Kultury), stronach wydarzeń itd.(np. Domu Kultury), stronach wydarzeń itd.(np. Domu Kultury), stronach wydarzeń itd. 

19,0% 19,7% 0,008 0,788 

Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych 
(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.) 

42,2% 41,4% 0,008 0,785 

 

III.2.9. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa istotnie różnicowała częstość wskazywania czterech 
spośród sześciu opisanych barier. Badani znajdujący się w gorszej sytuacji ekonomicznej istotnie 
częściej jako powód rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wskazywali ich 
cenę oraz niedostępność w preferowanym języku. Szczególnie w przypadku uznawania ofert 
kulturalnych za zbyt drogie różnica wskazań jest bardzo duża – ten powód wybrała połowa 
badanych z gospodarstw o trudniejszej sytuacji ekonomicznej i tylko 16,5% badanych  
z porównywanej grupy. Z kolei badani, którzy swoją sytuację ekonomiczną opisują jako 
niewymagającą oszczędzania, częściej deklarowali, że powodem rezygnacji jest brak odczuwanej 
potrzeby uczestnictwa oraz preferowanie uczestnictwa zapośredniczonego przez Internet. 
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Tabela 73. Postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    
współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 

wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla 
sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania 

danej kategoriidanej kategoriidanej kategoriidanej kategorii    

sytuacja 
wymagająca 
oszczędzania 

sytuacja 
niewymagająca 

oszczędzania 

V 
Kramera 

p 

Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / 
oferty są za drogie oferty są za drogie oferty są za drogie oferty są za drogie  

wskazania  
na 1. miejscu 

23,22% 5,20% 0,349 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

50,13% 16,53% 

Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / 
wolę robić coś wolę robić coś wolę robić coś wolę robić coś 
innegoinnegoinnegoinnego 

wskazania  
na 1. miejscu 

26,39% 45,43% 0,160 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

46,70% 63,82% 

Nie mam z kim wyjść Nie mam z kim wyjść Nie mam z kim wyjść Nie mam z kim wyjść 
/ znajomi nie / znajomi nie / znajomi nie / znajomi nie 
interesują sięinteresują sięinteresują sięinteresują się 

wskazania  
na 1. miejscu 

11,61% 11,79% 0,028 0,331 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

41,42% 38,50% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

11,08% 8,79% 0,119 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

34,30% 22,89% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

13,98% 11,21% 0,001 0,975 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

45,65% 45,55% 

Wolę korzystać Wolę korzystać Wolę korzystać Wolę korzystać     
z tych ofert przez z tych ofert przez z tych ofert przez z tych ofert przez 
IIIInternetnternetnternetnternet 

wskazania  
na 1. miejscu 

6,86% 5,55% 0,077 0,007 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

28,76% 36,65% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    100,00% 100,00%  

 

III.2.10. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a profil korzystania z kultury 

Opisując własne uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do pięciu wymiarów 
opisujących ogólny charakter uczestnictwa na biegunach: codzienne – odświętne, planowe – 
przypadkowe, systematyczne – nieregularne, typowe – nowatorskie i aktywne – bierne.  
W trzech wymiarach przeciętne charakterystyki istotnie różnicują osoby o odmiennej sytuacji 
ekonomicznej i w tych przypadkach osoby o trudniejszej sytuacji ekonomicznej ulokowane są  
w pobliżu drugiego z wymienionych biegunów. Można zatem stwierdzić, że badani, których 
sytuacja ekonomiczna wymaga oszczędzania, swoje uczestnictwo w kulturze silniej określają 
jako odświętne, przypadkowe i nieregularne.  
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Tabela 74. Średnie ulokowanie opisów charakteryzujących korzystanie z kultury w wyróżnionych wymiarach 
a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Biegun profiluBiegun profiluBiegun profiluBiegun profilu    

co
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Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 379 379 379 379 379 

Średnia 4,09 3,12 4,12 2,99 3,35 

Mediana 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 865 865 865 865 865 

Średnia 3,92 2,91 3,99 2,99 3,26 

Mediana 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 1244 1244 1244 1244 1244 

Średnia 3,98 2,98 4,03 2,99 3,28 

Mediana 4,0 2,0 4,0 3,0 4,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,004 0,021 0,018 0,937 0,251 

 

III.2.11. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a preferowana przez rodziców forma 

nauczania języka polskiego 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa nie jest istotnym czynnikiem różnicującym preferencje 
w zainteresowaniu nauczaniem języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci  
w wieku szkolnym (V Kramera=0,044; p=0,394). Także w odniesieniu do preferencji w zakresie 
formy nauczania języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci w wieku 
szkolnym, sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego nie jest czynnikiem istotnie 
różnicującym. W żadnym z przypadków współczynnik korelacji nie był istotny statystycznie. 

III.2.12. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa a narodowe zabarwienie sieci społecznych 

migrantów 

Wielkość sieci społecznej w odniesieniu do członków najbliższej rodziny, z którymi badani 
utrzymują regularny kontakt, i ze względu na ich pochodzenie (oraz miejsce zamieszkiwania) 
jest zróżnicowana z uwagi na sytuację ekonomiczną tylko w zakresie liczby kontaktów 
Niemcami (p<0,05). W przypadku członków najbliższej rodziny będących Niemcami wyższa 
średnia charakteryzowała badanych o lepszej sytuacji ekonomicznej. 
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Tabela 75. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Z najbliższej Z najbliższej Z najbliższej Z najbliższej rodzinyrodzinyrodzinyrodziny    

Polacy  
w Polsce 

Polacy  
w Niemczech 

Niemcy inni imigranci 

Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 236 236 236 236 

Średnia 6,68 2,70 1,59 0,79 

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

Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 592 592 592 592 

Średnia 7,31 2,65 1,98 0,81 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 828 828 828 828 

Średnia 7,13 2,67 1,87 0,81 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,069 0,376 0,049 0,879 

 

W przypadku wielkości sieci przyjaciół i znajomych sytuacja ekonomiczna stanowi istotny 
czynnik różnicujący w odniesieniu do liczby znajomych Niemców oraz innych imigrantów. 
Badani deklarujący sytuację ekonomiczną niewymagającą oszczędzania mają istotnie więcej 
znajomych i przyjaciół należących do tych grup.  

Tabela 76. Wielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa 
domowego 

Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna Sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowegogospodarstwa domowego    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Spośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomych    

Polacy  
w Polsce 

Polacy  
w Niemczech 

Niemcy inni imigranci 

Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 236 236 236 236 

Średnia 6,56 5,75 5,03 3,37 

Mediana 5,00 4,00 3,00 2,00 

Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania 

Liczebność 592 592 592 592 

Średnia 7,16 6,38 7,07 4,56 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 828 828 828 828 

Średnia 6,99 6,20 6,49 4,22 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,287 0,480 <0,001 0,002 

 

III.3. Zróżnicowanie ze względu na długość sytuacji migracyjnej 

Ze względu na duże zróżnicowanie czasu pozostawania w sytuacji migracyjnej (długość 
migracji) badanych zgrupowano w dwie równoliczne kategorie – migrantów o stażu w Niemczech 
do 6 lat (włącznie) oraz migrantów z dłuższym pobytem. 

III.3.1. Długość sytuacji migracyjnej a walencja kulturowa 

Długość pozostawania w sytuacji migracyjnej okazuje się istotnym czynnikiem różnicującym 
walencję kulturową. Zróżnicowanie to jest umiarkowane i stanowi jedno z najsilniejszych 
zidentyfikowanych w badaniu (V Kramera=0,260, p<0,001). Badani pozostający na imigracji 
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dłużej niż 6 lat istotnie częściej wskazują na Niemcy, z kolei pozostający na migracji krócej 
swojskość lokują w Polsce.  

Tabela 77. Zróżnicowanie walencji kulturowej ze względu na długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Liczebność 219 351 570 

Udział 34,3% 57,4% 45,6% 

PolskaPolskaPolskaPolska    Liczebność 330 166 496 

Udział 51,7% 27,2% 39,7% 

EuropaEuropaEuropaEuropa    Liczebność 82 87 169 

Udział 12,9% 14,2% 13,5% 

Inne miejsceInne miejsceInne miejsceInne miejsce    Liczebność 7 7 14 

Udział 1,1% 1,1% 1,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 611 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

III.3.2. Długość sytuacji migracyjnej a ogólna charakterystyka korzystania z kultury  

Porównując oszacowany przez badanych średniotygodniowy zakres czasu poświęconego na 
uczestnictwo w kulturze, długość sytuacji migracyjnej można uznać za istotny czynnik różnicujący 
(V Kramera=0,119; p<0,001). Badani o krótszym stażu pobytu częściej deklarują bardzo krótki 
średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych, dla 60% z nich nieprzekraczający 2 godzin, co 
dotyczy mniej niż połowy badanych wskazujących na dłuższy okres pobytu. 

Tabela 78. Zróżnicowanie średniotygodniowego czasu uczestnictwa w kulturze ze względu na długość sytuacji 
migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Poniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzinPoniżej 2 godzin    Liczebność 387 296 683 

Udział 60,7% 48,8% 54,9% 

2222––––7 godzin7 godzin7 godzin7 godzin Liczebność 183 228 411 

Udział 28,7% 37,6% 33,0% 

Powyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzinPowyżej 7 godzin    Liczebność 68 82 150 

Udział 10,7% 13,5% 12,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 606 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W przypadku szacowanych miesięcznych wydatków na aktywności związane z uczestnictwem 
w kulturze, podobnie jak w przypadku czasu, wyższy wynik charakteryzuje badanych o dłuższym 
stażu pobytu, z ich deklaracji wyłania się wyższa zarówno średnia, jak i mediana wydatków – 
różnica ta jest istotna statystycznie (test U Manna-Whitneya). 
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Tabela 79. Zróżnicowanie miesięcznych wydatków (per capita) na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze 
względu na długość sytuacji migracyjnej 

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    
Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo Miesięczne wydatki na uczestnictwo     

w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)w wydarzeniach kulturalnych (per capita)    

Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie)     Liczebność 638 

Średnia 50,74 

Mediana 30,0 

Powyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 lat    Liczebność 606 

Średnia 58,16 

Mediana 50,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 

Średnia 54,36 

Mediana 50,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 

 

Porównując poziom zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, jaki 
wyrażają badani, należy wskazać, że jest ono istotnie wyższe wśród osób deklarujących dłuższy 
czas pobytu (test U Manna-Whitneya, p=0,015). 

Tabela 80. Zróżnicowanie poziomu zadowolenia z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych  
a długość sytuacji migracyjnej 

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    Poziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowoleniaPoziom zadowolenia    

Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie)     Liczebność 638 

Średnia 3,33 

Mediana 3,00 

Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat     Liczebność 606 

Średnia 3,48 

Mediana 4,00 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 

Średnia 3,40 

Mediana 3,50 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,015 

 

Długość pobytu migracyjnego istotnie różnicowała wskazania osób, które towarzyszą 
badanym w wydarzeniach kulturalnych. W przypadku osób o krótszym stażu migracyjnym 
istotnie częściej wskazywani byli znajomi i współpracownicy, z kolei osoby o dłuższym stażu 
migracyjnym częściej wymieniały dzieci. 
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Tabela 81. Zróżnicowanie współuczestników wydarzeń kulturalnych ze względu na długość sytuacji migracyjnej 

KKKKategoriaategoriaategoriaategoria    

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

do 6 lat 
(włącznie) 

powyżej  
6 lat 

V Kramera p 

SamemuSamemuSamemuSamemu wskazania na 1. miejscu 11,4% 14,9% 0,043 0,129 

wskazania w obrębie  
miejsc 1–3 

39,7% 35,5% 

Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną Z mężem/żoną 
(partnerem/ (partnerem/ (partnerem/ (partnerem/ 
partnerką)partnerką)partnerką)partnerką) 

wskazania na 1. miejscu 60,2% 62,0% 0,013 0,644 

wskazania w obrębie  
miejsc 1–3 

79,3% 80,4% 

Z dziećmiZ dziećmiZ dziećmiZ dziećmi wskazania na 1. miejscu 11,1% 10,1% 0,092 0,001 

wskazania w obrębie  
miejsc 1–3 

42,9% 52,1% 

Ze znajomymiZe znajomymiZe znajomymiZe znajomymi wskazania na 1. miejscu 14,9% 12,0% 0,121 <0,001 

wskazania w obrębie  
miejsc 1–3 

84,2% 74,4% 

Ze Ze Ze Ze 
współpracownikamiwspółpracownikamiwspółpracownikamiwspółpracownikami 

wskazania na 1. miejscu 1,4% 0,5% 0,069 0,015 

wskazania w obrębie  
miejsc 1–3 

24,0% 18,3% 

OOOOgółemgółemgółemgółem 100,0% 100,0%   

 

III.3.3. Długość sytuacji migracyjnej a narodowy (wyrażony w preferencji językowej) 

charakter korzystania z kultury 

Preferencja dla uczestniczenia w kulturze w języku polskim, mierzona przeciętnym udziałem 
wytworów kultury w języku polskim, z których korzystają badani, pozwala wskazać, że długość 
pobytu jest czynnikiem istotnie różnicującym w odniesieniu do wszystkich objętych badaniem 
typów przekazu kultury. Średni udział polskich książek w księgozbiorze, książek przeczytanych 
w minionym roku i prasy czytanej w języku polskim, a także czasu oglądania telewizji i filmów 
w języku polskim jest istotnie wyższy w przypadku osób o krótszym stażu pobytu (test U 
Manna-Whitneya). 
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Tabela 82. Udział przekazów kultury w języku polskim a długość sytuacji migracyjnej 

Długość Długość Długość Długość 
sytuacji sytuacji sytuacji sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

UUUUdział książek dział książek dział książek dział książek 
w języku w języku w języku w języku 
polskim polskim polskim polskim     

w księgow księgow księgow księgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze    

Udział Udział Udział Udział 
książek książek książek książek     

w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    
wśród wśród wśród wśród 

czytanych czytanych czytanych czytanych 
książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 
oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 
polspolspolspolskimkimkimkim    

Udział Udział Udział Udział 
prasy prasy prasy prasy 

czytanej czytanej czytanej czytanej     
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych 
w w w w języku języku języku języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie) (włącznie) (włącznie) (włącznie)     

Liczebność 547 579 476 559 622 

Średnia 76,75 81,01 55,61 62,30 62,73 

Mediana 85,00 95,0 70,0 70,0 72,50 

Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat Powyżej 6 lat     Liczebność 565 561 528 585 594 

Średnia 54,81 56,58 33,34 44,93 39,13 

Mediana 50,00 60,0 10,0 50,0 30,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1112 1140 1004 1144 1216 

Średnia 65,60 68,99 43,89 53,42 51,20 

Mediana 70,00 80,0 40,0 50,0 50,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Analogicznie w przypadku osób o dłuższym stażu pobytu zarówno udział 
niemieckojęzycznych książek w księgozbiorze, jak i uczestnictwo w każdej z form kontaktu  
z kulturą są istotnie większe.  

Tabela 83. Udział przekazów kultury w języku niemieckim a długość sytuacji migracyjnej 

Długość Długość Długość Długość 
sytuacji sytuacji sytuacji sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział książekUdział książekUdział książekUdział książek    
w języku w języku w języku w języku 

niemieckim niemieckim niemieckim niemieckim     
w księgow księgow księgow księgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze    

Udział Udział Udział Udział 
książek książek książek książek     

w języku w języku w języku w języku 
niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

wśród wśród wśród wśród 
czytanych czytanych czytanych czytanych 

książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 
oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

Udział prasy Udział prasy Udział prasy Udział prasy 
czytanej czytanej czytanej czytanej     
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych 
w języku w języku w języku w języku 

niemieckimniemieckimniemieckimniemieckim    

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie) (włącznie) (włącznie) (włącznie)     

Liczebność 547 579 476 559 622 

Średnia 16,65 12,25 40,17 32,48 22,16 

Mediana 10,00 1,0 20,0 20,0 10,0 

Powyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 lat    Liczebność 565 561 528 585 594 

Średnia 39,11 37,68 63,02 50,83 52,99 

Mediana 38,00 30,0 80,0 50,0 50,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1112 1140 1004 1144 1216 

Średnia 28,06 24,76 52,19 41,87 37,22 

Mediana 20,00 10,0 50,0 40,0 25,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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III.3.4. Długość sytuacji migracyjnej a korzystanie z ofert kulturalnych instytucji kultury 

Odnosząc się do korzystania przez badanych z oferty wybranych instytucji kultury, a więc 
opisując zróżnicowanie związane z uczestnictwem w instytucjonalnym układzie kultury, należy 
wskazać, że w odniesieniu do większości z nich długość stażu pobytu okazuje się czynnikiem 
różnicującym. W przypadku niektórych instytucji kojarzonych ze sztuką tzw. wysoką częściej na 
korzystanie wskazują badani o dłuższym stażu pobytu – dotyczy to ekspozycji muzealnych, 
ekspozycji sztuki, koncertów, przedstawień teatralnych i operowych oraz filmów. Dwie 
aktywności, w odniesieniu do których istotne statystycznie zróżnicowanie związane jest 
z wyższym odsetkiem wskazań badanych o krótszym czasie pobytu, dotycza zabaw tanecznych 
oraz festynów i festiwali.  

Tabela 84. Korzystanie z ofert wybranych instytucji kultury a długość sytuacji migracyjnej 

Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących Kategoria (odsetek deklarujących 
korzystanie)korzystanie)korzystanie)korzystanie)    

Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    
V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    

do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Ekspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealne 49,1% 61,2% 0,122 <0,001 

Ekspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztuki 38,6% 51,7% 0,132 <0,001 

Koncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczne 59,9% 67,7% 0,081 0,004 

Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne 30,9% 46,7% 0,162 <0,001 

Przedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowe 12,1% 26,9% 0,188 <0,001 

Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, Zabawy taneczne (bale, 
dyskoteki)dyskoteki)dyskoteki)dyskoteki) 

62,1% 53,5% 0,087 0,002 

Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd) 76,8% 82,2% 0,066 0,019 

Festyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwale 78,1% 73,1% 0,058 0,042 

Imprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportowe 51,1% 52,8% 0,017 0,547 

 

Korzystanie z ofert kulturalnych w czasie pobytu w Polsce jest istotnie odmienne 
w przypadku grup badanych o różnej długości pobytu – istotnie częściej deklarują korzystanie 
z nich badani o krótszym stażu migracyjnym (V Kramera=0,111; p<0,001). 

Tabela 85. Korzystanie z oferty kulturalnej podczas pobytów w Polsce w ciągu poprzednich 12 miesięcy 
a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

TakTakTakTak    Liczebność 391 307 698 

Udział 61,3% 50,2% 55,9% 

NieNieNieNie    Liczebność 179 217 396 

Udział 28,1% 35,5% 31,7% 

Nie dotyczyNie dotyczyNie dotyczyNie dotyczy    Liczebność 68 87 155 

Udział 10,7% 14,2% 12,4% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 611 1249 

Udział  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez instytucje polskie jest zróżnicowana 
ze względu na długość sytuacji migracyjnej (V Kramera=0,136; p<0,001) i nieco częściej 
deklarowana przez badanych o dłuższym stażu pobytu. 
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Tabela 86. Korzystanie z ofert kulturalnych organizowanych przez instytucje polskie w Niemczech a długość 
sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

CzęstoCzęstoCzęstoCzęsto    Liczebność 4 4 8 

Udział 0,6% 0,7% 0,6% 

Od czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasu    Liczebność 20 44 64 

Udział 3,1% 7,2% 5,1% 

RzadkoRzadkoRzadkoRzadko    Liczebność 52 85 137 

Udział 8,2% 13,9% 11,0% 

NigdyNigdyNigdyNigdy    Liczebność 562 478 1040 

Udział 88,1% 78,2% 83,3% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 611 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Także częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez organizacje polonijne jest 
zróżnicowana ze względu na długość pobytu (V Kramera=0,091; p=0,017) i częściej deklarowana 
przez badanych o dłuższym stażu pobytu. 

Tabela 87. Korzystanie z ofert kulturalnych organizowanych przez organizacje polonijne w Niemczech a długość 
sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

CzęstoCzęstoCzęstoCzęsto    Liczebność 11 21 32 

Udział 1,7% 3,4% 2,6% 

Od czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasu    Liczebność 57 78 135 

Udział 8,9% 12,8% 10,8% 

RzadkoRzadkoRzadkoRzadko    Liczebność 96 100 196 

Udział 15,0% 16,4% 15,7% 

NigdyNigdyNigdyNigdy    Liczebność 474 412 886 

Udział 74,3% 67,4% 70,9% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 611 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Analogicznie częstotliwość korzystania z ofert organizowanych przez inne niż polskie 
organizacje imigranckie jest zróżnicowana ze względu na długość pobytu – zależność jest słaba, 
ale statystycznie istotna (V Kramera=0,080; p=0,047) i wiąże się z częstszym deklarowaniem 
korzystania z takich ofert przez badanych charakteryzujących się dłuższym stażem pobytu. 
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Tabela 88. Korzystanie z ofert kulturalnych organizowanych przez inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie 
w Niemczech a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

CzęstoCzęstoCzęstoCzęsto    Liczebność 1 5 6 

Udział 0,2% 0,8% 0,5% 

Od czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasuOd czasu do czasu    Liczebność 38 36 74 

Udział 6,0% 5,9% 5,9% 

RzadkoRzadkoRzadkoRzadko    Liczebność 63 85 148 

Udział 9,9% 13,9% 11,8% 

NigdyNigdyNigdyNigdy    Liczebność 536 485 1021 

Udział 84,0% 79,4% 81,7% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 638 611 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

W odniesieniu do konkretnych obszarów kultury (w sensie kultury wyższej) długość sytuacji 
migracyjnej stanowi czynnik różnicujący (V Kramera=0,163; p<0,001) – udział deklarujących 
brak zainteresowania jest wyższy wśród badanych o krótszym stażu migracji. 

Tabela 89. Wskazania zainteresowania którąś z form kultury a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Żadną Żadną Żadną Żadną     
z wymienionychz wymienionychz wymienionychz wymienionych 

Liczebność 315 202 517 

Udział 49,4% 33,3% 41,6% 

Którąś Którąś Którąś Którąś     
z wymienionychz wymienionychz wymienionychz wymienionych 

Liczebność 323 404 727 

Udział 50,6% 66,7% 58,4% 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 638 606 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Natomiast w odniesieniu do poszczególnych form kultury na istotne statystycznie 
zróżnicowanie można wskazać w stosunku do tzw. klasycznej sztuki, częściej wskazywanej jako 
interesująca przez osoby o krótszym czasie doświadczenia migracyjnego, oraz aktualnych 
popularnych kierunków sztuki i współczesnych awangardowych kierunków sztuki, nieco 
częściej deklarowanych jako interesujące przez badanych o dłuższym czasie doświadczenia 
migracyjnego (p<0,05). 

