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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 Za-
chodni 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) – kie-
rownik 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 bada-
nia 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 uczestnic-
twa 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 sfe-
rze publicznej.  

Celem badania jakościowego rodzin migrantów z Polski w Niemczech było przede wszystkim 
dokonanie diagnozy użytkowania mediów i uczestnictwa w kulturze, a także recepcji działalności 
instytucji polskiej kultury i ich przekazów. Zastosowano strategię studium przypadku, co uwarun-
kowane było chęcią dokonania możliwie najdokładniejszej diagnozy wybranych przypadków eg-
zemplifikujących zróżnicowanie wzorów uczestnictwa w kulturze rodzin polskich  
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w Niemczech. W jej ramach zastosowano indywidualne wywiady pogłębione, diady homoge-
niczne (w sytuacji, gdy ze względów organizacyjnych niemożliwe było przeprowadzenie wywia-
dów indywidualnych) oraz dzienniczek budżetu czasu1. 

Zaplanowano przeprowadzenie studiów przypadków gospodarstw domowych (N=21). Dobór 
przypadków do badania był celowy, w oparciu o kryterium maksymalnego zróżnicowania. Osta-
tecznie przeprowadzono 22 studia przypadków. 

Tabela 1.Charakterystyka badanych studiów przypadków 

 

Lp.Lp.Lp.Lp.    Stosowany kodStosowany kodStosowany kodStosowany kod    WiekWiekWiekWiek    PłećPłećPłećPłeć    Sytuacja rodzinnaSytuacja rodzinnaSytuacja rodzinnaSytuacja rodzinna    LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja    

1111 MPN_CS1_A 32 M Singiel Berlin 

2222 MPN_CS2_A 55 M Singiel 
Nadrenia-Północna 

Westfalia 

3333 
MPN_CS3_A 30 K 

Małżeństwo, 2 córki: 4 i 3 lata Berlin 
MPN_CS3_B 40 M 

4444 
MPN_CS4_A 25 K 

Małżeństwo, spodziewają się dziecka Dolna Saksonia 
MPN_CS4_B 25 M 

5555 MPN_CS5_AB 23 i 27 K i K Siostry, singielki Berlin 

6666 
MPN_CS6_A 50 K Małżeństwo, 2 synów mających swoje 

rodziny i mieszkających osobno 
Dolna Saksonia 

MPN_CS6_B 50 M 

7777 MPN_CS7_AB 30 K i M Związek partnerski, bezdzietni Bawaria 

8888 MPN_CS8_AB 30/35 K i M Małżeństwo, bezdzietni Bawaria 

9999 MPN_CS9_AB 30 K i M 
Małżeństwo, 2 dzieci: syn 6 lat, córka 3 

lata 
Dolna Saksonia 

10101010 
MPN_CS10_A 35 K i M 

Małżeństwo, 2 synów: 6 lat i 2 lata Bawaria 
MPN_CS10_B   

11111111 MPN_CS16_A 55/60 K Małżeństwo, 2 synów ok. 20-25 r.ż. 
Meklemburgia-Po-

morze Przednie 

12121212 
MPN_CS17_A 40 K 

Małżeństwo, 2 synów: 10 i 6 lat 
Meklemburgia-Po-

morze Przednie MPN_CS17_B 40 M 

13131313 MPN_CS19_AB 40 K i M 
Małżeństwo, 2 córki i syn: od 7 do 12 

r.ż. 

Meklemburgia-Po-

morze Przednie 

14141414 MPN_CS20_AB 40 K i M Małżeństwo, 2 synów: 4 i 9 lat Saksonia 

                                                             

1Narzędzie wykorzystywane w tym komponencie badań terenowych opierało się na założeniach narzę-
dzia stosowanego przez autorów raportu A. Bachórz i in., Punkty styczne: między kulturą a praktyką 
(nie)uczestnictwa, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej 2014 
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15151515 
MPN_CS21_AB 40 K i M Małżeństwo, 2 synów: 15 lat i 2 lata Saksonia 

MPN_CS21_C 15 M Syn  

16161616 MPN_CS22_AB 40 K i M Małżeństwo, syn 6 lat Saksonia 

17171717 

MPN_CS11_A 40 K 
Małżeństwo, dwie córki Nadrenia Północna-

Westfalia 
MPN_CS11_B 40 M 

MPN_CS11_C 14 K Córka 

18181818 MPN_CS12_A 33 K W związku nieformalnym 
Nadrenia Północna-

Westfalia 

19191919 