Tabela 90. Najbardziej interesujące badanych formy kultury a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    V V V V 

KrameraKrameraKrameraKramera    
pppp    

do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Tradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztukiTradycyjne, ludowe formy kultury i sztuki 17,1% 19,8% 0,035 0,216 

Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka Klasyczna sztuka (artyści/sztuka     
z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości)z przeszłości) 

27,9% 41,9% 0,147 <0,001 

Aktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztukiAktualne popularne kierunki sztuki 24,0% 31,4% 0,082 0,004 

Współczesny awangardowy kierunek sztukiWspółczesny awangardowy kierunek sztukiWspółczesny awangardowy kierunek sztukiWspółczesny awangardowy kierunek sztuki 15,5% 20,8% 0,068 0,016 

 

Oceniając funkcjonowanie instytucji kultury badani zróżnicowani ze względu na długość 
sytuacji migracyjnej różnili się w swoich opiniach na temat funkcjonowania instytucji niemieckich 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 
 

63 
 

oraz organizacji polonijnych. Te pierwsze były wyżej oceniane przez osoby o dłuższym 
doświadczeniu migracyjnym, z kolei te drugie – przez badanych o krótszym doświadczeniu 
migracyjnym. 

Tabela 91. Oceny funkcjonowania instytucji kultury a długość sytuacji migracyjnej 

Długość Długość Długość Długość 
sytuacji sytuacji sytuacji sytuacji 
mimimimigracyjnejgracyjnejgracyjnejgracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

InstytucjeInstytucjeInstytucjeInstytucje    

instytucje 
niemieckie 

instytucje 
polskie (np. 
Instytutów 
Polskich) 

organizacje 
polonijne 

inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckie 

(tureckie, rosyjskie, 
włoskie itd.) 

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie)(włącznie)(włącznie)(włącznie) 

Liczebność 403 259 232 137 

Średnia 3,97 3,15 3,30 3,58 

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

Powyżej Powyżej Powyżej Powyżej     
6 lat6 lat6 lat6 lat 

Liczebność 502 294 270 172 

Średnia 4,13 3,05 3,08 3,45 

Mediana 4,00 3,00 3,00 3,50 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 905 553 502 309 

Średnia 4,06 3,09 3,18 3,51 

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

Test U Test U Test U Test U MannaMannaMannaManna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 0,213 0,017 0,210 

 

III.3.5. Długość sytuacji migracyjnej a korzystanie z kultury: media masowe 

Zróżnicowanie długości pozostawania w sytuacji migracyjnej było istotnym czynnikiem 
różnicującym wielkość domowych księgozbiorów – zależność była umiarkowana  
(V Kramera=0,339; p<0,001), wskazując na większe księgozbiory badanych charakteryzujących 
się dłuższym stażem. 

Tabela 92. Wielkość domowego księgozbioru a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Nie ma takich Nie ma takich Nie ma takich Nie ma takich 
zbiorówzbiorówzbiorówzbiorów 

Liczebność 91 46 137 

Udział 14,3% 7,6% 11,0% 

Do 25 szt.Do 25 szt.Do 25 szt.Do 25 szt. Liczebność 180 57 237 

Udział 28,2% 9,4% 19,1% 

26262626––––50 szt.50 szt.50 szt.50 szt. Liczebność 116 91 207 

Udział 18,2% 15,0% 16,6% 

51515151––––100 szt.100 szt.100 szt.100 szt. Liczebność 106 115 221 

Udział 16,6% 19,0% 17,8% 

101101101101––––500 szt.500 szt.500 szt.500 szt. Liczebność 102 160 262 

Udział 16,0% 26,4% 21,1% 

Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt.Ponad 500 szt. Liczebność 43 137 180 

Udział 6,7% 22,6% 14,5% 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 638 606 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 
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W odniesieniu do czytelnictwa książek i prasy długość pozostawania w sytuacji migracyjnej 
można wskazać jako czynnik istotnie różnicujący zarówno liczbę przeczytanych (wysłuchanych) 
książek, jak i czas tygodniowo poświęcany na czytanie prasy. W obu przypadkach większe 
czytelnictwo (deklarowane) charakteryzuje badanych o dłuższym stażu migracyjnym. 

Tabela 93. Liczba przeczytanych/wysłuchanych książek w okresie poprzednich 12 miesięcy i średniotygodniowa 
liczba godzin poświęcona na czytanie prasy a długość sytuacji migracyjnej 

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    
Liczba Liczba Liczba Liczba książek przeczytanych książek przeczytanych książek przeczytanych książek przeczytanych 
(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku(odsłuchanych) w ciągu roku    

Czas poświęcony na Czas poświęcony na Czas poświęcony na Czas poświęcony na 
czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny czytanie książek (godziny     

w tygodniu)w tygodniu)w tygodniu)w tygodniu)    

Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie) Do 6 lat (włącznie)     Liczebność 638 638 

Średnia 14,89 5,02 

Mediana 6,0 2,0 

Powyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 lat    Liczebność 606 606 

Średnia 17,99 6,73 

Mediana 10,0 4,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 1244 

Średnia 16,39 5,85 

Mediana 10,0 3,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    <0,001 <0,001 

 

Także w odniesieniu do czasu poświęcanego na oglądanie telewizji długość sytuacji 
migracyjnej okazuje się istotnym czynnikiem – ponownie zależność jest słaba, ale istotna 
statystycznie (V Kramera=0,189; p<0,001), badani o krótszym stażu charakteryzują się niższymi 
wskaźnikami oglądania telewizji (większy jest odsetek nie oglądających wcale, chociaż nieco 
wyższy jest też udział oglądających telewizję przez najdłuższe okresy w tygodniu). 

Tabela 94. Średnia dzienna liczba godzin poświęcona na oglądanie telewizji a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Nie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizjiNie oglądam telewizji Liczebność 162 82 244 

Udział 25,4% 13,5% 19,6% 

Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę Mniej niż godzinę 
dzienniedzienniedzienniedziennie 

Liczebność 163 155 318 

Udział 25,5% 25,6% 25,6% 

Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch Od godziny do dwóch 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 137 202 339 

Udział 21,5% 33,3% 27,3% 

Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech Od dwóch do trzech 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 95 96 191 

Udział 14,9% 15,8% 15,4% 

Od trzech do czterech Od trzech do czterech Od trzech do czterech Od trzech do czterech 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 27 37 64 

Udział 4,2% 6,1% 5,1% 

Powyżej czterech Powyżej czterech Powyżej czterech Powyżej czterech 
godzin dzienniegodzin dzienniegodzin dzienniegodzin dziennie 

Liczebność 54 34 88 

Udział 8,5% 5,6% 7,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem     Liczebność 638 606 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Niezależnie od walencji kulturowej większość badanych oglądała filmy i walencja kulturowa 
nie jest czynnikiem różnicującym sam fakt oglądania (V Kramera=0,004; p=0,883). Sposób 
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oglądania filmów jest częściowo zróżnicowany ze względu na walencję kulturową. O ile 
w przypadku filmów w kinie to zróżnicowanie nie występuje, o tyle w odniesieniu do oglądania 
filmów w telewizji i na ekranie komputera jest obecne – badani o dłuższym stażu migracyjnym 
częściej wskazują na oglądanie filmów w telewizji, natomiast w przypadku korzystania 
z komputera to badani o krótszym stażu migracyjnym częściej deklarują korzystanie z tej formy 
oglądania filmów. 

Tabela 95. Sposób oglądania filmów a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

Filmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinie    60,1% 64,6% 0,046 0,110 

Filmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizji    69,3% 80,0% 0,123 <0,001 

Filmy na Filmy na Filmy na Filmy na komputerzekomputerzekomputerzekomputerze    81,5% 65,3% 0,184 <0,001 

 

III.3.6. Długość sytuacji migracyjnej a własna twórczość 

Zakres deklarowania podejmowania własnej twórczości nie różnicuje badanych o odmiennej 
długości doświadczenia migracyjnego (V Kramera=0,037; p=0,196), w obu grupach tylko po 
około 1/3 badanych deklaruje własną działalność twórczą. Rodzaje podejmowanej działalności 
twórczej także nie są zróżnicowane pomiędzy badanymi o odmiennej długości przebywania  
w sytuacji migracyjnej, w obu grupach najczęściej deklarowaną aktywnością jest rzemiosło  
i prace ręczne. 

III.3.7. Długość sytuacji migracyjnej a zaangażowanie w działalność kulturalną 

Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego nieco częściej 
deklarowali badani o dłuższym doświadczeniu migracyjnym – zależność jest jednak bardzo 
słaba (V Kramera=0,085; p=0,003). 

Tabela 96. Zaangażowanie w działalność jakiegokolwiek stowarzyszenia kulturalnego a długość sytuacji 
migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria MiaraMiaraMiaraMiara    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat 

TakTakTakTak    Liczebność 48 77 125 

Udział 7,5% 12,6% 10,0% 

NieNieNieNie    Liczebność 590 534 1124 

Udział 92,5% 87,4% 90,0% 

OgółemOgółemOgółemOgółem        Liczebność 638 611 1249 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Wśród badanych, którzy zadeklarowali zaangażowanie w działalność jakiegoś 
stowarzyszenia kulturalnego, długość doświadczenia migracyjnego istotnie różnicuje tylko 
zakres zaangażowania w działania niemieckich stowarzyszeń kulturalnych, znacznie częściej 
podejmowanego przez osoby o dłuższym stażu. W odniesieniu do zaangażowania w działalność 
pozostałych typów stowarzyszeń badani nie deklarowali odmiennego poziomu zaangażowania. 
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Tabela 97. Zaangażowanie w działalność stowarzyszenia kulturalnego a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

V KrameraV KrameraV KrameraV Kramera    pppp    do 6 lat 
(włącznie) 

powyżej 6 lat 

Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział Stowarzyszenie kulturalne niemieckie (udział 
deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród 
angażujących się)angażujących się)angażujących się)angażujących się) 

25,0% 45,5% 0,205 0,022 

Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział Stowarzyszenie kulturalne polonijne (udział 
deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród deklaracji podejmowania działań wśród 
angażujących się)angażujących się)angażujących się)angażujących się) 

37,5% 41,6% 0,040 0,652 

Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż Stowarzyszenie kulturalne migracyjne inne niż 
polonijne (udział deklaracji podejmowania polonijne (udział deklaracji podejmowania polonijne (udział deklaracji podejmowania polonijne (udział deklaracji podejmowania 
działań wśród angażujących działań wśród angażujących działań wśród angażujących działań wśród angażujących się)się)się)się) 

4,2% 3,9% 0,007 0,940 

Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność Nieformalna grupa prowadząca aktywność 
kulturalną (udział deklaracji podejmowania kulturalną (udział deklaracji podejmowania kulturalną (udział deklaracji podejmowania kulturalną (udział deklaracji podejmowania 
działań wśród angażujących się)działań wśród angażujących się)działań wśród angażujących się)działań wśród angażujących się) 

47,9% 37,7% 0,101 0,258 

 

III.3.8. Długość sytuacji migracyjnej a poszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych 

Bez względu na staż migracyjny większość badanych szukała informacji na temat wydarzeń 
kulturalnych (w perspektywie wcześniejszego roku), zidentyfikowane zróżnicowanie nie jest 
istotne statystycznie (V Kramera=0,054; p=0,165). W przypadku wskazywanych źródeł 
informacji, wybierając trzy spośród dziesięciu zaproponowanych, badani o dłuższym i krótszym 
stażu migracyjnym z odmienną częstotliwością wskazywali pięć z nich. W przypadku badanych  
o krótszym (do 6 lat) stażu migracyjnym częściej wymieniane były dwa źródła, tj. znajomi  
i rodzina oraz portale społecznościowe. Natomiast badani o dłuższym stażu migracyjnym 
częściej niż porównywana grupa wskazywali na pozostałe źródła internetowe, tj. portale 
miejscowości zamieszkania, strony lokalnych mediów czy strony instytucji kulturalnych. 
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Tabela 98. Poszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    
Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    
współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 
wyznaczone wyznaczone wyznaczone wyznaczone     

dla sytuacji wybrania dla sytuacji wybrania dla sytuacji wybrania dla sytuacji wybrania 
danej kategoriidanej kategoriidanej kategoriidanej kategorii    

do 6 lat (włącznie) powyżej 6 lat V Kramera p 

Na plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniachNa plakatach, ogłoszeniach 30,4% 28,9% 0,017 0,555 

W gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowej 13,6% 15,2% 0,022 0,438 

Informują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzinaInformują mnie znajomi/rodzina 21,8% 18,6% 0,039 0,168 

Pytam Pytam Pytam Pytam znajomych/rodzinyznajomych/rodzinyznajomych/rodzinyznajomych/rodziny 12,5% 7,9% 0,076 0,007 

W radiuW radiuW radiuW radiu 6,1% 7,3% 0,023 0,417 

W telewizjiW telewizjiW telewizjiW telewizji 5,5% 7,4% 0,040 0,163 

W W W W IIIInternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej nternecie na portalach mojej 
miejscowościmiejscowościmiejscowościmiejscowości 

35,4% 41,3% 0,060 0,034 

W internetowych wydaniach W internetowych wydaniach W internetowych wydaniach W internetowych wydaniach 
gazet, na stronach lokalnego gazet, na stronach lokalnego gazet, na stronach lokalnego gazet, na stronach lokalnego 
radia, telewizji itd.radia, telewizji itd.radia, telewizji itd.radia, telewizji itd. 

17,4% 25,7% 0,102 <0,001 

W W W W IIIInternecie, na stronach nternecie, na stronach nternecie, na stronach nternecie, na stronach 
instytucji (np. Domu Kultury), instytucji (np. Domu Kultury), instytucji (np. Domu Kultury), instytucji (np. Domu Kultury), 
stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd. 

17,1% 21,9% 0,061 0,030 

Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych Na portalach społecznościowych 
(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.) 

47,0% 36,0% 0,112 <0,001 

 

III.3.9. Długość sytuacji migracyjnej a postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze 

Długość stażu migracyjnego istotnie różnicowała częstość wskazywania czterech spośród 
sześciu opisanych barier. Badani o krótszym stażu istotnie częściej jako powód rezygnacji  
z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wskazywali ich cenę, brak zainteresowania ze 
strony znajomych jako potencjalnych współuczestników oraz niedostępność w preferowanym 
języku – ten ostatni powód był wskazywany trzykrotnie częściej przez badanych o krótkim stażu 
niż przez tych o dłuższym. Z kolei badani o dłuższym doświadczeniu migracyjnym w Niemczech 
częściej deklarowali, że preferują korzystanie z ofert kulturalnych za pośrednictwem Internetu. 
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Tabela 99. Postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

Długość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnejDługość sytuacji migracyjnej    

KKKKorelacja orelacja orelacja orelacja ––––    
współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 

wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla wyznaczone dla 
sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania sytuacji wybrania 

danej kategoriidanej kategoriidanej kategoriidanej kategorii    

do 6 lat 
(włącznie) 

powyżej 6 lat 
V 

Kramera 
p 

Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / 
oferty są za drogie oferty są za drogie oferty są za drogie oferty są za drogie  

wskazania  
na 1. miejscu 

10,9% 10,4% 0,088 0,002 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

30,6% 22,8% 

Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / 
wolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innego 

wskazania  
na 1. miejscu 

35,9% 43,6% 0,049 0,087 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

56,3% 61,1% 

Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / 
znajomi nie interesują znajomi nie interesują znajomi nie interesują znajomi nie interesują sięsięsięsię 

wskazania  
na 1. miejscu 

13,5% 9,9% 0,104 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

44,4% 34,2% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

14,4% 4,3% 0,295 <0,001 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

39,0% 13,0% 

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

wskazania  
na 1. miejscu 

10,9% 13,2% 0,049 0,083 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

47,9% 43,1% 

Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych 
ofert przez ofert przez ofert przez ofert przez IIIInternetnternetnternetnternet 

wskazania  
na 1. miejscu 

5,5% 6,4% 0,059 0,037 

wskazania w obrębie 
miejsc 1–3 

31,5% 37,1% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    100,00% 100,00%   

 

III.3.10. Długość sytuacji migracyjnej a profil korzystania z kultury 

Opisując własne uczestnictwo w kulturze, badani odnosili się do pięciu wymiarów 
opisujących ogólny charakter uczestnictwa na biegunach: codzienne – odświętne, planowe – 
przypadkowe, systematyczne – nieregularne, typowe – nowatorskie i aktywne – bierne.  
W trzech wymiarach przeciętne charakterystyki istotnie różnicują osoby o odmiennej długości 
doświadczeń migracyjnych. W dwóch z nich badani o krótszym stażu migracyjnym ulokowani 
są w pobliżu drugiego z wymienionych biegunów. Można zatem stwierdzić, że osoby  
o krótszym stażu migracyjnym swoje uczestnictwo w kulturze silniej określają jako odświętne 
i nieregularne. Natomiast badani o dłuższym stażu sytuacji migracyjnej silniej określają swoje 
uczestnictwo jako bierne. 
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Tabela 100. Średnie ulokowanie opisów charakteryzujących korzystanie z kultury w wyróżnionych wymiarach 
a długość sytuacji migracyjnej 

Długość Długość Długość Długość 
sytuacji sytuacji sytuacji sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Bieguny profiliBieguny profiliBieguny profiliBieguny profili    

codzienne – 
odświętne 

planowe – 
przypad-

kowe 

systematycz-
ne – 

nieregularne 

typowe – 
nowator-

skie 

aktywne – 
bierne 

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie)(włącznie)(włącznie)(włącznie)    

Liczebność 638 638 638 638 638 

Średnia 4,08 2,96 4,13 3,04 3,18 

Mediana 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 

Powyżej 6 Powyżej 6 Powyżej 6 Powyżej 6 
latlatlatlat    

Liczebność 606 606 606 606 606 

Średnia 3,86 3,00 3,92 2,94 3,39 

Mediana 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1244 1244 1244 1244 1244 

Średnia 3,98 2,98 4,03 2,99 3,28 

Mediana 4,0 2,0 4,0 3,0 4,0 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 
(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

<0,001 0,531 <0,001 0,182 0,011 

 

III.3.11. Długość sytuacji migracyjnej a preferowana przez rodziców forma nauczania języka 

polskiego 

Długość sytuacji migracyjnej nie jest istotnym czynnikiem różnicującym preferencje  
w zainteresowaniu nauczaniem języka polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci 
w wieku szkolnym (V Kramera=0,062; p=0,230), i w obu grupach przeważa deklaracja 
zainteresowania. Także w odniesieniu do preferowanej formy organizacyjnej nauczania języka 
polskiego wśród tych respondentów, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, długość 
doświadczenia migracyjnego nie jest istotnym czynnikiem różnicującym. W żadnym z 
przypadków współczynnik korelacji nie był istotny statystycznie. 

III.3.12. Długość sytuacji migracyjnej a narodowe zabarwienie sieci społecznych migrantów 

Wielkość sieci społecznej w odniesieniu do członków najbliższej rodziny, z którymi badani 
utrzymują regularny kontakt, i ze względu na ich pochodzenie (oraz miejsce zamieszkiwania) 
jest zróżnicowana z uwagi na długość pozostawania w sytuacji migracyjnej w zakresie liczby 
kontaktów z Polakami w Niemczech, Niemcami i innymi imigrantami (p<0,05). We wszystkich 
tych przypadkach wyższa średnia charakteryzowała badanych o dłuższym stażu migracyjnym. 
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Tabela 101. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a długość sytuacji migracyjnej 

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Z najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodzinyZ najbliższej rodziny    

Polacy  
w Polsce 

Polacy  
w Niemczech 

Niemcy inni imigranci 

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie) (włącznie) (włącznie) (włącznie)  

Liczebność 475 475 475 475 

Średnia 7,32 2,31 1,08 0,63 

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

PowyżePowyżePowyżePowyżej 6 latj 6 latj 6 latj 6 lat Liczebność 353 353 353 353 

Średnia 6,88 3,14 2,95 1,04 

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

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 828 828 828 828 

Średnia 7,13 2,67 1,87 0,81 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,252 0,016 <0,001 0,038 

 

W przypadku wielkości sieci przyjaciół i znajomych długość pobytu migracyjnego stanowi 
istotny czynnik różnicujący w odniesieniu do wszystkich wyróżnionych kategorii. Badani  
o krótszym stażu wskazują istotnie więcej znajomych i przyjaciół należących do grupy Polaków 
w Polsce, z kolei osoby o dłuższym stażu wskazują większe przeciętne liczebności znajomych  
i przyjaciół z trzech pozostałych kategorii. 

Tabela 102. Wielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a długość sytuacji migracyjnej 

Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji Długość sytuacji 
migracyjnejmigracyjnejmigracyjnejmigracyjnej    

MiaraMiaraMiaraMiara    

Spośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomychSpośród przyjaciół i znajomych    

Polacy  
w Polsce 

Polacy 
 w Niemczech 

Niemcy 
inni 

imigranci 

Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat Do 6 lat 
(włącznie) (włącznie) (włącznie) (włącznie)  

Liczebność 475 475 475 475 

Średnia 7,49 5,79 4,83 3,68 

Mediana 5,00 4,00 3,00 2,00 

Powyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 latPowyżej 6 lat Liczebność 353 353 353 353 

Średnia 6,31 6,75 8,72 4,95 

Mediana 5,00 5,00 6,00 3,00 

OgółemOgółemOgółemOgółem Liczebność 828 828 828 828 

Średnia 6,99 6,20 6,49 4,22 

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

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,018 0,037 <0,001 <0,001 
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IV. Intensywność (różnorodność) uczestnictwa 

w kulturze 

Dążąc do syntetycznego scharakteryzowania uczestnictwa w kulturze badanych migrantów, 
utworzono dwa indeksy opisujące intensywność (rozumianą też jako różnorodność) 
uczestnictwa w odniesieniu do dwóch najpełniej objętych badaniem układów kultury, tj. układu 
instytucjonalnego i masowego. W obrębie każdego z nich przygotowano indeks przyjmujący 
wartości od 0 do 10 (gdzie 0 oznacza całkowity brak uczestniczenia w którymkolwiek z kanałów 
i sposobów korzystania z przekazu kulturowego w danym układzie, 10 zaś oznacza maksymalną 
różnorodność i korzystanie z każdej objętej indeksem możliwości). Obok różnorodności indeksy 
uwzględniają także wymiar ilościowy korzystania, ponieważ przyznawanie części punktów  
w indeksie odbywa się na podstawie wartości mediany intensywności korzystania (np. powyżej 
mediany czasu), co szczególnie dotyczy uczestnictwa w kulturze masowej. W kolejnym kroku po 
rozważeniu rozkładów wartości obu powstałych indeksów dokonano zgrupowania badanych  
w cztery typy, uwzględniające wartości uzyskane w każdym z indeksów potraktowanych jako 
wymiary. 

IV.1. Procedura tworzenia indeksów uczestnictwa w kulturze masowej 
i korzystania z ofert instytucji kultury 

IV1.1. Indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej 

Na indeks składają się odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z mediów oraz 
uczestnictwa w wybranych wydarzeniach kulturalnych – raczej masowych i ludycznych niż  
z zakresu kultury wysokiej. W tabeli przedstawiono treści pytań i sposób przekształcenia 
odpowiedzi w formę pozwalającą na ich zliczenie w postaci indeksu. 

Tabela 103. Składowe indeksu intensywności uczestnictwa w kulturze masowej 

Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)    Kafeteria odpoKafeteria odpoKafeteria odpoKafeteria odpowiedzi w ankieciewiedzi w ankieciewiedzi w ankieciewiedzi w ankiecie    
Odpowiedzi Odpowiedzi Odpowiedzi Odpowiedzi 
przeliczoneprzeliczoneprzeliczoneprzeliczone    

Ile jest (w przybliżeniu) w P. domu książek Ile jest (w przybliżeniu) w P. domu książek Ile jest (w przybliżeniu) w P. domu książek Ile jest (w przybliżeniu) w P. domu książek 
(bez podręczników szkolnych i instrukcji, (bez podręczników szkolnych i instrukcji, (bez podręczników szkolnych i instrukcji, (bez podręczników szkolnych i instrukcji, 
ale z uwzględnieniem eale z uwzględnieniem eale z uwzględnieniem eale z uwzględnieniem e----booków i audiobooków i audiobooków i audiobooków i audio----
booków)?booków)?booków)?booków)?    

Nie ma takich zbiorów 0 

Do 25 szt. 

26–50 szt. 

51–100 szt. 

101–500 szt. 1 

Ponad 500 szt. 

Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu książek P. czytał/a (słuksiążek P. czytał/a (słuksiążek P. czytał/a (słuksiążek P. czytał/a (słu----
chał/a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?chał/a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?chał/a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?chał/a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?    

wpisana wartość liczbowa poniżej Me – 0 

Me i powyżej 
Me – 1 

Ile czasu poświęcił/a P. przeciętnie dzienIle czasu poświęcił/a P. przeciętnie dzienIle czasu poświęcił/a P. przeciętnie dzienIle czasu poświęcił/a P. przeciętnie dzien----
nie w minionym tygodniu na oglądanie nie w minionym tygodniu na oglądanie nie w minionym tygodniu na oglądanie nie w minionym tygodniu na oglądanie 
telewizji?telewizji?telewizji?telewizji?    

Nie oglądam telewizji 0 

Mniej niż godzinę dziennie 1 

Od godziny do dwóch godzin dziennie 

Od dwóch do trzech godzin dziennie 

Od trzech do czterech godzin dziennie 2 

Powyżej czterech godzin dziennie 
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Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)Treść pytania (w ankiecie)    Kafeteria odpoKafeteria odpoKafeteria odpoKafeteria odpowiedzi w ankieciewiedzi w ankieciewiedzi w ankieciewiedzi w ankiecie    
Odpowiedzi Odpowiedzi Odpowiedzi Odpowiedzi 
przeliczoneprzeliczoneprzeliczoneprzeliczone    

Ile w przybliżeniu godzin tygodniowo poIle w przybliżeniu godzin tygodniowo poIle w przybliżeniu godzin tygodniowo poIle w przybliżeniu godzin tygodniowo po----
święcaświęcaświęcaświęca    P. na czytanie prasy (gazet, tygoP. na czytanie prasy (gazet, tygoP. na czytanie prasy (gazet, tygoP. na czytanie prasy (gazet, tygo----
dników, miesięczników), także w wersji dników, miesięczników), także w wersji dników, miesięczników), także w wersji dników, miesięczników), także w wersji 
elektronicznej?elektronicznej?elektronicznej?elektronicznej?    

wpisana wartość liczbowa poniżej Me – 0 

Me i powyżej 
Me – 1 

Czy w ciągu minionego roku oglądał/a P. Czy w ciągu minionego roku oglądał/a P. Czy w ciągu minionego roku oglądał/a P. Czy w ciągu minionego roku oglądał/a P. 
filmy (w dowolnym miejscu i formie)?filmy (w dowolnym miejscu i formie)?filmy (w dowolnym miejscu i formie)?filmy (w dowolnym miejscu i formie)? 

Tak 1 

Nie 0 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
korzystał/a P. z następujących ofert korzystał/a P. z następujących ofert korzystał/a P. z następujących ofert korzystał/a P. z następujących ofert 
kulturalnych poza domem? kulturalnych poza domem? kulturalnych poza domem? kulturalnych poza domem?     
Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)Zabawy taneczne (bale, dyskoteki)    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kultural----
nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem?     
Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)Filmy (kino, przegląd)    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kultural----
nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem?     
Festyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwaleFestyny lub festiwale    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kulturalstał/a P. z następujących ofert kultural----
nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem? nych poza domem?     
Imprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportoweImprezy sportowe    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Wartości indeksu zawierają się w przedziale od 0 do 10 punktów, wzrost liczby punktów 
wiąże się ze wzrostem intensywności uczestniczenia. 

IV.1.2. Indeks intensywności uczestniczenia w instytucjonalnym układzie kultury 

Na indeks składają się odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z ofert instytucji 
kultury, w tym zadawane pośrednio, czyli uwzględniające możliwość udzielenia odpowiedzi na 
pytanie o ocenę działalności instytucji kultury. Indeks obejmuje także aktywność artystyczną  
i twórczą. 

Tabela 104. Składowe indeksu intensywności uczestnictwa w instytucjonalnym układzie kultury 

TTTTreść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)    KKKKafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecie    
OOOOdpowiedzi dpowiedzi dpowiedzi dpowiedzi 
przeliczoneprzeliczoneprzeliczoneprzeliczone    

Czy w ciągu Czy w ciągu Czy w ciągu Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyostatnich 12 miesięcy korzyostatnich 12 miesięcy korzyostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych 
poza domem?poza domem?poza domem?poza domem?    
Ekspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealneEkspozycje muzealne    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert stał/a P. z następujących ofert stał/a P. z następujących ofert stał/a P. z następujących ofert kulturalnych kulturalnych kulturalnych kulturalnych 
poza domem?poza domem?poza domem?poza domem?    
Ekspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztukiEkspozycje sztuki    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

CCCCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych 
poza domem?poza domem?poza domem?poza domem?    
Koncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczneKoncerty muzyczne    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 
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TTTTreść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)reść pytania (w ankiecie)    KKKKafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecieafeteria odpowiedzi w ankiecie    
OOOOdpowiedzi dpowiedzi dpowiedzi dpowiedzi 
przeliczoneprzeliczoneprzeliczoneprzeliczone    

CCCCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych 
poza domem?poza domem?poza domem?poza domem?    
Przedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralnePrzedstawienia teatralne    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy Czy Czy Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyw ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyw ciągu ostatnich 12 miesięcy korzyw ciągu ostatnich 12 miesięcy korzy----
stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych stał/a P. z następujących ofert kulturalnych 
poza domem?poza domem?poza domem?poza domem?    
Przedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowePrzedstawienia operowe    

Tak, raz 1 

Tak, czasami 

Tak, często 

Nie, nigdy nie korzystałem 0 

Czy korzysta P. z ofert kulturalnych w NiemCzy korzysta P. z ofert kulturalnych w NiemCzy korzysta P. z ofert kulturalnych w NiemCzy korzysta P. z ofert kulturalnych w Niem----
czechczechczechczech    organizowanych przez następujące organizowanych przez następujące organizowanych przez następujące organizowanych przez następujące 
organizacje?organizacje?organizacje?organizacje?    
Instytucje polskie (ambasadę, konsulat, Instytucje polskie (ambasadę, konsulat, Instytucje polskie (ambasadę, konsulat, Instytucje polskie (ambasadę, konsulat, 
Instytut Polski)Instytut Polski)Instytut Polski)Instytut Polski)    
Organizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijne    
Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie Inne stowarzyszenia kulturalne imigranckie 
(tureckie, rosyjskie, włoskie itd.)(tureckie, rosyjskie, włoskie itd.)(tureckie, rosyjskie, włoskie itd.)(tureckie, rosyjskie, włoskie itd.) 

Często 1 (łącznie 
pozytywna 
deklaracja 

w którejkolwiek 
kategorii) 

Od czasu do czasu 

Rzadko 

Nigdy 0 („nigdy” we 
wszystkich 

kategoriach) 

Czy jest P. zaangażowany/a w działalność jaCzy jest P. zaangażowany/a w działalność jaCzy jest P. zaangażowany/a w działalność jaCzy jest P. zaangażowany/a w działalność ja----
kiegoś stowarzyszenia kulturalnego?kiegoś stowarzyszenia kulturalnego?kiegoś stowarzyszenia kulturalnego?kiegoś stowarzyszenia kulturalnego?    

Tak, stowarzyszenia kulturalnego 
niemieckiego  

1 (pozytywna 
deklaracja 

w którejkolwiek 
kategorii) 

Tak, stowarzyszenia kulturalnego 
polonijnego  

Tak, stowarzyszenia kulturalnego 
migracyjnego innego niż polonijne  

Tak, nieformalnej grupy 
prowadzącej aktywność kulturalną  

Nie, żadnego 0 

Jaką formą kultury interesuje się P. najJaką formą kultury interesuje się P. najJaką formą kultury interesuje się P. najJaką formą kultury interesuje się P. naj----
bardziej?bardziej?bardziej?bardziej?    

Tradycyjne, ludowe formy kultury 
i sztuki 

1 (pozytywna 
deklaracja 

w którejkolwiek 
kategorii) 

Klasyczna sztuka (artyści/sztuka 
z przeszłości) 

Aktualne popularne kierunki sztuki 

Współczesny awangardowy 
kierunek sztuki 

Żadną z powyższych 0 

Jak P. ocenia funkcjonowanie poszczególJak P. ocenia funkcjonowanie poszczególJak P. ocenia funkcjonowanie poszczególJak P. ocenia funkcjonowanie poszczegól----
nych instytucji kultury w P. otoczeniu?nych instytucji kultury w P. otoczeniu?nych instytucji kultury w P. otoczeniu?nych instytucji kultury w P. otoczeniu?    
Instytucji niemieckichInstytucji niemieckichInstytucji niemieckichInstytucji niemieckich    
Instytucji polskich (np. Instytutów Polskich)Instytucji polskich (np. Instytutów Polskich)Instytucji polskich (np. Instytutów Polskich)Instytucji polskich (np. Instytutów Polskich)    
Organizacji polonijnychOrganizacji polonijnychOrganizacji polonijnychOrganizacji polonijnych    
Innych stowarzyszeń kulturalnych imigrancInnych stowarzyszeń kulturalnych imigrancInnych stowarzyszeń kulturalnych imigrancInnych stowarzyszeń kulturalnych imigranc----
kich (tureckich, rosyjskich, włoskich itd.)kich (tureckich, rosyjskich, włoskich itd.)kich (tureckich, rosyjskich, włoskich itd.)kich (tureckich, rosyjskich, włoskich itd.) 

Bardzo dobrze 1 (ocena 
w którejkolwiek 

kategorii) 
Raczej dobrze 

Ani dobrze ani źle 

Raczej źle 

Bardzo źle 

Trudno powiedzieć 0 (brak oceny lub 
nieznajomość  
we wszystkich 
kategoriach) 

Nie znam tego typu instytucji 

Czy zajmuje się P. obecnie jakimś działaniem Czy zajmuje się P. obecnie jakimś działaniem Czy zajmuje się P. obecnie jakimś działaniem Czy zajmuje się P. obecnie jakimś działaniem 
artystycznoartystycznoartystycznoartystyczno----twórczym podczas wolnego czatwórczym podczas wolnego czatwórczym podczas wolnego czatwórczym podczas wolnego cza----
su?su?su?su?    

Tak 1 

Nie 0 

Wartości indeksu zawierają się w przedziale od 0 do 10 punktów, wzrost liczby punktów 
wiąże się ze wzrostem intensywności uczestniczenia. 
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IV.2. Wyniki – wartości indeksów i ich wzajemne związki 

Obliczając wartość indeksu uczestnictwa w kulturze masowej dla każdego z badanych 
uzyskano poniższy rozkład, wskazujący na zgrupowanie liczebności wokół wartości 
środkowych. Wartość średnia wyniosła 5,97, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 1,64. 
Wśród badanych nie było osób, które w żaden sposób nie korzystałyby z kultury w jej masowym 
układzie. 

Tabela 105. Indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej 

Wartość indeksuWartość indeksuWartość indeksuWartość indeksu    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

1,001,001,001,00    2 0,2 

2,002,002,002,00    31 2,5 

3,003,003,003,00    64 5,1 

4,004,004,004,00    135 10,9 

5,005,005,005,00    218 17,5 

6,006,006,006,00    290 23,3 

7,007,007,007,00    288 23,2 

8,008,008,008,00    161 12,9 

9,009,009,009,00    51 4,1 

10,0010,0010,0010,00    4 0,3 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1244 100,0 

 

Z kolei wartości indeksu korzystania z instytucji kultury rozkładają się nieco szerzej, 
obejmują także wartość zero, zatem wśród badanych zidentyfikowano osoby, które opisując 
swoje korzystanie z kultury okazują się bardzo słabo zanurzone w układ instytucjonalny. 
Wartość średnia dla tego indeksu była niższa niż w przypadku indeksu dla kultury masowej i 
wynosiła 4,44 i jednocześnie bardziej zróżnicowana, ponieważ odchylenie standardowe 
wynosiło 2,59.  

Tabela 106. Indeks intensywności korzystania z instytucji kultury 
Wartość indeksuWartość indeksuWartość indeksuWartość indeksu    LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ProcentProcentProcentProcent    

0,000,000,000,00    67 5,4 

1,001,001,001,00    130 10,5 

2,002,002,002,00    136 10,9 

3,003,003,003,00    146 11,7 

4,004,004,004,00    163 13,1 

5,005,005,005,00    160 12,9 

6,006,006,006,00    141 11,3 

7,007,007,007,00    115 9,2 

8,008,008,008,00    104 8,4 

9,009,009,009,00    68 5,5 

10,0010,0010,0010,00    14 1,1 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1244 100,0 

 
Oba indeksy są ze sobą powiązane – korelacja mierzona współczynnikiem Pearsona wynosi 

0,474 i jest istotna statystycznie (p<0,001). 
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IV.3. Zdefiniowanie typów uczestnictwa w kulturze 

Uzyskane wartości indeksów intensywności uczestnictwa poddano dychotomicznemu 
podziałowi według wartości mediany (uzyskując po dwie grupy w obrębie każdego indeksu),  
a następnie skrzyżowano uzyskane kategorie, otrzymując czteropolową charakterystykę 
intensywności uczestnictwa, która łącznie uwzględnia jako wymiary uczestnictwo w masowym  
i instytucjonalnym układzie kultury. 

Tabela 107. Tabela krzyżowa uwzględniająca łącznie indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej  
i indeks intensywności korzystania z instytucji kultury 

IIIIndeks intensywności ndeks intensywności ndeks intensywności ndeks intensywności 
uczestnictwa w kulturze uczestnictwa w kulturze uczestnictwa w kulturze uczestnictwa w kulturze 
masowej masowej masowej masowej     

MiaraMiaraMiaraMiara    

IIIIndeks intensywności korzystania ndeks intensywności korzystania ndeks intensywności korzystania ndeks intensywności korzystania     
z instytucji kulturyz instytucji kulturyz instytucji kulturyz instytucji kultury    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
do wartości 

mediany włącznie 
powyżej wartości 

mediany 

DDDDo wartości mediany o wartości mediany o wartości mediany o wartości mediany 
włączniewłączniewłączniewłącznie    

Liczebność 478 262 740 

Udział (w ogółem) 38,4% 21,1% 59,5% 

PPPPowyżej wartości owyżej wartości owyżej wartości owyżej wartości 
medianymedianymedianymediany    

Liczebność 164 340 504 

Udział (w ogółem) 13,2% 27,3% 40,5% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 642 602 1244 

Udział (w ogółem) 51,6% 48,4% 100,0% 

 
Cztery powstałe typy: 

– uczestnictwo sporadyczne (niskie wartości obu indeksów) – 38,4% badanych; 

– uczestnictwo intensywne (wysokie wartości obu indeksów) – 27,3% badanych; 

– uczestnictwo instytucjonalne (wysoka wartość indeksu intensywności korzystania z instytucji 
kultury i niska wartość indeksu intensywności uczestnictwa w kulturze masowej) – 21,1% 
badanych; 

– uczestnictwo masowe (wysoka wartość indeksu intensywności uczestnictwa w kulturze 
masowej i wysoka wartość indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury) – 13,2% 
badanych. 

Wykorzystane nazwy nie mają charakteru odnoszącego się do kultury niskiej czy wysokiej, 
lecz jedynie do intensywności korzystania mierzonej przede wszystkim różnorodnością 
wykorzystywanych form kontaktu z kulturą instytucjonalną i rozpowszechnianą w mediach 
masowych. 
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IV.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych o wyróżnionych 
typach uczestnictwa 

Badani z typu uczestnictwa sporadycznego, czyli grupa uzyskująca w obu wyróżnionych 
indeksach uczestnictwa w kulturze wyniki nieprzekraczające mediany, to osoby o przeciętnym 
wieku 35,7 lat, o długości pobytu migracyjnego osiągającej średnio niemal 8 lat (7,79). 
Przedstawiciele tej grupy równie często miejscem, w którym czują się u siebie, określają Polskę 
(46,4%) i Niemcy (46,7%). Wśród nich 81,4% pozostaje w związku (małżeńskim lub 
partnerskim), niemal 60% zaś ma dzieci. W prawie 70% badani z grupy o tym typie 
uczestnictwa określają swój pobyt w Niemczech jako stały. Odnosząc się do wykształcenia, 
można wskazać, że bez względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby  
z wyższym wykształceniem stanowią mniejszość (43,3%). 

Badani z typu instytucjonalnego czyli osoby, które charakteryzuje wyższy niż wartość 
mediany indeks korzystania z ofert instytucji kultury, natomiast niższy niż wartość mediany 
indeks korzystania z kultury masowej, co oznacza swoiste ukierunkowanie na korzystanie 
z ofert instytucjonalnych, to osoby o przeciętnym wieku 41,3 lat, o długości pobytu migracyjnego 
wynoszącej średnio 12,5 lat. Przedstawiciele tego typu uczestnictwa znacznie częściej miejscem, 
w którym czują się u siebie, określają Niemcy (45,4%), rzadziej są to Polska (29,8%) i Europa 
(23,3). W tej grupie badanych 73,3% pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim), 62,2% 
zaś ma dzieci. Niemal 3/4 badanych o uczestnictwie w typie instytucjonalnym określa swój 
pobyt w Niemczech jako stały (73,3%). Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że  
bez względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym 
wykształceniem stanowią w tej grupie większość (71,4%). 

Uczestnictwo w typie masowym obejmuje osoby, które charakteryzuje wyższy niż wartość 
mediany indeks korzystania z kultury masowej, niższy zaś niż wartość mediany indeks 
korzystania z ofert instytucji kultury. To badani o przeciętnym wieku wynoszącym 39 lat,  
o długości pobytu migracyjnego osiągającym średnio 10,5 lat. Przedstawiciele tego typu 
uczestnictwa w kulturze równie często miejscem, w którym czują się u siebie, określają Polskę 
(47,6%) i Niemcy (45,7%). W tej grupie badanych 82,3% pozostaje w związku (małżeńskim lub 
partnerskim), ponad 70% zaś ma dzieci. Ponad 3/4 badanych z tej grupy określa swój pobyt 
w Niemczech jako stały. Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez względu na 
miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym wykształceniem stanowią 
mniejszość (44,5%). 

Badani o intensywnym typie uczestnictwa, czyli osoby uzyskujące w obu wyróżnionych 
indeksach uczestnictwa w kulturze wyniki przekraczające wartość mediany, to osoby o 
przeciętnym wieku 42,5 lat, o długości pobytu migracyjnego wynoszącej średnio 13,5 lat. 
Przedstawiciele tego typu uczestnictwa nieco częściej miejscem, w którym czują się u siebie, 
określają Niemcy (44,1%), nieco rzadziej Polskę (34,3%) i Europę (19,7%). Wśród 
przedstawicieli tej grupy badanych 83,5% pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim), 
67,1% zaś ma dzieci. Trzech na czterech badanych określa swój pobyt w Niemczech jako stały. 
Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez względu na miejsce zdobycia 
wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym wykształceniem stanowią większość 
(76,5%). 
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Chociaż we wszystkich grupach typów uczestnictwa udział deklarujących obywatelstwo 
polskie jest zbliżony i przekracza 90%, jednak w grupie o typie intensywnym aż 39,9% wskazuje 
na posiadanie obywatelstwa niemieckiego (wśród przedstawicieli typu masowego tylko 14%,  
w pozostałych dwóch grupach – nieco powyżej 20% – zróżnicowanie jest istotne statystycznie,  
V Kramera=0,202; p<0,001). Istotne statystycznie zróżnicowanie dotyczy także udziału osób  
z wyższym wykształceniem – najczęściej deklarowanym przez osoby z grupy o intensywnym 
typie uczestnictwa w kulturze, najrzadziej zaś przez osoby reprezentujące typ masowy  
(V Kramera 0,313; p<0,001). Testy Kruskala-Wallisa wskazują, że opisane różnice długości czasu 
zamieszkiwania w Niemczech oraz wieku są istotne statystycznie.  

Odnosząc się do wielkości miejscowości zamieszkania, warto zauważyć, że w przypadku obu 
grup badanych o wysokiej wartości indeksu intensywności korzystania z ofert instytucji kultury 
udział badanych mieszkających w dużych miastach jest zdecydowanie wyższy, natomiast  
w grupie uczestnictwa typu masowego i sporadycznego wyższy jest udział mieszkańców 
najmniejszych miejscowości. Wskazuje to na powiązanie (V Kramera=0,141; p<0,001) pomiędzy 
dostępnością ofert instytucjonalnych (łatwiej i w większym zróżnicowaniu dostępnych  
w dużych miastach niż w małych miejscowościach) a charakterem uczestnictwa w kulturze, 
potwierdzając znaczenie „podaży” wydarzeń i ofert dla kształtującego się uczestnictwa 
w układzie instytucjonalnym kultury.  

Tabela 108. Wielkość miejscowości zamieszkania a typ uczestnictwa w kulturze 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    MiaraMiaraMiaraMiara    

Typ uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
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Miasto od 500 tys. Miasto od 500 tys. Miasto od 500 tys. Miasto od 500 tys. 
mmmmieszkańcówieszkańcówieszkańcówieszkańców    

Liczebność 112 104 35 133 384 

Udział 23,4% 39,7% 21,3% 39,1% 30,9% 

Miasto od 20 do Miasto od 20 do Miasto od 20 do Miasto od 20 do     
499 tys. 499 tys. 499 tys. 499 tys. mmmmieszkańcówieszkańcówieszkańcówieszkańców    

Liczebność 202 108 74 132 516 

Udział 42,3% 41,2% 45,1% 38,8% 41,5% 

Miejscowość mniejsza Miejscowość mniejsza Miejscowość mniejsza Miejscowość mniejsza 
niż 20 tys. niż 20 tys. niż 20 tys. niż 20 tys. 
mmmmieszkańcówieszkańcówieszkańcówieszkańców    

Liczebność 164 50 55 75 344 

Udział 34,3% 19,1% 33,5% 22,1% 27,7% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 478 262 164 340 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Także subiektywnie oceniana sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego istotnie 
różnicuje grupy wyróżnione ze względu na charakter uczestnictwa (V Kramera=0,130; p<0,001). 
Wśród badanych o typie intensywnym i instytucjonalnym udział badanych deklarujących 
niewymagającą oszczędzania sytuację ekonomiczną jest wyższy niż w pozostałych dwóch 
grupach (najwyższy wśród intensywnych). 
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Tabela 109. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego a typ uczestnictwa w kulturze 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    MiaraMiaraMiaraMiara    

Typ uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwa    

OgółemOgółemOgółemOgółem    
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Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca Sytuacja wymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 173 85 48 73 379 

Udział 36,2% 32,4% 29,3% 21,5% 30,5% 

Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca Sytuacja niewymagająca 
oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Liczebność 305 177 116 267 865 

Udział 63,8% 67,6% 70,7% 78,5% 69,5% 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 478 262 164 340 1244 

Udział 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Przedstawiciele poszczególnych grup deklarują zróżnicowane wydatki na uczestnictwo  
w wydarzeniach kulturalnych (test Kruskala-Wallisa, p<0,001). Najwyższe miesięczne kwoty 
deklarują przedstawiciele grupy intensywnych – w ich przypadku średnia wynosi niemal 75 euro 
na osobę, najniższa zaś jest w przypadku sporadycznych (38 euro).  

Tabela 110. Zróżnicowanie miesięcznych wydatków (per capita) na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 
ze względu na typ uczestnictwa w kulturze 

Typ uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwaTyp uczestnictwa    
MiaraMiaraMiaraMiara    

LiczebnośćLiczebnośćLiczebnośćLiczebność    ŚredniaŚredniaŚredniaŚrednia    MedianaMedianaMedianaMediana    

SporadyczneSporadyczneSporadyczneSporadyczne    478 38,13 20,0 

InstytucjonalneInstytucjonalneInstytucjonalneInstytucjonalne    262 61,68 50,0 

MasoweMasoweMasoweMasowe    164 48,02 40,0 

IntensywneIntensywneIntensywneIntensywne    340 74,58 50,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    1244 54,36 50,0 

 

Preferencja dla uczestniczenia w kulturze w języku polskim, mierzona przeciętnym udziałem 
wytworów kultury w języku polskim, z których korzystają badani, pozwala wskazać, że typ 
(charakter) uczestnictwa w kulturze jest czynnikiem istotnie różnicującym w odniesieniu do 
wszystkich objętych badaniem typów przekazu kultury. Średni udział polskich książek  
w księgozbiorze, książek przeczytanych w minionym roku i prasy czytanej w języku polskim,  
a także czasu oglądania telewizji i filmów w języku polskim jest istotnie wyższy w przypadku 
osób których uczestnictwo w kulturze określono jako sporadyczne (test Kruskala-Wallisa). 
Oznacza to, że badani o najmniej intensywnym i zróżnicowanym uczestnictwie w kulturze 
korzystają przede wszystkim z wytworów kultury w języku polskim. Z kolei najniższe udziały 
wytworów w języku polskim charakteryzują badanych o wyższej intensywności uczestniczenia 
w instytucjonalnym układzie kultury – w przypadku księgozbioru i czytanej prasy dotyczy to 
intensywnych, w przypadku zaś czytanych książek, oglądanych programów telewizyjnych  
i filmów – grupy badanych charakteryzującej się instytucjonalnym typem uczestnictwa.  
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Tabela 111. Udział przekazów kultury w języku polskim a typ uczestnictwa w kulturze 

TypTypTypTyp    uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa     MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział Udział Udział Udział 
książekksiążekksiążekksiążek        

w języku w języku w języku w języku 
polskim polskim polskim polskim     

w księgow księgow księgow księgo----
zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze    

Udział książek Udział książek Udział książek Udział książek 
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    
wśród wśród wśród wśród 

czytanych czytanych czytanych czytanych 
książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 
oglądania oglądania oglądania oglądania 
telewizji telewizji telewizji telewizji     
w języku w języku w języku w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział Udział Udział Udział 
prasy prasy prasy prasy 
czytaczytaczytaczyta----

nej nej nej nej     
w językuw językuw językuw języku    
polskimpolskimpolskimpolskim 

Udział Udział Udział Udział 
filmów filmów filmów filmów 
oglądaoglądaoglądaogląda----

nych nych nych nych     
w języku w języku w języku w języku 
ppppolskimolskimolskimolskim    

SporadyczneSporadyczneSporadyczneSporadyczne    Liczebność 371 404 381 407 460 

Średnia 73,16 77,9 55,04 58,5 62,8 

Mediana 80,0 98,0 70,0 70,0 80,0 

InstytucjonalnInstytucjonalnInstytucjonalnInstytucjonalneeee    Liczebność 256 249 166 247 251 

Średnia 60,2 60,9 30,3 51,2 39,9 

Mediana 62,5 70,0 7,5 50,0 30,0 

MasoweMasoweMasoweMasowe    Liczebność 148 148 162 150 163 

Średnia 72,9 76,4 52,5 57,2 59,4 

Mediana 80,0 90,0 50,0 60,0 70,0 

IntensywnIntensywnIntensywnIntensywneeee    Liczebność 332 335 291 335 338 

Średnia 58,7 61,4 32,4 47,6 40,2 

Mediana 60,0 70,0 10,0 50,0 34,0 

OgółemOgółemOgółemOgółem    Liczebność 1107 1136 1000 1139 1212 

Średnia 65,8 69,13 43,9 53,5 51,3 

Mediana 74,0 80,0 40,0 50,0 50,0 

Test KruskalaTest KruskalaTest KruskalaTest Kruskala----WWWWallisaallisaallisaallisa    (istotność)(istotność)(istotność)(istotność)    <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
W każdej z wyróżnionych grup trzy najczęściej wskazywane bariery uczestnictwa w kulturze 

obejmują: brak odczuwanej potrzeby, brak znajomych, z którymi można uczestniczyć  
w wydarzeniach, oraz niedostępność w wymiarze przestrzennym. Jednak przyczyny te 
wskazywane są z różnym nasyceniem – o ile dwóch na trzech badanych z grupy o typie 
masowym wskazuje na brak odczuwania potrzeby korzystania z ofert kulturalnych, o tyle na 
przyczynę tę wskazuje już tylko co drugi z grupy o typie intensywnym. W przypadku kwestii 
osób towarzyszących i ich braku jako powodu rezygnacji z korzystania z ofert kulturalnych, to 
jest to powód wskazywany przez co trzeciego przedstawiciela grup o instytucjonalnym  
i intensywnym typie uczestnictwa, ale przez 45% przedstawicieli w każdej z pozostałych grup. 
Trzecia z wymienianych najczęściej przyczyn nie różnicuje istotnie grup. Warto także wskazać – 
co jest zbieżne z opisanymi preferencjami językowymi – że przede wszystkim badani z grupy  
o typie masowym jako barierę korzystania z ofert kulturalnych wskazują niedostępność 
językową – robią to niemal dwukrotnie częściej niż badani reprezentujący typy o wysokich 
wartościach indeksu intensywności korzystania z kultury instytucjonalnej.  
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Tabela 112. Postrzegane bariery uczestnictwa w kulturze a charakter uczestnictwa 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    

TypTypTypTyp    uczestnictwauczestnictwauczestnictwauczestnictwa    
Korelacja Korelacja Korelacja Korelacja ––––    współczynniki współczynniki współczynniki współczynniki 
wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji wyznaczone dla sytuacji 
wybrania danej kategoriiwybrania danej kategoriiwybrania danej kategoriiwybrania danej kategorii    
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V Kramera P 

Nie mam Nie mam Nie mam Nie mam 
pieniędzy / pieniędzy / pieniędzy / pieniędzy / 
oferty są oferty są oferty są oferty są     
za drogieza drogieza drogieza drogie 

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

32,2% 28,6% 24,4% 18,8% 0,124 <0,001 

Nie mam Nie mam Nie mam Nie mam 
potrzeby / potrzeby / potrzeby / potrzeby / 
wolę robić wolę robić wolę robić wolę robić 
coś innegocoś innegocoś innegocoś innego 

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

61,5% 58,4% 67,1% 50,6% 0,112 0,001 

Nie mam Nie mam Nie mam Nie mam     
z kim wyjść / z kim wyjść / z kim wyjść / z kim wyjść / 
znajomi nie znajomi nie znajomi nie znajomi nie 
interesują sięinteresują sięinteresują sięinteresują się 

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

45,2% 34,4% 45,1% 32,4% 0,123 <0,001 

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

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

35,1% 18,7% 28,7% 18,8% 0,173 <0,001 

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

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

42,7% 43,5% 53,0% 47,6% 0,071 0,096 

Wolę Wolę Wolę Wolę 
korzystać korzystać korzystać korzystać     
z tych ofert z tych ofert z tych ofert z tych ofert 
przez przez przez przez 
IIIInternetnternetnternetnternet 

wskazania 
w obrębie 
miejsc 1–3 

37,2% 32,8% 31,7% 32,4% 0,050 0,370 
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V. Wnioski 

Zrealizowane badanie ilościowe pozwala na wysunięcie szeregu wniosków zarówno na temat 
charakteru uczestnictwa w kulturze zamieszkujących w Niemczech migrantów z Polski, jak  
i w odniesieniu do prawidłowości w zakresie czynników istotnie różnicujących wybrane 
charakterystyki uczestnictwa. Jednak wnioski te są ograniczone deklaratywnym charakterem 
badania, co wynika z wybranego sposobu jego realizacji.  

V.1. Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze 

Badanych charakteryzuje duży zakres zróżnicowania w zakresie intensywności uczestnictwa 
oraz preferencji dla uczestnictwa w instytucjonalnym lub masowym układzie kultury. 
Otwierające i jednocześnie dosyć ogólne pytanie o poziom uczestnictwa w kulturze oszacowane 
zostało przez ponad połowę badanych (54,8%) na poziomie nieprzekraczającym 2 godzin  
w tygodniu. Należy jednak zauważyć, że do tego czasu nie wliczono większości kontaktu  
z kulturą w układzie masowym (wliczono tylko czytanie książek i pozadomowe oglądanie 
filmów). Drugi istotny wskaźnik podsumowujący odnosił się do przeciętnych miesięcznych 
wydatków na uczestnictwo w kulturze, które przeliczone na jednego członka gospodarstwa 
domowego pozwoliły uzyskać kwoty na poziomie 50 euro (średnia 54,4; mediana 50,0), chociaż 
deklaracje te były bardzo zróżnicowane (rozpiętość od 0 do 500 euro).  

Odwołując się do instytucjonalnego lub masowego układu kultury, można wskazać na 
zakresy różnorodności w odniesieniu do korzystania z ofert instytucji kultury z jednej strony, 
przekazów zaś kultury masowej z drugiej. Syntetycznie zebrano je w postaci odpowiednich 
indeksów intensywności korzystania.  

Wartości indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury rozkładają się w pełnym 
teoretycznie założonym zakresie wartości i obejmują wartość zero, zatem wśród badanych 
zidentyfikowano osoby, które opisując swoje korzystanie z kultury, okazują się bardzo słabo 
zanurzone w układ instytucjonalny. Wartość średnia indeksu wynosiła 4,44 przy znaczącym 
zróżnicowaniu (odchylenie standardowe wynosiło 2,59). 

Wykres 1. Rozkład wartości indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury (w %) 
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Mimo relatywnie licznej grupy badanych (łącznie 35,5%) o stosunkowo wysokiej wartości 
indeksu (6 i więcej), odzwierciedlającej wysoką intensywność korzystania z ofert instytucji 
kultury, przy ograniczeniu analizy do ofert przygotowywanych przez wybrane organizacje  
i instytucje, w tym mające charakter imigrancki, należy zauważyć raczej brak korzystania niż 
korzystanie. W przypadku wszystkich trzech wyróżnionych typów instytucji (instytucje polskie 
takie jak ambasada, konsulat czy Instytut Polski; organizacje polonijne i inne imigranckie 
stowarzyszenia kulturalne) dominującą odpowiedzią jest wskazanie, że badany nigdy nie 
korzystał z ich oferty. Najwyższy odsetek charakteryzował organizacje polonijne, w ich 
przypadku korzystanie sporadyczne deklaruje co dziesiąty badany, a rzadkie 15,7%, zatem 
łącznie co czwarty badany deklaruje, że kiedyś uczestniczył w wydarzeniu organizowanym 
przez organizację polonijną.  

Analogicznie jak w przypadku uczestnictwa w instytucjonalnym układzie kultury, dla 
syntetycznego przedstawienia uczestnictwa w układzie masowym opracowano indeks 
intensywności uczestnictwa w kulturze masowej. Na indeks składają się odpowiedzi na pytania 
dotyczące korzystania z mediów (czytelnictwo książek i prasy, oglądanie telewizji) oraz 
uczestnictwa w wybranych wydarzeniach kulturalnych (raczej masowych i ludycznych, takich 
jak festiwale czy przeglądy filmowe, niż z zakresu kultury wysokiej). Obliczając wartość indeksu 
intensywności uczestnictwa w kulturze masowej dla każdego z badanych, uzyskano rozkład  
o rozpiętości od 1 do 10, wskazujący na zgrupowanie liczebności wokół wartości środkowych. 
Wartość średnia wyniosła 5,97 i rozkład był bardziej skupiony wokół wartości środkowych niż 
w przypadku indeksu dedykowanego instytucjom kultury (wartość odchylenia standardowego 
wyniosła 1,64). Wśród badanych nie było osób, które w żaden sposób nie korzystałyby z kultury 
w jej masowym układzie. 

Wykres 2. Indeks intensywności uczestnictwa w kulturze masowej 

 
 

Obok zróżnicowania wyrażonego poprzez wartość indeksu można rozpoznać duże 
zróżnicowanie związane z wartościami poszczególnych zmiennych – w odniesieniu do 
księgozbioru oddaje to chociażby rozrzut pomiędzy 11% udziałem osób, które deklarują brak 
książek w domu, a 14,6% deklarujących ponad 500 pozycji, natomiast w odniesieniu do telewizji 
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z jednej strony 20% wskazuje, że jej nie ogląda, z drugiej zaś strony 12% badanych poświęcało 
na oglądanie telewizji powyżej 3 godzin dziennie. 

Najważniejsze wnioski z tej części analizy: 

1. Migrantów charakteryzuje duże wewnętrzne zróżnicowanie w zakresie 
intensywności korzystania z kultury, przede wszystkim w zakresie układu 
instytucjonalnego, ale również masowego. 

2. Zróżnicowaniu wartości utworzonych indeksów towarzyszy duże zróżnicowanie  
w zakresie rozkładów poszczególnych zmiennych, świadczące o występowaniu 
podgrup o skrajnych schematach zachowań i doświadczeń w zakresie uczestnictwa 
w kulturze (od niemal całkowitego wyłączenia z danego obszaru, np. czytelnictwa 
czy oglądania tv, po maksymalną możliwą do wskazania intensywność). 

3. Przy dużym zróżnicowaniu uczestnictwa w układzie instytucjonalnym występuje 
niewielki zakres doświadczeń korzystania z ofert dedykowanych imigrantom, 
tj. organizowanych przez polskie instytucje i organizacje, z relatywnie najwyższym 
wynikiem dla organizacji polonijnych. 

V.2. Narodowe zabarwienie uczestnictwa w kulturze i sieci społecznych 

Ponieważ badanie dedykowano migrantom, ich uczestnictwo w kulturze jest zarówno 
zróżnicowane, jak i warunkowane preferencjami (i możliwościami) językowymi, tak w odniesieniu 
do przekazów, jak i wydarzeń (ofert instytucji kultury) czy kontaktów społecznych. Oczywiście 
zróżnicowanie preferencji językowych jest jednym ze sposobów ujawniania odmiennych strategii 
w tym zakresie – nakładają się na nie różnice nawyków, potrzeb czy kompetencji związanych  
z korzystaniem z ofert instytucji kultury, czytelnictwem czy własną aktywnością twórczą.  
W efekcie dwie skrajne grupy w zakresie kontaktów z treściami kultury w języku polskim  
i niemieckim to z jednej strony 5% migrantów, którzy swój kontakt z treściami przekazów 
kulturowych w języku polskim szacują na poziomie nieprzekraczającym 10%, do 5,8% migrantów, 
którzy udział języka polskiego oszacowali na poziomie 99% (w tym 3,6% badanych migrantów nie 
wskazało żadnego udziału przekazów w języku niemieckim, w żadnym z pięciu źródeł przekazów 
obejmujących książki – posiadane i czytane – prasę, telewizję i filmy).  

Analizując znaczenie języka, należy uwzględnić fakt, że oferta instytucji kultury 
proponujących uczestnictwo w wydarzeniach w języku polskim czy też promujących polską 
kulturę jest znacznie mniejsza niż oferta niemieckich instytucji kultury. Znaczenie 
preferowania języka polskiego lub niemieckiego dla intensywności uczestnictwa w kulturze 
oddaje relatywnie wysoka i ujemna korelacja (R Pearsona=-0,301; p<0,001) pomiędzy 
przeciętnym udziałem przekazów w języku polskim, z jakimi mają kontakt badani,  
a intensywnością korzystania z instytucji kultury – intensywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym w układzie instytucjonalnym wymaga gotowości do korzystania z treści w języku 
niemieckim. Analogiczna relacja w odniesieniu do intensywności uczestnictwa w kulturze 
masowej jest słabsza (R Pearsona=-0,184; p<0,001), co wiąże się z możliwością korzystania  
z treści kultury masowej w języku polskim, w wersjach elektronicznych czy internetowych, 
uniezależnionych od przestrzennej lokalizacji miejsca zamieszkiwania, co nie jest możliwe  
w przypadku korzystania z ofert instytucji kultury. 

Drugi istotny obszar preferencji narodowych w zakresie uczestnictwa w kulturze odnosi się 
do przeciętnego udziału kontaktów z przekazami kultury w języku polskim i niemieckim.  
Jeśli chodzi o czytelnictwo, znaczenie języka polskiego jest największe, osiągając niemal 70% 
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udziału w przypadku czytanych książek, natomiast co do multimediów udziały te są niższe, w 
przypadku oglądania telewizji pozostając na poziomie poniżej 50%. Należy jednak zauważyć, że 
szacunki te są bardzo zróżnicowane. 

Tabela 113. Charakterystyka językowa korzystania z przekazów masowych – język polski (w %) 

MiaraMiaraMiaraMiara    

Udział książek Udział książek Udział książek Udział książek 

w języku w języku w języku w języku 

polskim polskim polskim polskim     

w księgow księgow księgow księgo----

zbiorzezbiorzezbiorzezbiorze    

Udział książek Udział książek Udział książek Udział książek     

w języku polskim w języku polskim w języku polskim w języku polskim 

wśród czytanych wśród czytanych wśród czytanych wśród czytanych 

książekksiążekksiążekksiążek    

Udział czasu Udział czasu Udział czasu Udział czasu 

oglądania oglądania oglądania oglądania 

ttttelewizji elewizji elewizji elewizji     

w języku w języku w języku w języku 

polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział prasy Udział prasy Udział prasy Udział prasy 

czytanej czytanej czytanej czytanej     

w języku w języku w języku w języku 

polskimpolskimpolskimpolskim    

Udział filmów Udział filmów Udział filmów Udział filmów 

oglądanych oglądanych oglądanych oglądanych     

w języku w języku w języku w języku     

polskimpolskimpolskimpolskim    

ŚredniaŚredniaŚredniaŚrednia    65,8 69,1 43,9 53,5 51,3 

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie 

standardowestandardowestandardowestandardowe    

29,2 33,9 40,8 34,9 36,9 

 

Trzecim istotnym wskaźnikiem zanurzenia w wybranej kulturze jest narodowe zabarwienie 
sieci społecznych, tj. nasycenie kontaktami z przedstawicielami kultury kraju pochodzenia oraz 
kraju migracji, a także innych kultur. Zarówno w przypadku kontaktów z członkami najbliższej 
rodziny, jak i znajomymi i przyjaciółmi badani migranci najliczniej wskazywali na Polaków 
zamieszkujących w Polsce (średnio po 7 osób), nieco rzadziej na Polaków zamieszkujących  
w Niemczech (średnio niemal 3 osoby w odniesieniu do rodziny i 6 w odniesieniu do znajomych  
i przyjaciół), znacznie rzadziej wskazywani byli Niemcy, choć w przypadku przyjaciół i znajomych 
średnie wskazanie dorównywało liczbie Polaków w Niemczech.  

Wnioski. jakie można sformułować na podstawie tej części analiz: 

1. Zidentyfikowano istotną zależność pomiędzy intensywnością korzystania  
z instytucjonalnego układu kultury a preferencją dla kontaktów z przekazami  
w języku polskim, obrazującą negatywną zależność pomiędzy tymi 
charakterystykami. Związek ten można interpretować w kategoriach głębokości 
zanurzenia w kulturę kraju pobytu wynikającej z różnic we względnej 
dostępności oferty instytucjonalnej w języku niemieckim lub polskim – chcąc  
w trakcie pobytu w Niemczech intensywnie uczestniczyć w instytucjonalnym 
układzie kultury, migrant musi być gotowy do korzystania zeń w języku 
niemieckim, ponieważ oferta w języku polskim będzie z konieczności 
skromniejsza (znacznie mniej instytucji ją przygotowuje). Podobna zależność  
w odniesieniu do masowego układu kultury jest również istotna, ale znacznie 
słabsza, odzwierciedlając większą potencjalną dostępność przekazów w języku 
polskim (znacznie łatwiej, będąc w Niemczech, oglądać polską telewizję niż iść do 
teatru na przedstawienie po polsku). 

2. Badanych charakteryzuje bardzo duża różnorodność w zakresie preferencji dla 
języka polskiego w odniesieniu do treści przekazów, jednak przeciętne nasycenie 
treściami w języku polskim nieco przekracza 50%, najsilniej wyrażając się  
w zakresie czytelnictwa (szczególnie książek), najsłabiej zaś w odniesieniu do 
telewizji. Zróżnicowanie to może oddawać zarówno aspekt dostępności fizycznej 
(łatwość w dostępie do treści elektronicznych w dowolnym, preferowanym 
języku), jak i poznawczej (książki jako przekazy dłuższe, wymagające większego 
wysiłku czy czasu, łatwiej dostępne w języku ojczystym). 

3. Zróżnicowanie związane z preferencjami dla języka polskiego widoczne jest 
także w stosunku do sieci społecznych, które są najliczniejsze w odniesieniu do 
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kategorii Polaków (przede wszystkim zamieszkujących w Polsce, a także  
w Niemczech), a znacznie mniej liczne w odniesieniu do Niemców i zupełnie 
znikome w odniesieniu do przedstawicieli innych narodowości (bez względu na 
miejsce zamieszkania). Podobnie jak w przypadku treści przekazów, oddaje to  
z jednej strony preferencję wynikającą z łatwości kontaktów, z drugiej jednak – 
zróżnicowanie w zakresie osadzenia, adaptacji do społeczeństwa kraju 
przyjmującego, ponieważ niewielki kontakt z gospodarzami może oznaczać 
(intencjonalną lub nie) separację, dążenie do minimalizowania kontaktów  
z kulturą niemiecką i mieszkańcami Niemiec, co w sytuacji pobytu stałego (a taki 
charakteryzuje większość badanych) nie sprzyja adaptacji psychokulturowej. 

V.3. Istotność walencji kulturowej jako czynnika różnicującego wzory 
uczestnictwa w kulturze 

Jednym z trzech czynników, których znaczenie dla zróżnicowania charakteru i intensywności 
uczestnictwa w kulturze szczegółowo analizowano, była walencja kulturowa. Ponieważ badani 
mogli zadeklarować obok walencji polskiej i niemieckiej także jej ulokowanie w szerszej 
kategorii (Europa) lub w innym kraju niż wymienione, analizy przeprowadzono, uwzględniając 
tylko odpowiedzi respondentów, którzy wskazywali jako „swoje” miejsce Polskę lub Niemcy 
(N=1062). 

Walencja była istotnym czynnikiem różnicującym ogólnie szacowany czas przeznaczany na 
uczestnictwo w kulturze oraz wydatki na nie. W pierwszym przypadku można wskazać, że 
badani o polskiej walencji kulturowej częściej deklarują bardzo krótki średniotygodniowy czas 
aktywności kulturalnych, dla niemal 2/3 z nich (64,7%) nieprzekraczający 2 godzin, co dotyczy 
tylko nieco ponad połowy (54,1%) badanych wskazujących w tym pytaniu na Niemcy. 
Analogicznie w przypadku szacowanych miesięcznych wydatków na aktywności związane  
z uczestnictwem w kulturze grupę tę charakteryzuje niższy wynik (41,4 euro wobec 58,8 euro 
deklarowanym przez migrantów o niemieckiej walencji kulturowej).  

Walencja okazała się nieobojętna dla intensywności korzystania z ofert instytucji kultury. 
Odwołując się do indeksu intensywności korzystania z instytucji kultury, można wskazać, że 
jego wartości są istotnie zróżnicowane pomiędzy badanymi o polskiej i niemieckiej walencji 
kulturowej (test U Manna-Whitneya, p=0,002), z wyższymi wartościami charakteryzującymi 
badanych deklarujących walencję niemiecką (średnia 4,42 wobec średniej 3,93 dla osób  
o polskiej walencji kulturowej). Podobnie jak w przypadku kwestii związku pomiędzy 
preferencjami dla treści w języku polskim a intensywnością korzystania, zróżnicowanie to może 
odzwierciedlać fakt mniejszej dostępności wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury 
nastawione na ofertę odwołującą się do polskiej kultury. Taką interpretację wspiera analiza 
deklaracji w zakresie znaczenia poszczególnych barier w korzystaniu z ofert wydarzeń 
kulturalnych, ponieważ najistotniejsza różnica dotyczyła niedostępności ofert kulturalnych  
w preferowanym przez badanych języku. Badani o polskiej walencji kulturowej wskazywali ją 
wśród trzech najistotniejszych barier ponad dwukrotnie częściej niż badani o niemieckiej 
walencji kulturowej (39,9% wobec 16,4%; V Kramera=0,263; p<0,001). 

W odniesieniu do masowego układu kultury można zauważyć, że w dosyć oczekiwany sposób 
walencja wiąże się z względnym udziałem przekazów w języku polskim lub niemieckim. Średni 
udział polskich książek w księgozbiorze, książek przeczytanych w minionym roku i prasy 
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czytanej w języku polskim, a także czasu oglądania telewizji i filmów w języku polskim jest 
istotnie wyższy w przypadku osób o polskiej walencji kulturowej (test U Manna-Whitneya). 

Wykres 3. Udział przekazów kultury w języku polskim a walencja kulturowa 

 

Jednak sama intensywność uczestnictwa w kulturze masowej nie była zróżnicowana ze 
względu na kierunek walencji kulturowej badanych, wyniki w obu grupach były zbliżone 
(średnia 6,01 dla osób o walencji niemieckiej i 5,81 dla osób o walencji polskiej, różnica 
nieistotna statystycznie – test U Manna-Whitneya). 

Walencja kulturowa stanowi także istotny czynnik dla preferencji narodowych w odniesieniu 
do sieci społecznej badanych migrantów. W przypadku sieci rodzinnej walencja nie miała 
znaczenia tylko dla liczby Polaków w Niemczech, dla pozostałych kategorii członków rodziny 
walencja szła w parze z preferencją narodową – badani o polskiej walencji kulturowej wskazują 
większą liczbę kontaktów z Polakami w Polsce stanowiącymi ich rodzinę i mniejszą z Niemcami 
oraz innymi imigrantami w porównaniu do badanych o niemieckiej walencji kulturowej. 
Analogicznie kształtowało się zróżnicowanie w zakresie wielkości sieci przyjaciół i znajomych – 
badani o polskiej walencji kulturowej wskazują istotnie więcej znajomych i przyjaciół 
należących do grupy Polaków w Polsce, z kolei osoby o niemieckiej walencji kulturowej 
wskazują większe przeciętne liczebności znajomych i przyjaciół z trzech pozostałych kategorii. 
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Tabela 114. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny oraz przyjaciół i znajomych 
a walencja kulturowa (wartości średnie) 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    MiaraMiaraMiaraMiara    
Polacy w PolscePolacy w PolscePolacy w PolscePolacy w Polsce    

Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech    
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Inni imigranciInni imigranciInni imigranciInni imigranci    

z najbliższej rodziny 

Walencja niemieckaWalencja niemieckaWalencja niemieckaWalencja niemiecka    Średnia 6,79 2,84 2,56 1,11 

Walencja polskaWalencja polskaWalencja polskaWalencja polska    Średnia 7,68 2,66 0,99 0,46 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 

(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

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

     spośród przyjaciół i znajomych 

Walencja niemieckaWalencja niemieckaWalencja niemieckaWalencja niemiecka    Średnia 6,48 6,83 8,00 4,84 

Walencja polskaWalencja polskaWalencja polskaWalencja polska    Średnia 7,36 5,57 4,19 2,83 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya Whitneya Whitneya Whitneya 

(istotność)(istotność)(istotność)(istotność) 

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

 

Na podstawie analizy zróżnicowania zakresu uczestnictwa w kuturze związanego z walencją 
kulturową można sformułować następujące wnioski: 

1. Walencja kulturowa jest istotnym czynnikiem dla ogólnej intensywności 
korzystania z kultury – polska walencja kulturowa wiąże się z niższym 
czasem i niższymi wydatkami przeznaczonymi na uczestnictwo w kulturze,  
a także z niższym wskaźnikiem intensywności korzystania z ofert 
kulturalnych. Wyjaśnieniem tych zależności może być z jednej strony kwestia 
dostępności ofert – jak już wskazywano, znacznie rzadszych w języku 
polskim w instytucjonalnym układzie kultury, co dla osób o polskiej walencji 
kulturowej znacznie częściej stanowi barierę uczestnictwa. Jednocześnie 
można wskazać, że polska walencja kulturowa migranta przebywającego  
w Niemczech może wiązać się z zawężeniem aktywności do pracy zawodowej 
i materializacją myślenia (obecność motywacji i celów przede wszystkim 
zarobkowych, co jest charakterystyczne dla migrantów ekonomicznych, 
szczególnie w pierwszym okresie pobytu na emigracji), co przekłada się na 
brak czasu, możliwości i chęci na intensywniejsze uczestnictwo w kulturze.  

2. W odniesieniu do masowego układu kultury preferencja w zakresie walencji 
jest spójna z preferencjami w zakresie języka przekazów, natomiast nie 
różnicuje samej intensywności korzystania, co ponownie wiązać można  
z kwestią większej dostępności przekazów kultury masowej w dowolnym, 
preferowanym przez migranta języku (dostępność nie musi zatem limitować 
korzystania). 

3. Znaczenie walencji kulturowej można także zidentyfikować w odniesieniu do 
sieci społecznych, ponownie obserwując zbieżność preferencji i większą 
obecność kontaktów społecznych z przedstawicielami innej niż polska 
kultury w przypadku osób o niemieckiej walencji kulturowej. Oddaje to 
spójność zachowań migrantów, którzy przy preferowaniu polskiej kultury 
preferują także kontakty z jej przedstawicielami, ograniczając w ten sposób 
ewentualny kontakt z innymi kulturami i zmniejszając zakres stresu 
akulturacyjnego (unikając konieczności „zderzenia się” z odmiennością 
kulturową). 
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V.4. Znaczenie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego dla 
uczestnictwa w kulturze 

Ze względu na duże zróżnicowanie i aż pięć kategorii, z których dwie były stosunkowo 
małoliczne, dokonano zgrupowania kategorii, tworząc dychotomiczną klasyfikację 
uwzględniającą sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego opisaną poprzez wymagający 
oszczędzania lub niewymagający oszczędzania sposób gospodarowania pieniędzmi. Działanie to 
pozwoliło na porównywanie dwóch grup o biegunowo odmiennej sytuacji ekonomicznej.  

Odnosząc się do ogólnej charakterystyki deklarowanego czasu poświęcanego na uczestnictwo 
w kulturze, sytuację ekonomiczną gospodarstwa można uznać za słaby, choć istotny 
statystycznie czynnik różnicujący (V Kramera=0,074; p=0,032). Badani deklarujący konieczność 
oszczędzania częściej deklarują bardzo krótki średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych, 
dla 60% z nich nieprzekraczający 2 godzin, co dotyczy tylko nieco ponad połowy badanych, 
których sytuacja ekonomiczna jest lepsza. Analogicznie kształtowało się zróżnicowanie 
wysokości wydatków – badani z gospodarstw w lepszej sytuacji deklarują średnio wydatki na 
kulturę na poziomie 61,9 euro na osobę miesięcznie, znacząco więcej niż porównywana grupa 
wskazująca średnio 37 euro (test U Manna-Whitneya, p<0,001). 

Wykorzystując syntetyczne opisy intensywności korzystania z ofert instytucji kultury oraz 
korzystania z kultury masowej, można wskazać, że sytuacja ekonomiczna gospodarstwa była 
istotnym czynnikiem różnicującym w obu przypadkach. Badani z gospodarstw domowych, 
których sytuacja ekonomiczna nie wymaga oszczędzania, uzyskiwali wyższą wartość obu 
indeksów (dla instytucji była to średnia 5,56, a dla układu masowego – 6,15 wobec odpowiednio 
średnich wartości indeksów dla badanych deklarujących trudniejszą sytuację ekonomiczną, 
wynoszących 4,12 i 4,58). Wyjaśnieniem tych różnic może być kwestia czasowej i finansowej 
dostępności ofert, przy czym w przypadku uczestnictwa w masowym układzie kultury można 
spodziewać się znaczenia przede wszystkim czasu, przeznaczanego raczej na aktywność 
zarobkową niż np. oglądanie telewizji (warto przypomnieć, że zdecydowana większość 
badanych to osoby aktywne zawodowo). Potwierdzenia tej interpretacji dostarcza analiza 
zróżnicowanej częstości wskazywania jako bariery w korzystaniu z ofert instytucji kultury 
czynnika ceny, wymienianego trzykrotnie częściej przez badanych w gorszej sytuacji 
ekonomicznej (50,1% wskazań wobec 16,5%, współczynnik V Kramera=0,349; p<0,001).  

Także w odniesieniu do preferencji w zakresie języka przekazów sytuacja ekonomiczna 
gospodarstwa domowego pozostaje istotnym czynnikiem różnicującym. Badani znajdujący się  
w gorszej sytuacji ekonomicznej deklarują przeciętnie wyższe udziały przekazów w języku 
polskim – w odniesieniu do wszystkich typów analizowanych przekazów, przy czym najwyższy 
udział charakteryzował czytelnictwo (ponad 71% treści w języku polskim w przypadku książek 
posiadanych i 75,9% przeczytanych w porównaniu do odpowiednio 63,2% i 66,1%), najniższy 
zaś – oglądanie telewizji (49,3% wobec 41,6% dla badanych z gospodarstw o sytuacji 
niewymagającej oszczędzania). Zidentyfikowany związek może oddawać preferencję związaną  
z łatwością, większą przyswajalnością treści w języku ojczystym sprzężoną z kwestiami 
ograniczonych możliwości czasowych – łatwiejszy przekaz pozwala na korzystanie z treści 
kultury nawet w sytuacji niewielkich zasobów wolnego czasu. Istotny może też być sam poziom 
znajomości języka niemieckiego, który istotnie oddziałuje na obie cechy, tj. zarówno na sytuację 
ekonomiczną (słabsza znajomość języka niemieckiego przekłada się na trudniejszą sytuację na 
rynku pracy), jak i na preferencje w zakresie korzystania z przekazów kultury w języku polskim.  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 
 

89 
 

Drugi obszar preferencji narodowych i językowych wiąże się z sieciami społecznymi.  
W odniesieniu do członków najbliższej rodziny, z którymi badani utrzymują regularny kontakt, i 
ze względu na ich pochodzenie (oraz miejsce zamieszkiwania) sytuacja ekonomiczna stanowi 
istotny czynnik zróżnicowania tylko w odniesieniu do liczby kontaktów z Niemcami, których 
więcej wskazują osoby w lepszej sytuacji ekonomicznej. W odniesieniu do wielkości sieci 
przyjaciół i znajomych sytuacja ekonomiczna stanowi istotny czynnik różnicujący także w 
odniesieniu do liczby znajomych Niemców, ale również innych imigrantów i analogicznie badani 
deklarujący lepszą sytuację ekonomiczną mają istotnie więcej znajomych i przyjaciół należących 
do tych grup. Innymi słowy – sieci osób znajdujących się w gorszej sytuacji ekonomicznej są 
bardziej jednolite narodowościowo, tj. skupione wokół relacji z Polakami. 

Tabela 115. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny oraz przyjaciół i znajomych 
a sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego 

    KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    MiaraMiaraMiaraMiara    

Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Polscew Polscew Polscew Polsce    

Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech    
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    

Inni Inni Inni Inni 

imigranciimigranciimigranciimigranci    

z najbliższej rodziny 

SSSSytuacja ytuacja ytuacja ytuacja wymagająca oszczędzaniawymagająca oszczędzaniawymagająca oszczędzaniawymagająca oszczędzania    Średnia 6,68 2,7 1,59 0,79 

SSSSytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca 

oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Średnia 7,31 2,65 1,98 0,81 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,069 0,376 0,049 0,879 

     spośród przyjaciół i znajomych 

SSSSytuacja wymagająca oszczędzaniaytuacja wymagająca oszczędzaniaytuacja wymagająca oszczędzaniaytuacja wymagająca oszczędzania    Średnia 6,56 5,75 5,03 3,37 

SSSSytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca ytuacja niewymagająca 

oszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzaniaoszczędzania    

Średnia 7,16 6,38 7,07 4,56 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,287 0,480 <0,001 0,002 

 

Na podstawie analizy tego czynnika różnicującego można sformułować następujące wnioski: 

1. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa migranta w istotny sposób różnicuje 
zakres jego uczestnictwa w kulturze – gorszej sytuacji towarzyszy mniej 
czasu i niższe wydatki na uczestnictwo. Ogólne wyniki związane  
z deklarowaniem krótszego czasu przeznaczanego na różne formy 
korzystania z kultury potwierdzają także wartości indeksów intensywności 
korzystania, zarówno w odniesieniu do instytucjonalnego, jak i masowego 
układu kultury. Różnice te można wyjaśnić, odwołując się do czasowej  
i finansowej dostępności ofert, chociaż w zależności od układu kultury 
mechanizm oddziaływania może być odmienny. W przypadku uczestnictwa  
w masowym układzie kultury można spodziewać się znaczenia przede 
wszystkim czasu, przeznaczanego głównie na aktywność zarobkową. 
Natomiast w przypadku instytucjonalnego układu kultury znaczenie obok 
czasu ma także koszt skorzystania z oferty – cena jest barierą wskazywaną 
znacznie częściej przez badanych znajdujących się w gorszej sytuacji 
ekonomicznej.  

2. Sytuacja ekonomiczna ma znaczenie dla preferencji językowej w odniesieniu 
do treści przekazów – migranci w gorszej sytuacji deklarują przeciętnie 
wyższe udziały przekazów w języku polskim. Takie zróżnicowanie może 
wypływać z większej łatwości rozumienia treści w języku ojczystym 
sprzężoną z ograniczonymi możliwościami czasowych – łatwiejszy przekaz 
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pozwala na korzystanie z treści kultury nawet w sytuacji niewielkich 
zasobów wolnego czasu. Jednak wyjaśnienia można też poszukiwać  
w kwestiach poziomu znajomości języka niemieckiego, ponieważ słabsza 
znajomość języka kraju przyjmującego ma znaczenie zarówno dla sytuacji 
ekonomicznej (poprzez trudniejszą sytuację na rynku pracy), i dla wyboru 
treści, tj. korzystania z przekazów kultury w lepiej znanym języku.  

3. Także w wymiarze narodowego zabarwienia sieci społecznych sytuacja 
ekonomiczna okazuje się istotnym czynnikiem – gorsza sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa wiąże się z silniejszą obecnością Polaków  
w sieciach kontaktów migrantów i ograniczaniem kontaktów zarówno  
z Niemcami, jak i przedstawicielami innych kultur. Podobnie jak w przypadku 
językowej preferencji w zakresie przekazów kultury, taki zakres preferencji 
może wiązać się z kwestiami dostępności czasowej (skupienie na aktywności 
zarobkowej uniemożliwiające nawiązywanie nowych znajomości na migracji) 
lub językowej, ale także z celowym separowaniem się od przedstawicieli 
innych niż polska kultur.  

V.5. Zróżnicowanie ze względu na długość sytuacji migracyjnej 

Trzeci analizowany czynnik zróżnicowania stanowiła długość pozostawania w sytuacji 
migracyjnej. W tym przypadku, ze względu na duże zróżnicowanie czasu pozostawania  
w sytuacji migracyjnej (długość migracji), badanych zgrupowano w dwie równoliczne kategorie 
– migrantów o stażu w Niemczech do 6 lat (włącznie) oraz migrantów z dłuższym pobytem. 
Biorąc pod uwagę procesy akulturacji i adaptacji kulturowej, długość czasu przebywania w kraju 
migracji jest czynnikiem znaczącym.  

Porównując oszacowany przez badanych średniotygodniowy zakres czasu poświęconego na 
uczestnictwo w kulturze, długość sytuacji migracyjnej stanowi istotny czynnik różnicujący  
(V Kramera=0,119; p<0,001). Badani o krótszym stażu pobytu częściej deklarują bardzo krótki 
średniotygodniowy czas aktywności kulturalnych, dla 60% z nich nieprzekraczający 2 godzin, co 
dotyczy mniej niż połowy (48,8%) badanych wskazujących na dłuższy okres pobytu. 
Analogicznie szacowane miesięczne wydatki na aktywności związane z uczestnictwem  
w kulturze są wyższe w grupie badanych o dłuższym stażu pobytu (średnia 58,2 euro wobec 
50,7 wśród badanych o krótszym pobycie). Obie różnice mogą wiązać się zarówno z sytuacją 
ekonomiczną (zwykle trudniejszą w początkowym okresie pobytu), jak i zakresem dostępnego 
czasu wolnego (ponownie w początkowym okresie ograniczanego na rzecz wzmożonej 
aktywności zawodowej). Zróżnicowanie w zakresie deklarowanego czasu przeznaczanego na 
aktywność kulturalną znajduje potwierdzenie przy wykorzystaniu indeksu intensywności 
korzystania z ofert kulturalnych, przyjmującego istotnie wyższą wartość w grupie badanych 
o dłuższym stażu migracyjnym (4,99 wobec 3,92). Rozpatrując bardziej szczegółowo charakter 
instytucji, z których ofert korzystają badani, można zauważyć, że osoby o dłuższym stażu 
migracyjnym częściej korzystają z oferty instytucji polskich (V Kramera=0,136; p<0,001; 
korzystanie deklarowane przez 21,8% migrantów o dłuższym stażu pobytu wobec 11,9% wśród 
tych o krótszym), organizacji polonijnych (V Kramera=0,091; p=0,017; korzystanie deklarowane 
przez 32,6% badanych o dłuższym stażu pobytu wobec 25,7% wśród tych o krótszym) oraz 
innych niż polskie organizacji imigranckich (V Kramera=0,080; p=0,047; korzystanie 
deklarowane przez 20,6% badanych charakteryzujących się dłuższym stażem pobytu wobec 
16% z porównywanej grupy). 
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Na znaczenie poziomu znajomości języka niemieckiego dla większej intensywności 
korzystania z ofert kulturalnych (która w dużej mierze związana jest z długością pobytu; nawet 
dla osób migrujących z dobrą znajomością języka wyniesioną z Polski dla zwiększenia 
kompetencji językowych i komunikacyjnych znaczenie ma długość kontaktu z językiem 
użytkowanym przez osoby, dla których jest on językiem ojczystym) wskazuje zróżnicowanie  
w zakresie odbierania jako bariery niedostępności ofert instytucji kultury w preferowanym 
przez badanych migrantów języku. Bariera ta była wskazywana przez osoby o krótszym stażu 
pobytu trzykrotnie częściej (39% wobec 13%), chociaż dla tych badanych istotniejszą barierą 
były także ceny (30,6% wskazań wobec 22,8%). Z kolei na znaczenie czasu, jaki w zależności od 
długości pobytu (i związanej z tym intensywności aktywności zawodowej) można przeznaczyć 
na uczestnictwo z kulturze, wskazuje także zróżnicowanie w zakresie wartości indeksu 
intensywności korzystania z mediów masowych – badani krócej przebywający w sytuacji 
migracyjnej uzyskują bowiem niższą średnią wartość indeksu niż osoby o dłuższym okresie 
pobytu (5,69 wobec 6,27).  

Charakteryzując preferencje językowe, można też wskazać, że badani o krótszym czasie 
pobytu w Niemczech wskazywali na wyższe udziały treści w języku polskim we wszystkich 
typach przekazów – w przypadku czytelnictwa książek deklarowali przeciętnie udział treści  
w języku polskim na poziomie 81% (wobec 56,6% wśród badanych o dłuższym stażu),  
w przypadku zaś oglądania telewizji różnica ta była jeszcze bardziej znacząca (55,6% wobec 
33,3%). 

Preferencję dla polskości potwierdzają także wyniki analiz sieci społecznych w obu 
podgrupach – w odniesieniu do niemal wszystkich kategorii członków sieci wyróżnionych ze 
względu na ich pochodzenie oraz miejsce zamieszkiwania długość pobytu migracyjnego była 
czynnikiem istotnie różnicującym – badani o krótszym stażu wskazują istotnie więcej członków 
znajomych i przyjaciół należących do grupy Polaków w Polsce, z kolei osoby o dłuższym stażu 
wskazują większe przeciętne liczebności znajomych i przyjaciół z trzech pozostałych kategorii. 

Tabela 116. Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny oraz przyjaciół i znajomych 
a długość sytuacji migracyjnej 

KategoriaKategoriaKategoriaKategoria    MiaraMiaraMiaraMiara    

Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Polscew Polscew Polscew Polsce    

Polacy Polacy Polacy Polacy     

w Niemczechw Niemczechw Niemczechw Niemczech    
NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    Inni imigranciInni imigranciInni imigranciInni imigranci    

z najbliższej rodziny 

PPPPobyt do 6 lat obyt do 6 lat obyt do 6 lat obyt do 6 lat 

(włącznie)(włącznie)(włącznie)(włącznie)    

Średnia 7,32 2,31 1,08 0,63 

PPPPobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 lat    Średnia 6,88 3,14 2,95 1,04 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,252 0,016 <0,001 0,038 

     spośród przyjaciół i znajomych 

PPPPobyt do 6 lat obyt do 6 lat obyt do 6 lat obyt do 6 lat 

(włącznie)(włącznie)(włącznie)(włącznie)    

Średnia 7,49 5,79 4,83 3,68 

PPPPobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 latobyt powyżej 6 lat    Średnia 6,31 6,75 8,72 4,95 

Test U MannaTest U MannaTest U MannaTest U Manna----Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)Whitneya (istotność)    0,018 0,037 <0,001 <0,001 

 

Na podstawie analizy zróżnicowania ze względu na długość pobytu można sformułować 
następujące wnioski: 
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1. Długość sytuacji migracyjnej stanowi istotny czynnik różnicujący ogólne 
deklaracje w zakresie czasu i wydatków na uczestnictwo w kulturze – badani 
pozostający krócej na emigracji krócej też korzystają z kultury i przeznaczają 
na korzystanie z niej niższe kwoty. Obie różnice mogą wiązać się zarówno  
z sytuacją ekonomiczną (zwykle trudniejszą w początkowym okresie pobytu), 
jak i z zakresem dostępnego czasu wolnego (ponownie w początkowym 
okresie ograniczanego na rzecz wzmożonej aktywności zawodowej). 
Wskazane różnice odzwierciedlają się także w wartościach indeksów 
intensywności korzystania w układzie instytucjonalnym oraz masowym, 
które są w obu przypadkach niższe dla migrantów o krótszym stażu, co 
potwierdzałoby znaczenie niższej puli wolnego czasu, który mógłby być 
przeznaczony na kontakt z kulturą (szczególnie w układzie masowym,  
w którym niemal nie występują bariery języka, bariera cenowa zaś jest 
znacznie niższa, ponieważ z wielu treści można korzystać, ponosząc 
niewielkie lub stałe koszty).  

2. Długość pobytu migracyjnego może oddziaływać na intensywność 
uczestnictwa w kulturze także poprzez poziom znajomości języka (nawet dla 
migrantów z dobrą znajomością języka niemieckiego wyniesioną z nauki  
w Polsce dla zwiększenia kompetencji językowych i komunikacyjnych 
znaczenie ma długość kontaktu z „żywym” językiem), na co wskazywałoby 
zróżnicowanie w zakresie odbierania jako bariery niedostępności ofert 
instytucji kultury w preferowanym przez badanych migrantów języku. Ta 
bariera jest znacznie częściej wskazywana przez osoby o krótszym stażu,  
a towarzyszy jej nieco częstsze wskazywanie także bariery cenowej.  

3. Na znaczenie sprzężenia pomiędzy czasem pobytu a znajomością języka 
wskazują także wyższe udziały treści w języku polskim we wszystkich typach 
przekazów deklarowane przez badanych o krótszym stażu migracyjnym.  

4. Krótszy pobyt w Niemczech wiąże się również z silniejszą obecnością 
Polaków w sieciach społecznych migrantów, co z jednej strony ponownie 
można wyjaśnić skupieniem na aktywności zawodowej i brakiem gotowości 
do przeznaczania czasu na nowe kontakty społecznej, z drugiej zaś 
postrzeganiem własnej sytuacji jako tymczasowej i w związku z tym 
przyjmowaniem strategii separacji od przedstawicieli odmiennych niż polska 
kultur.  

V.6. Synteza: Intensywność (różnorodność) uczestnictwa w kulturze 

Uzyskane wartości indeksów intensywności uczestnictwa poddano dychotomicznemu 
podziałowi według wartości mediany (uzyskując po dwie grupy w obrębie każdego indeksu),  
a następnie skrzyżowano uzyskane kategorie, otrzymując czteropolową charakterystykę 
intensywności uczestnictwa, która łącznie uwzględnia jako wymiary uczestnictwo w masowym  
i instytucjonalnym układzie kultury. Syntetycznie w zakresie charakteru uczestnictwa  
w kulturze badanych można podzielić na cztery następująco scharakteryzowane grupy: 

V.6.1. Badani charakteryzujący się uczestnictwem w typie sporadycznym 

Grupa ta obejmuje 38,4% badanych, których charakteryzuje relatywnie niska intensywność 
korzystania z kultury w obu układach. Są grupą o najniższej średniej wieku (35,7 lat)  
i jednocześnie najkrótszym stażu pobytu w Niemczech (7,79 lat). Przedstawiciele tej grupy 
równie często miejscem, w którym czują się u siebie, określają Polskę (46,4%) i Niemcy (46,7%). 
Wśród nich 81,4% pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim), a niemal 60% ma dzieci 
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(jest to najniższy udział). W prawie 70% badani z tej grupy określają swój pobyt w Niemczech 
jako stały. Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez względu na miejsce zdobycia 
wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym wykształceniem stanowią mniejszość 
(43,3%). Jednocześnie tylko 53,8% badanych z tej grupy deklaruje, że w ich gospodarstwach 
domowych sytuacja ekonomiczna nie wymaga oszczędzania. 

V.6.2. Badani charakteryzujący się uczestnictwem w typie masowym 

Grupa badanych, których charakteryzuje niska intensywność korzystania z ofert instytucji 
kultury, ale wysoka w zakresie kultury masowej. Stanowią 13,2% badanych, z przeciętną wieku 
wynoszącą 39 lat, o długości pobytu migracyjnego 10,5 lat. Podobnie jak badani o typie 
sporadycznym, także przedstawiciele tej grupy równie często miejscem, w którym czują się  
u siebie, określają Polskę (47,6%) i Niemcy (45,7%). Nieco częściej natomiast niż 
przedstawiciele porównywanej grupy pozostają w związku (82,3%) i częściej mają dzieci (70%). 
Ponad 3/4 badanych z tej grupy określa swój pobyt w Niemczech jako stały. Do grupy 
reprezentującej sporadyczny typ uczestnictwa upodabnia ich także niski udział osób z wyższym 
wykształceniem, wynoszący 44,5%. Jednocześnie 70,7% badanych z tej grupy wskazuje, że w ich 
gospodarstwach domowych nie zachodzi konieczność oszczędzania. 

V.6.3. Badani charakteryzujący się uczestnictwem w typie instytucjonalnym 

Kolejną, obejmującą 21,1% badanych grupę stanowią osoby, które charakteryzuje wyższy niż 
wartość mediany indeks korzystania z ofert instytucji kultury, natomiast niższy niż wartość 
mediany indeks korzystania z kultury masowej, co oznacza swoiste ukierunkowanie na 
korzystanie z ofert instytucjonalnych. Badani w tej grupie byli nieco starsi niż z dwóch grup  
o niskiej intensywności korzystania z instytucji kultury, mając średni wiek 41,3 lat i dłuższy 
pobyt migracyjny – średnio 12,5 lat. Przedstawiciele tej grupy znacznie częściej miejscem,  
w którym czują się u siebie, określają Niemcy (45,4%), rzadziej są to Polska (29,8%) i Europa 
(23,3). W tej grupie 73,3% pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim), a 62,2% ma 
dzieci. Niemal 3/4 badanych z grupy o instytucjonalnym typie uczestnictwa określa swój pobyt 
w Niemczech jako stały (73,3%). Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez 
względu na miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym 
wykształceniem stanowią większość w tej grupie (71,4%). Dwóch na trzech przedstawicieli tej 
grupy deklaruje pozostawanie w sytuacji niewymagającej od ich gospodarstwa domowego 
oszczędzania. 

V.6.4. Badani charakteryzujący się uczestnictwem w typie intensywnym 

Ostatnią grupę, obejmującą 27,3% badanych, stanowią osoby uzyskujące w obu 
wyróżnionych indeksach uczestnictwa w kulturze wyniki przekraczające wartość mediany. Jest 
to grupa o najwyższej średniej wieku (42,5 lat) i długości pobytu migracyjnego (13,5 lat). Jej 
przedstawiciele nieco częściej miejscem, w którym czują się u siebie, określają Niemcy (44,1%), 
nieco rzadziej Polskę (34,3%) i Europę (19,7%). Wśród przedstawicieli tej grupy 83,5% 
pozostaje w związku (małżeńskim lub partnerskim – jest to najwyższy wskaźnik wśród 
wszystkich 4 grup), a 67,1% ma dzieci. Trzech na czterech badanych określa swój pobyt  
w Niemczech jako stały. Odnosząc się do wykształcenia, można wskazać, że bez względu na 
miejsce zdobycia wykształcenia (Polska lub Niemcy) osoby z wyższym wykształceniem stanowią 
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większość (76,5% – jest to najwyższy udział wśród wszystkich 4 grup). Badani z tej grupy  
w zdecydowanej większości (78,5%) deklarują brak konieczności oszczędzania, a więc znajdują 
się w dobrej sytuacji ekonomicznej, i jest to najwyższy udział w porównaniu do pozostałych 
grup. 

Tabela 117. Typ uczestnictwa w kulturze a zróżnicowanie podstawowych charakterystyk społeczno- 
-demograficznych 

CharakterystykaCharakterystykaCharakterystykaCharakterystyka    

Typ Typ Typ Typ uczestnictwauczestnictwauczestnictwauczestnictwa    

Istotność Istotność Istotność Istotność 
zróżnicowaniazróżnicowaniazróżnicowaniazróżnicowania    

sp
o

ra
d

yc
zn

e 

in
st

yt
u

cj
o

n
al

n
e 

m
as

o
w

e 

in
te

n
sy

w
n

e 

Średni wiekŚredni wiekŚredni wiekŚredni wiek    
35,74 41,27 39,10 42,50 Test Kruskala- 

-Wallisa, p<0,001 

Średnia długość migracjiŚrednia długość migracjiŚrednia długość migracjiŚrednia długość migracji    
7,79 12,52 10,56 13,45 Test Kruskala- 

-Wallisa, p<0,001 

Udział osób o polskiej walencji Udział osób o polskiej walencji Udział osób o polskiej walencji Udział osób o polskiej walencji 
kulturowejkulturowejkulturowejkulturowej    

46,7 29,8 47,6 34,4 

V Kramera=0,141; 
p<0,001 Udział osób o niemieckiej walencji Udział osób o niemieckiej walencji Udział osób o niemieckiej walencji Udział osób o niemieckiej walencji 

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

Udział pUdział pUdział pUdział pozostających w związkuozostających w związkuozostających w związkuozostających w związku    
81,4 73,3 82,3 83,5 V Kramera=0,095; 

p=0,011 

Udział mających dzieciUdział mających dzieciUdział mających dzieciUdział mających dzieci    
59,6 62,2 70,7 67,1 V Kramera=0,084; 

p=0,031 

Udział deklarujących pobyt stałyUdział deklarujących pobyt stałyUdział deklarujących pobyt stałyUdział deklarujących pobyt stały    
69,9 73,3 76,2 75,6 zróżnicowanie 

nieistotne 

Udział z wykształceniem wyższymUdział z wykształceniem wyższymUdział z wykształceniem wyższymUdział z wykształceniem wyższym    
43,3 71,4 44,5 76,5 V Kramera=0,313; 

p<0,001 

Udział mieszkających Udział mieszkających Udział mieszkających Udział mieszkających     
w miejscowościach do 20 tys. w miejscowościach do 20 tys. w miejscowościach do 20 tys. w miejscowościach do 20 tys. 
mmmmieszkańcówieszkańcówieszkańcówieszkańców    

34,3 19,1 33,5 22,1 

V Kramera=0,141; 
p<0,001 Udział mieszkających Udział mieszkających Udział mieszkających Udział mieszkających     

w miejscowościach powyżej w miejscowościach powyżej w miejscowościach powyżej w miejscowościach powyżej     
500 tys. 500 tys. 500 tys. 500 tys. mmmmieszkańcówieszkańcówieszkańcówieszkańców    

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

Udział gospodarstw Udział gospodarstw Udział gospodarstw Udział gospodarstw bez bez bez bez 
konieczności oszczędzaniakonieczności oszczędzaniakonieczności oszczędzaniakonieczności oszczędzania    

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

 

Z drugiej strony można wskazać, że odmienności w zakresie ogólnych wartości indeksów 
intensywności powinny przekładać się na odmienne charakterystyki uczestnictwa w kulturze 
mierzone zmiennymi, które nie współtworzyły indeksów, a więc w zakresie chociażby 
wydatków czy preferencji językowej. Zróżnicowanie ze względu na wysokość średnich 
wydatków jest istotne – wynosiły one niemal dwukrotnie więcej w grupie o typie intensywnym 
niż w grupie o typie sporadycznym (75 euro wobec 38 euro). 
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Wykres 4. Zróżnicowanie miesięcznych wydatków (per capita) na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych ze 
względu na typ uczestnictwa w kulturze 

 

 

Odmienne były również preferencje językowe – badani z grupy o typie sporadycznym, a więc 
badani o najmniej intensywnym i zróżnicowanym uczestnictwie w kulturze, korzystają przede 
wszystkim z wytworów kultury w języku polskim. Z kolei najniższe udziały wytworów w języku 
polskim charakteryzują badanych o wyższej intensywności uczestniczenia w instytucjonalnym 
układzie kultury. Znaczenie istotności języka potwierdza analiza deklarowanych barier 
uczestnictwa – to przede wszystkim badani z grupy o typie masowym uczestnictwa w kulturze 
jako barierę korzystania z ofert kulturalnych wskazują niedostępność językową; wskazania w tej 
grupie osiągają 35%, wśród badanych o typie masowym są nieco niższe (28,7%),  
a w pozostałych grupach są istotnie rzadziej wymieniane (18,7% wskazań wśród badanych  
o typie instytucjonalnym uczestnictwa i 18,8% wśród badanych o typie intensywnym). 
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Wykres 5. Polskość przekazów kultury w języku polskim a typ uczestnictwa w kulturze 

 

Na podstawie charakterystyki wyróżnionych grup można sformułować następujące wnioski: 

1. Pod względem podstawowych cech społeczno-demograficznych badani istotnie różnią 
się od siebie – tylko deklaracja pobytu migracyjnego jako stałego równie często 
charakteryzowała każdą grupę. Oznacza to, że występuje istotne sprzężenie pomiędzy 
cechami demograficznymi a preferencjami i nawykami w zakresie uczestnictwa  
w kulturze. 

2. Rozkład wymienionych czynników pozwala wskazać, że w pewnym zakresie 
podobieństwo charakteryzuje badanych z grup o typie sporadycznym i masowym 
uczestnictwa oraz o typie instytucjonalnym i intensywnym, co pozwala sądzić, że 
istotniejszą różnicę stanowi intensywność korzystania z ofert instytucji kultury. 

3. Różnice w intensywności mierzonej syntetycznie indeksami znajdują potwierdzenie  
w różnicach intensywności wydatków na uczestnictwo w kulturze, co wskazuje na 
znaczenie możliwości finansowych dla uczestnictwa w kulturze, zarówno w układzie 
masowym, jak i instytucjonalnym. 

4. Istotnym wynikiem oddającym wskazywane wcześniej zróżnicowania ze względu na 
preferencję językową jest nasycenie polskością, znacznie wyższe w przypadku 
migrantów charakteryzujących się wyższą intensywnością korzystania z ofert instytucji 
kultury. To zróżnicowanie wynikać może zarówno z kwestii sytuacji ekonomicznej 
(sprzężenie poprzez poziom znajomości języka), jak i dostępności czasowej (większa 
pula czasu wolnego, z możliwością przeznaczenia na różne rodzaje aktywności). 

V.7. Znaczenie poziomu wykształcenia dla uczestnictwa w instytucjonalnym 
i masowym układzie kultury 

Uwzględniając łącznie masowy i instytucjonalny układ kultury – najistotniejszym czynnikiem 
różnicującym okazuje się wykształcenie – szczególnie wyraźnie odzwierciedla to zróżnicowanie 
w zakresie udziału osób z wyższym wykształceniem wśród badanych o wysokich i niskich 
wartościach wskaźnika intensywności uczestniczenia w instytucjonalnym układzie kultury:  
3/4 badanych o wysokiej intensywności charakteryzowało wyższe wykształcenie,  
a jednocześnie wśród osób o niskiej intensywności było to 44% (podział na wysoką/niską 
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intensywność przeprowadzono według wartości mediany). Współczynnik korelacji pomiędzy 
typami uczestnictwa w kulturze opisanymi przez cztery charakterystyki (uczestnictwo 
sporadyczne, masowe, instytucjonalne i intensywne) wynosi 0,313 (współczynnik V Kramera, 
p<0,001) i jest najsilniejszy z wykorzystanych do analizy zróżnicowania cech społeczno-
demograficznych badanych z wyróżnionych czterech grup. Obok niego znaczenie mają też m.in.: 
wielkość miejscowości, w której zamieszkuje badany (V Kramera=0,141; p<0,001), walencja 
kulturowa (V Kramera=0,141; p<0,001) i sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego  
(V Kramera=0,130; p<0,001). Bez większego zaskoczenia można sformułować wniosek wiążący 
intensywność uczestnictwa w kulturze z poziomem wykształcenia, potwierdzający znaczenie 
tego czynnika także w warunkach migracyjnych, a oddziałujący zarówno za pośrednictwem 
oddziaływań na sytuację zawodową, jak i bezpośrednio na dokonywane wybory (preferencje  
w sposobach spędzania czasu wolnego). 

V.8. Powiązane i wzajemnie uzupełniające się czynniki różnicujące 

Wśród trzech szczegółowo przeanalizowanych czynników różnicujących sposób 
uczestniczenia w kulturze migrantów z Polski w Niemczech najbardziej znacząca okazała się 
długość pobytu. Ta jedna zmienna (wykorzystana w analizach po zdychotomizowaniu opartym 
na wartości mediany) różnicuje wszystkie wskaźniki preferencji językowej przekazów kultury  
i uśrednioną polskość przekazów, korzystanie z ofert instytucji polskich i polonijnych, 
wskazania większości barier uczestnictwa czy liczbę Niemców w sieciach członków rodziny oraz 
przyjaciół i znajomych. W ogólnym zestawieniu zmienna ta różnicowała wartości 42 z 61 
szczegółowych zmiennych opisujących uczestnictwo w kulturze. Długość pobytu migracyjnego 
miała więc znaczenie dla 69% analizowanych zmiennych, druga co do znaczenia walencja 
kulturowa była czynnikiem istotnie różnicującym dla 34 zmiennych (56%), a sytuacja 
ekonomiczna gospodarstwa domowego była istotna dla 26 zmiennych (42%).  

Silne oddziaływanie czynnika długości pobytu migracyjnego przejawia się m.in. w niższym 
udziale przekazów w języku polskim (korelacja pomiędzy długością pobytu a średnim udziałem 
przekazów w języku polskim jest negatywna, istotna i relatywnie silna, R Pearsona=-0,414; 
p<0,001) co świadczyłoby o pełniejszym zanurzeniu w kulturze niemieckojęzycznej, ale 
jednocześnie wiąże się z częstszym korzystaniem z ofert instytucji kultury – korelacja  
z wartością indeksu intensywności korzystania z ofert instytucji kultury jest istotna i pozytywna 
(R Pearsona=0,254; p<0,001). Może to świadczyć raczej o dwukulturowości niż o asymilacji 
kulturowej. Dla osób o dłuższym pobycie język znacznie rzadziej jest barierą w korzystaniu  
z ofert instytucji kultury (bariera wskazywana trzykrotnie rzadziej, przez 13% osób 
deklarujących pobyt przekraczający 6 lat w porównaniu z 39% wśród osób o pobycie do 6 lat 
włącznie). 

Można zatem wskazać, że mając do wyboru szereg czynników charakteryzujących pobyt 
migranta w kraju przyjmującym na podstawie badania migrantów z Polski w Niemczech dla 
opisania zróżnicowania w zakresie intensywności uczestnictwa w kulturze oraz językowej 
(narodowej) preferencji dla treści kultury i kontaktów społecznych, za kluczowy należy uznać 
czynnik długości pobytu, w dalszej kolejności kwestię walencji kulturowej i sytuacji 
ekonomicznej, zauważając przy tym, że czynniki te są ze sobą powiązane i w związku z tym 
najefektywniejsza do opisu zróżnicowania i ewentualnego prognozowania zmian w zakresie 
uczestnictwa w kulturze pozostaje długość czasu pobytu.   
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Załącznik 1. Skrypt ankiety wykorzystanej w badaniu 

CAWI 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym życia migrantów z Polski 
w Niemczech. Przedsięwzięcie jest niezależnym projektem naukowym prowadzonym przez Ośrodek 
Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w badaniu zajmuje około 15 minut i ma 
charakter anonimowy. 

                                                                

P 1: Czy aktualnie mieszka P. na terenie Niemiec? (Oznacza pobyt stały lub czasowy – na ściśle 
określony okres czasu z zamiarem powrotu na stałe do Polski lub dalszego wyjazdu do innego kraju lub 
wahadłowy – tj. z regularnym powrotem do Polski na pewien czas i przyjazdami do Niemiec) 

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 2:    Proszę wskazać swoją płeć 

Odp. 1 Kobieta               

Odp. 2 Mężczyzna               

                                                                

P 3: : : : Ile ma P. lat? 

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Liczba lat   

                                                                

P 4: : : : Gdzie najbardziej czuje się P. „jak w domu”, „jak u siebie”? 

Odp. 1 Niemcy               

Odp. 2 Polska               

Odp. 3 Europa               

Odp. 4 Inne miejsce               

                                                                

P 5: Jakie ma P. obywatelstwo? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź  

Odp. 1 Polskie               

Odp. 2 Niemieckie               

Odp. 3 Innego kraju (jakiego?)                

                                                                

P 6: Proszę wymienić języki, które P. zna i wskazać stopień ich opanowania: 
Przy ocenie stopnia opanowania proszę wykorzystać stopnie: „Podstawowy” to tutaj znajomość 
podstawowych zwrotów, „Dobry” – pozwala na porozumienie się, „Zaawansowany” to swobodne 
porozumiewanie się, pisanie i czytanie. 
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Niemiecki                                                     

Angielski                                                     

Inny język (jaki?)                                                     
                                                                

                                                                

P 7: Jak P. ocenia, czy ma P. wystarczająco czasu dla siebie?  

Odp. 1 Tak, zawsze               

Odp. 2 Tak, od czasu do czasu               

Odp. 3 Tak, ale bardzo rzadko               

Odp. 4 Nie, nigdy               

                                                                

P 8: Ile jest (w przybliżeniu) w P. domu książek (bez podręczników szkolnych i instrukcji, ale 
z uwzględnieniem e-booków i audiobooków)?  

Podpowiedź: 100 CM PÓŁKA MIEŚCI 40–50 książek 

Odp. 1 Nie ma takich zbiorów               

Odp. 2 Do 25 szt.               

Odp. 3 26–50 szt.               

Odp. 4 51–100 szt.               

Odp. 5 101–500 szt.               

Odp. 6 Ponad 500 szt.               

                                                                

P 9:    Proszę określić przybliżony udział książek w poszczególnych językach w zbiorze książek, który P. 
posiada: 
Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami. UWAGA: wartość musi zostać wpisana w każde 
pole (nawet jeśli będzie to 0) 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Język polski   

Odp. 2 Język niemiecki   

Odp. 3 Inne języki   

                                                                

P 10: : : : Ile w przybliżeniu książek P. czytał/a (słuchał/a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
Bez względu na ich formę (drukowane, e-booki, audiobooki). Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość 
strzałkami  

  Uzupełnij 

Odp. 1 Liczba książek   

                                                                

P 11: : : : Proszę określić przybliżony udział książek w poszczególnych językach wśród książek, które P. 
czytał/a (słuchał/a): 
Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami. UWAGA: wartość musi zostać wpisana w każde 
pole (nawet jeśli będzie to 0) 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Język polski   

Odp. 2 Język niemiecki   

Odp. 3 Inne języki   
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P 12: Ile czasu poświęcił/a P. przeciętnie dziennie w minionym tygodniu na oglądanie telewizji? 

Odp. 1 Nie oglądam telewizji               

Odp. 2 Mniej niż godzinę dziennie               

Odp. 3 Od godziny do dwóch godzin dziennie               

Odp. 4 Od dwóch do trzech godzin dziennie               

Odp. 5 Od trzech do czterech godzin dziennie               

Odp. 6 Powyżej czterech godzin dziennie               

                                                                

P 13: : : : Proszę określić przybliżony udział czasu oglądania przez P. telewizji w poszczególnych językach: 

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami. UWAGA: wartość musi zostać wpisana w każde 
pole (nawet jeśli będzie to 0) 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Język polski   

Odp. 2 Język niemiecki   

Odp. 3 Inne języki   

                                                                

P 14: Ile w przybliżeniu godzin tygodniowo poświęca P. na czytanie prasy (gazet, tygodników, 
miesięczników), także w wersji elektronicznej? 

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Liczba godzin   

                                                                

P 15:    Proszę określić przybliżony udział prasy w poszczególnych językach w prasie, którą P. czyta: 
Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami. UWAGA: wartość musi zostać wpisana w każde 
pole (nawet jeśli będzie to 0) 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Język polski   

Odp. 2 Język niemiecki   

Odp. 3 Inne języki   

                                                                

P 16: Czy w ciągu minionego roku oglądał/a P. filmy (w dowolnym miejscu i formie)?  

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 17: W jakiej formie oglądał/a P. filmy? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi 

Odp. 1 W kinie               

Odp. 2 W telewizji               

Odp. 3 Na komputerze               

Odp. 4 W innej formie (jakiej?)               

                                                                

P 18: : : : Proszę określić przybliżony udział filmów w poszczególnych językach wśród filmów, które P. 
oglądał/a 
Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami. UWAGA: wartość musi zostać wpisana w każde 
pole (nawet jeśli będzie to 0) 

  Uzupełnij 
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Odp. 1 Język polski   

Odp. 2 Język niemiecki   

Odp. 3 Inne języki   

                                                                

P 19: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystał/a P. z następujących ofert kulturalnych poza 
domem? 
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Ekspozycje muzealne                                                     

Ekspozycje sztuki                                                     

Koncerty muzyczne                                                     

Przedstawienia 
teatralne                                                     

Przedstawienia 
operowe                                                     

Zabawy taneczne (bale, 
dyskoteki)                                                     

Filmy (kino, przegląd)                                                     

Festyny lub festiwale                                                     

Imprezy sportowe                                                     

Inna działalność 
kulturalna (jaka?)                                                      

                                                                

                                                                

P 20: Z jakich powodów nie korzysta P. z niektórych ofert kulturalnych, nie uczestniczy w pewnych 
wydarzeniach?  
Proszę wskazać 3 najważniejsze i ułożyć je wg ważności, tzn. wskazać te powody, które są dla 
Pani/Pana najistotniejsze. Pola są ruchome. Proszę przeciągnąć ze strony lewej na prawą i ustawić 
kolejność od najważniejszej 

  
Twoje 
miejsce 

Odp. 1 Nie mam pieniędzy / oferty są za drogie    

Odp. 2 Nie mam potrzeby / wolę robić coś innego   

Odp. 3 Nie mam z kim wyjść / znajomi nie interesują się   

Odp. 4 Te oferty nie są dostępne w języku, w którym chciałbym w nich 
uczestniczyć 

  

Odp. 5 Te oferty nie są dostępne w miejscach, do których mógłbym dotrzeć   

Odp. 6 Wolę korzystać z tych ofert przez Internet    

Odp. 7 Inne, jakie?   

                                                                

P 21: Czy korzystał/a P. z oferty kulturalnej podczas pobytów w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

Odp. 3 Nie dotyczy – nie byłam/byłem w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy               
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P 22: : : : Czy korzysta P. z ofert kulturalnych w Niemczech organizowanych przez następujące organizacje? 
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Instytucje polskie 
(ambasadę, konsulat, 
Instytut Polski)                                                     

Organizacje polonijne                                                     

Inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckie 
(tureckie, rosyjskie, 
włoskie itd.)                                                     

                                                                

                                                                

P 23: Czy jest P. zaangażowany/a w działalność jakiegoś stowarzyszenia kulturalnego? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź  

Odp. 1  Tak, stowarzyszenia kulturalnego niemieckiego                

Odp. 2  Tak, stowarzyszenia kulturalnego polonijnego                

Odp. 3  Tak, stowarzyszenia kulturalnego migracyjnego innego niż polonijne                

Odp. 4  Tak, nieformalnej grupy prowadzącej aktywność kulturalną                

                                                                

P 24: Jaką formą kultury interesuje się P. najbardziej? 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź  

Odp. 1 Tradycyjne, ludowe formy kultury i sztuki               

Odp. 2 Klasyczna sztuka (artyści/sztuka z przeszłości)               

Odp. 3 Aktualne popularne kierunki sztuki               

Odp. 4 Współczesny awangardowy kierunek sztuki               

Odp. 5 Żadną z powyższych               

                                                                

P 25: : : : Czy w ciągu ubiegłego roku szukał/a P. informacji o jakichś imprezach kulturalnych z zamiarem 
wzięcia w nich udziału?  

Odp. 1 Tak, często               

Odp. 2 Tak, rzadko               

Odp. 3 Nie               

                                                                

P 26: : : : Gdzie P. szukał/a informacji kulturalnych?  
Proszę wskazać 3 najważniejsze i ułożyć je wg ważności, tzn. wskazać to źródło informacji, które jest 
dla Pani/Pana najistotniejsze. Pola są ruchome. Proszę przeciągnąć ze strony lewej na prawą i ustawić 
kolejność od najważniejszej 

  
Twoje 
miejsce 

Odp. 1 Na plakatach, ogłoszeniach   

Odp. 2 W gazecie papierowej    

Odp. 3 Informują mnie znajomi/rodzina   
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Odp. 4 Pytam znajomych/rodziny   

Odp. 5 W radiu   

Odp. 6 W telewizji   

Odp. 7 W Internecie na portalach mojej miejscowości   

Odp. 8 W internetowych wydaniach gazet, na stronach lokalnego radia,  
telewizji itd. 

  

Odp. 9 W Internecie, na stronach instytucji (np. Domu Kultury), stronach 
wydarzeń itd.  

  

Odp. 10 Na portalach społecznościowych (Facebook itd.)    

Odp. 11 W inny sposób, jaki? ___________________________    

                                                                

P 27: : : : Proszę określić na poniższych skalach (za pomocą przesunięcia suwaka), który z przeciwstawnych 
przymiotników lepiej określa P. uczestnictwo w wydarzenia kulturalnych: 

Codzienne            Odświętne   

Planowe           Przypadkowe   

Systematyczne           Nieregularne   

Typowe           Nowatorskie   

Aktywne           Bierne   

                                                                

P 28: : : : Czy jest P. zadowolony/a z własnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych?  

Odp. 1 Zdecydowanie tak               

Odp. 2 Raczej tak               

Odp. 3 Ani tak, ani nie               

Odp. 4 Raczej nie               

Odp. 5 Zdecydowanie nie               

                                                                

P 29: : : : Z kim najczęściej uczestniczy P. w wydarzeniach kulturalnych? 
Proszę wskazać 3 najważniejsze i ułożyć je wg ważności tzn. wskazać te które jest dla Pani/Pana 
najistotniejsze. Pola są ruchome. Proszę przeciągnąć ze strony lewej na prawą i ustawić kolejność od 
najważniejszej 

  
Twoje 
miejsce 

Odp. 1 Samemu   

Odp. 2 Z mężem/żoną (partnerem/partnerką)   

Odp. 3 Z dziećmi   

Odp. 4 Ze znajomymi   

Odp. 5 Ze współpracownikami   

Odp. 6 Z innymi osobami, z kim?   

                                                                

P 30: Ile czasu w ciągu tygodnia średnio poświęca P. na uczestnictwo w kulturze (czytanie książek, 
chodzenie do teatru, kina, domu kultury, na koncerty, wystawy, aktywność artystyczną itp.)?  

Odp. 1 Poniżej 2 godzin               

Odp. 2 2–7 godzin               

Odp. 3 Powyżej 7 godzin               
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P 31: Ile wynoszą przeciętne miesięczne wydatki na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na 
osobę w P. gospodarstwie domowym?  

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Kwota w Euro   

                                                                

P 32: Jak P. ocenia funkcjonowanie poszczególnych instytucji kultury w P. otoczeniu?  
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Instytucji niemieckich                                                     

Instytucji polskich (np. 
Instytutów Polskich)                                                     

Organizacji polonijnych                                                     

Innych stowarzyszeń 
kulturalnych 
imigranckich (tureckich, 
rosyjskich, włoskich itd.)                                                     

                                                                

                                                                

P 33: Czy zajmuje się P. obecnie jakimś działaniem artystyczno-twórczym podczas wolnego czasu? 

(np. tańcem, malowaniem, śpiewem, szyciem, majsterkowaniem itp.) 

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 34: W jakim zakresie zajmuje się P. czymś artystyczno-twórczym? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi 

Odp. 1 Sztuki wizualne (malowanie, rzeźba, fotografia itd.)               

Odp. 2 Muzyka (granie na instrumencie, śpiewanie)                

Odp. 3 Teatr (aktorstwo, reżyseria)               

Odp. 4 Pisanie (opowiadania, wiersze, teksty dziennikarskie itd.)               

Odp. 5 Taniec               

Odp. 6 Rzemiosło, prace ręczne (majsterkowanie, szycie, dekorowanie itd.)               

Odp. 7 Inne (jakie?)               

                                                                

Pytania metryczkowe 

                                                                

P 35: : : : W jakim kraju / w jakich krajach urodzili się: 
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Pan/i                                                     

ojciec                                                     

matka                                                     

                                                                

                                                                

P 36:    W jakim kraju zdobył/a P. obecny poziom wykształcenia? 

Odp. 1 Niemcy               

Odp. 2 Polska               

                                                                

P 37:    Jakie jest P. wykształcenie? 

Odp. 1 Jeszcze się kształcę               

Odp. 2 Szkoła główna/podstawowa (hauptschul-/volksschulabschluss)                

Odp. 3 Politechnika (abschluss der polytechnischen oberschule)               
Odp. 4 Liceum/szkoła średnia (mittlere reife/ realschul- oder gleichwertiger 

abschluss) 
              

Odp. 5 Liceum zawodowe (fachhochschulreife (fachabitur))               

Odp. 6 Matura (hochschulreife/abitur)               

Odp. 7 Szkoła wyższa (abgeschlossenes fachhochschulstudium)               

Odp. 8 Uniwersytet (abgeschlossenes hochschulstudium)               

Odp. 9 Nie ukończyłam/ukończyłem żadnej szkoły               

                                                                

P 38: : : : Proszę podać swoje aktualne wykształcenie:  

Odp. 1 Podstawowe               

Odp. 2 Gimnazjalne               

Odp. 3 Zasadnicze zawodowe               

Odp. 4 Zawodowe (technikum)               

Odp. 5 Średnie (liceum)               

Odp. 6 Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)               

Odp. 7 Wyższe               

Odp. 8  Inna odpowiedź, (jaka?)                

                                                                

P 39:    W którym kraju związkowym P. obecnie zamieszkuje (przebywa)? 

Odp. 1 Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)               

Odp. 2 Bawaria (Bayern)                

Odp. 3 Berlin               

Odp. 4 Brandenburgia (Brandenburg)                

Odp. 5 Brema (Bremen)                

Odp. 6 Hamburg               

Odp. 7 Hesja (Hessen)                

Odp. 8 Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)                

Odp. 9 Dolna Saksonia (Niedersachsen)                

Odp. 10 Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)                

Odp. 11 Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)                

Odp. 12 Saara (Saarland)                

Odp. 13 Saksonia (Sachsen)                

Odp. 14 Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)                
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Odp. 15 Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein)                

Odp. 16 Turyngia (Thüringe)                

                                                                

P 40: Proszę wskazać wielkość miejscowości (w Niemczech), w której P. obecnie zamieszkuje: 

Odp. 1 Miasto powyżej 1 miliona mieszkańców               

Odp. 2 Miasto od 500 tys. do 999 999 mieszkańców               

Odp. 3 Miasto od 100 tys. do 499 999 mieszkańców               

Odp. 4 Miasto od 20 tys. do 99 999 mieszkańców               

Odp. 5 Miasto od 5 tys. do 19 999 mieszkańców               

Odp. 6 Miasto poniżej 5 tys. mieszkańców               

Odp. 7 Wieś               

                                                                

P 41: : : : Jakie wykształcenie uzyskał P. ojciec? 

Proszę wskazać najbardziej aktualny poziom wykształcenia 

Odp. 1 Podstawowe               

Odp. 2 Gimnazjalne               

Odp. 3 Zasadnicze zawodowe               

Odp. 4 Zawodowe (technikum)               

Odp. 5 Średnie (liceum)               

Odp. 6 Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)               

Odp. 7 Wyższe               

Odp. 8 Inna odpowiedź                

Odp. 9 Nie wiem               

                                                                

P 42: : : : Jakie wykształcenie uzyskała P. matka? 

Proszę wskazać najbardziej aktualny poziom wykształcenia 

Odp. 1 Podstawowe               

Odp. 2 Gimnazjalne               

Odp. 3 Zasadnicze zawodowe               

Odp. 4 Zawodowe (technikum)               

Odp. 5 Średnie (liceum)               

Odp. 6 Półwyższe (nieukończone studia/licencjat)               

Odp. 7 Wyższe               

Odp. 8 Inna odpowiedź                

Odp. 9 Nie wiem               

                                

P 43: : : : Jaki typ aktywności zawodowej najlepiej opisuje P. obecną sytuację?  

Odp. 1 Uczeń/Student               

Odp. 2 Robotnik/pracownik fizyczny               

Odp. 3 Urzędnik/pracownik administracji/nauczyciel               

Odp. 4 Pracownik umysłowy/specjalista               

Odp. 5 Wolny zawód (prawnik/lekarz/artysta)               

Odp. 6 Emeryt/rencista               

Odp. 7 Przedsiębiorca/kupiec/rzemieślnik               

Odp. 8 Menedżer wyższego szczebla/dyrektor               

Odp. 9 Menedżer niższego szczebla/kierownik               
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Odp. 10 Rolnik               

Odp. 11 Osoba prowadząca gospodarstwo domowe               

Odp. 12 Prace dorywcze               

Odp. 13 Obecnie bezrobotny               

Odp. 14 Inna sytuacja, jaka?               

                                                                

P 44: Czy praca którą P. wykonuje jest zgodna z P. umiejętnościami?  

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie, jest poniżej moich umiejętności               

Odp. 3 Nie, jest powyżej moich umiejętności               

Odp. 4 Trudno powiedzieć               

                                                                

P 45: : : : Czy żyje P. w związku (małżeńskim, partnerskim itp.)? 

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 46: Jaka jest narodowość P. partnera/ki? 

Odp. 1 Niemiecka               

Odp. 2 Polska               

Odp. 3 Inna (jaka?)               

                                                                

P 47: Czy ma P. dzieci?  

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 48: Czy ma P. dzieci w wieku szkolnym? 

Odp. 1 Tak               

Odp. 2 Nie               

                                                                

P 49: Czy jest P. zainteresowany/a nauczaniem P. dzieci języka polskiego poza domem?  

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi 

Odp. 1 Tak, nauczaniem w szkole niemieckiej jako języka ojczystego               

Odp. 2 Tak, nauczaniem w szkole niemieckiej jako języka obcego                

Odp. 3 Tak, nauczaniem w szkołach polonijnych               
Odp. 4 Tak, w punktach szkolnych przy polskich placówkach konsularnych 

i dyplomatycznych  
              

                                                                

P 50: Z iloma osobami kontaktuje się P. w celach towarzyskich i osobistych regularnie (przynajmniej 
kilka razy w roku)? 

Proszę podać przybliżoną liczbę takich osób i wskazać, kim są:  
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Z najbliższej rodziny                                                     

Spośród przyjaciół 
i znajomych                                                      

                                                                

Lista odpowiedzi               

Kod Wartość               

Odp. 1 z żadną               

Odp. 2 1               

Odp. 3 2               

Odp. 4 3               

Odp. 5 4               

Odp. 6 5               

Odp. 7 6               

Odp. 8 7               

Odp. 9 8               

Odp. 10 9               

Odp. 11 10               

Odp. 12 11               

Odp. 13 12               

Odp. 14 13               

Odp. 15 14               

Odp. 16 15               

Odp. 17 16               

Odp. 18 17               

Odp. 19 18               

Odp. 20 19               

Odp. 21 20               

Odp. 22 więcej niż 20               

                                                                

P 51: Który opis najlepiej charakteryzuje P. pobyt w Niemczech: 

Odp. 1 Na stałe               
Odp. 2 Czasowo (na ściśle określony okres czasu z zamiarem powrotu na stałe 

do Polski lub dalszego wyjazdu do innego kraju)  
              

Odp. 3 Wahadłowo (tj. z regularnym powrotem do Polski na pewien czas 
i przyjazdami do Niemiec)  

              

                                                                

                                

P 52: Jakie powody miał/a P. aby wyjechać do Niemiec i tu zostać? 
Proszę wskazać 3 najważniejsze i ułożyć je wg ważności, tzn. wskazać te powody, które są dla 
Pani/Pana najistotniejsze. Pola są ruchome. Proszę przeciągnąć ze strony lewej na prawą i ustawić 
kolejność od najważniejszej 

  
Twoje 
miejsce 

Odp. 1 Ekonomiczne (np. wyższe zarobki lub dostępność świadczeń socjalnych)   

Odp. 2 Polityczne/religijne   

Odp. 3 Rodzinne/osobiste   

Odp. 4 Ze względu na edukację/studia   
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Odp. 5 Ze względów zawodowych (np. większe możliwości rozwoju 
zawodowego lub awansu) 

  

Odp. 6 Pochodzenie niemieckie   

Odp. 7 Inne   

                                                                

P 53: Ile lat P. mieszka w Niemczech? 

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Liczba lat   

                                                                

P 54: Od ilu lat odbywa P. takie wyjazdy czasowe? 

Proszę wpisać liczbę lub zmienić wartość strzałkami 

  Uzupełnij 

Odp. 1 Liczba lat   

                                                                

P 55: Czy jest P. zadowolona/zadowolony z sytuacji życiowej? 

Odp. 1 Bardzo zadowolony               

Odp. 2 Raczej zadowolony               

Odp. 3 Ani zadowolony, ani niezadowolony               

Odp. 4 Raczej niezadowolony               

Odp. 5 Bardzo niezadowolony               

                                                                

P 56:    Które z następujących stwierdzeń najlepiej określa sposób gospodarowania pieniędzmi w P. 
gospodarstwie domowym? 
Proszę wybrać jedno, które najlepiej opisuje kondycję finansową w Pani/Pana gospodarstwie 
domowym.  

Odp. 1 Żyjemy bardzo biednie, nie wystarcza nam na podstawowe potrzeby               

Odp. 2 Żyjemy skromnie, musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować               
Odp. 3 Żyjemy średnio, wystarcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na 

poważniejsze zakupy 
              

Odp. 4 Żyjemy dobrze, wystarcza nam na wiele nawet bez specjalnego 
oszczędzania 

              

Odp. 5 Żyjemy bardzo dobrze, możemy sobie pozwolić na pewien luksus               

                                                                

P 57: W jakim kraju spodziewa się P. mieszkać za 5 lat?  

Odp. 1 W Polsce               

Odp. 2 W Niemczech               

Odp. 3 W innym kraju europejskim               

Odp. 4 W jakimś kraju poza Europą               

Odp. 5 Nie wiem               

Odp. 6 Jest mi obojętne, w jakim kraju będę mieszkała/mieszkał               

                                                                

Dziękujemy za udział w badaniu! 
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Załącznik 2. Podsumowanie zróżnicowania 

uczestnictwa w kulturze ze względu na walencję 

kulturową, sytuację ekonomiczną gospodarstwa 

i długość sytuacji migracyjnej 

Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

Ile czasu w ciągu Ile czasu w ciągu Ile czasu w ciągu Ile czasu w ciągu 
tygodnia średnio tygodnia średnio tygodnia średnio tygodnia średnio 
poświęca P. na poświęca P. na poświęca P. na poświęca P. na 
uczestnictwo uczestnictwo uczestnictwo uczestnictwo     
w kulturze w kulturze w kulturze w kulturze (czytanie (czytanie (czytanie (czytanie 
książek, chodzenie do książek, chodzenie do książek, chodzenie do książek, chodzenie do 
teatru, kina, domu teatru, kina, domu teatru, kina, domu teatru, kina, domu 
kultury, na koncerty, kultury, na koncerty, kultury, na koncerty, kultury, na koncerty, 
wystawy, aktywność wystawy, aktywność wystawy, aktywność wystawy, aktywność 
artystyczną itp.)?artystyczną itp.)?artystyczną itp.)?artystyczną itp.)? 

V =0,109; 
p=0,002 

częściej 
krótkie 
czasy 

V=0,074; 
p=0,032 

częściej 
dłuższe 
czasy 

V=0,119; 
p<0,001 

dłuższe 
czasy 

korzysta-
nia 

Ile wynoszą przecięIle wynoszą przecięIle wynoszą przecięIle wynoszą przeciętne tne tne tne 
miesięczne wydatki miesięczne wydatki miesięczne wydatki miesięczne wydatki     
na uczestnictwo na uczestnictwo na uczestnictwo na uczestnictwo     
w wydarzeniach w wydarzeniach w wydarzeniach w wydarzeniach 
kulturalnych na osobę kulturalnych na osobę kulturalnych na osobę kulturalnych na osobę 
w P. gospodarstwie w P. gospodarstwie w P. gospodarstwie w P. gospodarstwie 
domowym? (domowym? (domowym? (domowym? (eeeeuro)uro)uro)uro)    

istotne U 41,5 
wobec 
58,8 

istotne U 61,93 
wobec 
37,07 

istotne U 58,16 
wobec 
50,74 

Czy jest P. Czy jest P. Czy jest P. Czy jest P. 
zadowolony/a zadowolony/a zadowolony/a zadowolony/a     
z własnego z własnego z własnego z własnego 
uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa uczestnictwa     
w w w w wydarzeniach wydarzeniach wydarzeniach wydarzeniach 
kulturalnych?kulturalnych?kulturalnych?kulturalnych?    

istotne U 3.23 
wobec 
3,47 

istotne U 3,49 
wobec 
3,19 

istotne U 3,48 
wobec 
3,33 

Z kim najczęściej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnychZ kim najczęściej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnychZ kim najczęściej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnychZ kim najczęściej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych    

SSSSamemuamemuamemuamemu    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Z mężem/ żoną Z mężem/ żoną Z mężem/ żoną Z mężem/ żoną 
(partnerem/ (partnerem/ (partnerem/ (partnerem/ 
partnerką)partnerką)partnerką)partnerką)    

nie ma 
różnicy 

 V=0,081; 
p=0,004 

81,97% 
wobec 
74,9 

nie ma 
różnicy 

 

Z dziećmiZ dziećmiZ dziećmiZ dziećmi    
nie ma 
różnicy 

 V=0,071; 
p=0,012 

45,0% 
wobec 
52,8% 

V=0,092; 
p=0,001 

52,1% 
wobec 
42,9% 

Ze znajomymiZe znajomymiZe znajomymiZe znajomymi    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,121; 
p<0,001 

74,4% 
wobec 
84,2% 
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Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

Ze współpracownikamiZe współpracownikamiZe współpracownikamiZe współpracownikami    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,069; 
p=0,015 

18,3% 
wobec 
24,0% 

Udział książek w języku Udział książek w języku Udział książek w języku Udział książek w języku 
polskim polskim polskim polskim 
wwww    księgozbiorzeksięgozbiorzeksięgozbiorzeksięgozbiorze 

istotne U 76,15 
wobec 
59,17 

istotne 
U 

63,24 
wobec 
71,21 

istotne U 54,81 
wobec 
76,75 

Udział książek w języku Udział książek w języku Udział książek w języku Udział książek w języku 
polskim polskim polskim polskim wśród wśród wśród wśród 
czytanych książekczytanych książekczytanych książekczytanych książek    

istotne U 82,02 
wobec 
61,64 

istotne 
U 

66,06 
wobec 
75,91 

istotne U 56,58 
wobec 
81,01 

Udział czasu oglądania Udział czasu oglądania Udział czasu oglądania Udział czasu oglądania 
telewizji w języku telewizji w języku telewizji w języku telewizji w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

istotne U 59,34 
wobec 
34,99 

istotne 
U 

41,64 
wobec 
49,32 

istotne U 33,34 
wobec 
55,61 

Udział prasyUdział prasyUdział prasyUdział prasy    czytanej czytanej czytanej czytanej 
wwww    języku polskim języku polskim języku polskim języku polskim  

istotne U 64,09 
wobec 
43,95 

istotne 
U 

51,4 
wobec 
58,12 

istotne U 44,93 
wobec 
62,30 

Udział filmów Udział filmów Udział filmów Udział filmów 
oglądanych w języku oglądanych w języku oglądanych w języku oglądanych w języku 
polskimpolskimpolskimpolskim    

istotne U 66,67 
wobec 
43,14 

istotne 
U 

47,89 
wobec 
58,82 

istotne U 39,13 
wobec 
62,73 

Korzystanie z Korzystanie z Korzystanie z Korzystanie z ofert ofert ofert ofert 
organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: 
Instytucje polskieInstytucje polskieInstytucje polskieInstytucje polskie    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,136; 
p<0,001 

21,8% 
wobec 
11,9% 

Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert 
organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: 
Organizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijneOrganizacje polonijne    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,091; 
p=0,017 

32,6% 
wobec 
25,7% 

Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert Korzystanie z ofert 
organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: organizowanych przez: 
Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia Inne stowarzyszenia 
kulturalne imigranckiekulturalne imigranckiekulturalne imigranckiekulturalne imigranckie    

V=0,112; 
p=0,004 

12,5% 
wobec 
20,0% 

nie ma 
różnicy 

 V=0,080; 
p=0,047 

20,6% 
wobec 
16,0% 

Jak ocenia funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniuJak ocenia funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniuJak ocenia funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniuJak ocenia funkcjonowanie instytucji kultury w otoczeniu    

Instytucji niemieckichInstytucji niemieckichInstytucji niemieckichInstytucji niemieckich    
istotne U 3,78 

wobec 
4,24 

istotne 
U 

4,14 
wobec 
3,85 

istotne U 3,48 
wobec 
3,33 

Instytucji polskich (np. Instytucji polskich (np. Instytucji polskich (np. Instytucji polskich (np. 
Instytutów Polskich)Instytutów Polskich)Instytutów Polskich)Instytutów Polskich)    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Organizacji polonijnychOrganizacji polonijnychOrganizacji polonijnychOrganizacji polonijnych    
istotne U 3,35 

wobec 
3,09 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 3,45 
wobec 
3,58 

Innych stowarzyszeń Innych stowarzyszeń Innych stowarzyszeń Innych stowarzyszeń 
kulturalnych kulturalnych kulturalnych kulturalnych 
imigranckich (tureckich, imigranckich (tureckich, imigranckich (tureckich, imigranckich (tureckich, 
rosyjskich, włoskich itd.)rosyjskich, włoskich itd.)rosyjskich, włoskich itd.)rosyjskich, włoskich itd.) 

nie ma 
różnicy 

 istotne 
U 

3,45 
wobec 
3,66 

nie ma 
różnicy 

 

Ile jest (w przybliżeniu) Ile jest (w przybliżeniu) Ile jest (w przybliżeniu) Ile jest (w przybliżeniu) 
w P. domu książek w P. domu książek w P. domu książek w P. domu książek     
(bez podręczników (bez podręczników (bez podręczników (bez podręczników 
szkolnych i instrukcji, szkolnych i instrukcji, szkolnych i instrukcji, szkolnych i instrukcji, 

V=0,181; 
p<0,001 

mniejsze 
księgo-
zbiory 

V=0,131; 
p=0,001 

większe 
księgo-
zbiory 

V=0, 339; 
p<0,001 

większe 
księgo-
zbiory 
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Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

ale zale zale zale z    uwzględnieniem uwzględnieniem uwzględnieniem uwzględnieniem     
eeee----booków booków booków booków 
iiii    audiobooków)?audiobooków)?audiobooków)?audiobooków)? 

Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu 
książek P. czytał/a książek P. czytał/a książek P. czytał/a książek P. czytał/a 
(słuchał/a) (słuchał/a) (słuchał/a) (słuchał/a)     
w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich     
12 miesięcy?12 miesięcy?12 miesięcy?12 miesięcy?    

istotne U 14,84 
wobec 
16,42 

istotne 
U 

16,6 
wobec 
15,93 

istotne U 17,99 
wobec 
14,89 

Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu Ile w przybliżeniu 
godzin tygodniowo godzin tygodniowo godzin tygodniowo godzin tygodniowo 
poświęca P. poświęca P. poświęca P. poświęca P.     
na czytanie prasy na czytanie prasy na czytanie prasy na czytanie prasy 
(gazet, tygodników, (gazet, tygodników, (gazet, tygodników, (gazet, tygodników, 
miesięczników), miesięczników), miesięczników), miesięczników),     
także wtakże wtakże wtakże w    wersji wersji wersji wersji 
elektronicznej?elektronicznej?elektronicznej?elektronicznej? 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 istotne U 6,73 
wobec 
5,02 

Ile czasu poświęcił/a P. Ile czasu poświęcił/a P. Ile czasu poświęcił/a P. Ile czasu poświęcił/a P. 
przeciętnie dziennie przeciętnie dziennie przeciętnie dziennie przeciętnie dziennie 
wwww    minionym tygodniu minionym tygodniu minionym tygodniu minionym tygodniu 
na oglądanie telewizji?na oglądanie telewizji?na oglądanie telewizji?na oglądanie telewizji? 

V=0,134; 
p=0,002 

krótsze 
czasy 

oglądania 

nie ma 
różnicy 

 V=0,189; 
p<0,001 

dłuższe 
czasy 

korzysta-
nia 

Czy w ciągu minionego Czy w ciągu minionego Czy w ciągu minionego Czy w ciągu minionego 
roku oglądał/a P.filmyroku oglądał/a P.filmyroku oglądał/a P.filmyroku oglądał/a P.filmy    
(w dowolnym miejscu (w dowolnym miejscu (w dowolnym miejscu (w dowolnym miejscu 
iiii    formie)?formie)?formie)?formie)? 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Filmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinieFilmy w kinie    

nie ma 
różnicy 

 V=0,142; 
p<0,001 

66,8% 
wobec 
51,8% 

nie ma 
różnicy 

 

Filmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizjiFilmy w telewizji    
V=0,061; 
p=0,049 

73,7% 
wobec 
78,9% 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 80% 
wobec 
69,3% 

Filmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerzeFilmy na komputerze    
V=0,091; 
p=0,003 

77,2% 
wobec 
69,0% 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 65,3% 
wobec 
81,5% 

Czy zajmuje się P.Czy zajmuje się P.Czy zajmuje się P.Czy zajmuje się P.    
obecnie jakimś obecnie jakimś obecnie jakimś obecnie jakimś 
działaniem działaniem działaniem działaniem     
artystycznoartystycznoartystycznoartystyczno----twórczym twórczym twórczym twórczym 
podczas wolnego podczas wolnego podczas wolnego podczas wolnego 
czasu?czasu?czasu?czasu?    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Zaangażowanie Zaangażowanie Zaangażowanie Zaangażowanie 
wwww    działalność jakiegoś działalność jakiegoś działalność jakiegoś działalność jakiegoś 
stowarzyszenia stowarzyszenia stowarzyszenia stowarzyszenia 
kulturalnegokulturalnegokulturalnegokulturalnego 

V=0,063; 
p=0,040 

6,9% 
wobec 
10,4% 

nie ma 
różnicy 

 V=0,085; 
p=0,003 

12,6% 
wobec 
7,5% 
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Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

Czy w ciągu ubiegłego Czy w ciągu ubiegłego Czy w ciągu ubiegłego Czy w ciągu ubiegłego 
roku szukał/a P. roku szukał/a P. roku szukał/a P. roku szukał/a P. 
informacji o jakichś informacji o jakichś informacji o jakichś informacji o jakichś 
imprezach kulturalnych imprezach kulturalnych imprezach kulturalnych imprezach kulturalnych 
z zamiarem wzięcia z zamiarem wzięcia z zamiarem wzięcia z zamiarem wzięcia 
wwww    nich udziału?nich udziału?nich udziału?nich udziału? 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Gdzie P. szukał/a informacji kulturalnych?Gdzie P. szukał/a informacji kulturalnych?Gdzie P. szukał/a informacji kulturalnych?Gdzie P. szukał/a informacji kulturalnych?    

Na plakatach, Na plakatach, Na plakatach, Na plakatach, 
ogłoszeniachogłoszeniachogłoszeniachogłoszeniach    

V=0,063; 
p=0,039 

25,2% 
wobec 
30,9% 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

W gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowejW gazecie papierowej    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Informują mnie Informują mnie Informują mnie Informują mnie 
znajomi/rodzinaznajomi/rodzinaznajomi/rodzinaznajomi/rodzina    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Pytam Pytam Pytam Pytam 
znajomych/rodzinyznajomych/rodzinyznajomych/rodzinyznajomych/rodziny    

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,076; 
p=0,007 

7,9% 
wobec 
12,5% 

W radiuW radiuW radiuW radiu    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

W telewizjiW telewizjiW telewizjiW telewizji    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

W W W W IIIInternecie nternecie nternecie nternecie     
na portalach mojej na portalach mojej na portalach mojej na portalach mojej 
miejscowościmiejscowościmiejscowościmiejscowości 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,060;
p=0,034 

41,3% 
wobec 
35,4% 

W internetowych W internetowych W internetowych W internetowych 
wydaniach gazet, wydaniach gazet, wydaniach gazet, wydaniach gazet,     
na stronach lokalnego na stronach lokalnego na stronach lokalnego na stronach lokalnego 
radia, telewizji itd.radia, telewizji itd.radia, telewizji itd.radia, telewizji itd.    

V=0,07; 
p=0,022 

17,1% do 
22,8% 

V=0,125; 
p<0,001 

24,9% 
wobec 
13,7% 

V=0,102; 
p<0,001 

25,7% 
wobec 
17,4% 

W W W W IIIInternecie, na nternecie, na nternecie, na nternecie, na 
stronach instytucji stronach instytucji stronach instytucji stronach instytucji     
(np. Domu Kultury), (np. Domu Kultury), (np. Domu Kultury), (np. Domu Kultury), 
stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd.stronach wydarzeń itd. 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,061; 
p=0,030 

21,9% 
wobec 
17,1% 

Na portalach Na portalach Na portalach Na portalach 
społecznościowych społecznościowych społecznościowych społecznościowych 
(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.)(Facebook itd.) 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 V=0,112; 
p<0,001 

36,0% 
wobec 
47,0% 

Z jakich powodów nie korzysta z niektórych ofert kulturalnychZ jakich powodów nie korzysta z niektórych ofert kulturalnychZ jakich powodów nie korzysta z niektórych ofert kulturalnychZ jakich powodów nie korzysta z niektórych ofert kulturalnych    

Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / Nie mam pieniędzy / 
oferty są za drogieoferty są za drogieoferty są za drogieoferty są za drogie    

V=0,09; 
p=0,003 

32,66% 
wobec 
24,56% 

V=0,349; 
p<0,001 

16,53% 
wobec 
50,13% 

V=0,088; 
p=0,002 

22,77% 
wobec 
30,56% 

Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / Nie mam potrzeby / 
wolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innegowolę robić coś innego    

V=0,13; 
p<0,001 

51,61% 
wobec 
64,49% 

V=0,160; 
p<0,001 

63,82% 
wobec 
46,7% 

nie ma 
różnicy 
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Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / Nie mam z kim wyjść / 
znajomi nie znajomi nie znajomi nie znajomi nie     
interesują sięinteresują sięinteresują sięinteresują się    

V=0,062; 
p=0,043 

43,75% 
wobec 
37,63% 

nie ma 
różnicy 

 V=0,104; 
p=<0,001 

34,16% 
wobec 
44,36% 

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

V=0,263; 
p<0,001 

39,92% 
wobec 
16,43% 

V=0,119; 
p<0,001 

22,89% 
wobec 
34,30% 

V=0,295; 
p<0,001 

13,04% 
wobec 
39,03% 

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

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych Wolę korzystać z tych 
ofert przez ofert przez ofert przez ofert przez IIIInternetnternetnternetnternet 

V=0,11; 
p<0,001 

28,43% 
wobec 
38,87% 

V=0,077; 
p=0,007 

36,65 
wobec 
28,76% 

V=0,059; 
p=0,037 

37,13% 
wobec 
31,50% 

Który z przeciwstawnych przymiotników lepiej określa P. uczestnictwo w wydarzenia kulturalnychKtóry z przeciwstawnych przymiotników lepiej określa P. uczestnictwo w wydarzenia kulturalnychKtóry z przeciwstawnych przymiotników lepiej określa P. uczestnictwo w wydarzenia kulturalnychKtóry z przeciwstawnych przymiotników lepiej określa P. uczestnictwo w wydarzenia kulturalnych    

codzienne codzienne codzienne codzienne ––––    odświętneodświętneodświętneodświętne 
istotne U bardziej 

odświętne 
istotne 

U 
bardziej 

odświętne 
istotne U mniej 

odświętne 

planowe planowe planowe planowe ––––    przypadkoweprzypadkoweprzypadkoweprzypadkowe    
nie ma 
różnicy 

 istotne 
U 

bardziej 
planowe 

nie ma 
różnicy 

 

systematyczne systematyczne systematyczne systematyczne ––––    
nieregularnenieregularnenieregularnenieregularne 

istotne U bardziej 
nieregu-

larne 

istotne 
U 

bardziej 
systema-

tyczne 

istotne U bardziej 
regularne 

typowe typowe typowe typowe ––––    nowatorskienowatorskienowatorskienowatorskie 
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

aktywne aktywne aktywne aktywne ––––    biernebiernebiernebierne 
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 istotne U bardziej 
aktywne 

Zainteresowanie Zainteresowanie Zainteresowanie Zainteresowanie 
nauczaniem polskiego nauczaniem polskiego nauczaniem polskiego nauczaniem polskiego 
poza domempoza domempoza domempoza domem    

V=0,115; 
p=0,040 

66,6% do 
56,4% 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Wielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej członków najbliższej rodziny a walencja kulturowa    

Polacy w PolscePolacy w PolscePolacy w PolscePolacy w Polsce    
istotne U 7,68 

wobec 
6,79 

nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 

Polacy w NiemczechPolacy w NiemczechPolacy w NiemczechPolacy w Niemczech    
nie ma 
różnicy 

 nie ma 
różnicy 

 istotne U 3,14 
wobec 
2,31 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    
istotne U 0,99 

wobec 
2,56 

istotne 
U 

1,98 
wobec 
1,59 

istotne U 2,95 
wobec 
1,08 

Inni imigranciInni imigranciInni imigranciInni imigranci    
istotne U 0,46 

wobec 
1,11 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 1,04 
wobec 
0,89 
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Zmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanieZmienna/pytanie    
wwww    kwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszukwestionariuszu 

WalencjaWalencjaWalencjaWalencja    Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna    Długość migracjiDługość migracjiDługość migracjiDługość migracji    

Miara 
Wyniki dla 

polskiej 
orientacji 

Miara 
Wyniki dla 

lepszej 
sytuacji  

Miara 
Wyniki dla 

dłuższej 
migracji 

Wielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowaWielkość sieci społecznej obejmującej znajomych i przyjaciół a walencja kulturowa    

Polacy w PolscePolacy w PolscePolacy w PolscePolacy w Polsce    
istotne U 7,36 

wobec 
6,48 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 6,31 
wobec 
7,49 

Polacy w NiemczechPolacy w NiemczechPolacy w NiemczechPolacy w Niemczech    
istotne U 5,57 

wobec 
6,83 

nie ma 
różnicy 

 istotne U 6,75 
wobec 
5,79 

NiemcyNiemcyNiemcyNiemcy    
istotne U 4,19 

wobec 
8,00 

istotne 
U 

7,07 
wobec 
5,03 

istotne U 8,72 
wobec 
4,83 

Inni Inni Inni Inni imigranciimigranciimigranciimigranci    
istotne U 2,83 

wobec 
4,84 

istotne 
U 

4,56 
wobec 
3,37 

istotne U 4,95 
wobec 
3,68 

Udział zmiennych Udział zmiennych Udział zmiennych Udział zmiennych 
różnicujących różnicujących różnicujących różnicujących     
(na 61 zmiennych)(na 61 zmiennych)(na 61 zmiennych)(na 61 zmiennych)    

55,74% 42,62% 68,85% 
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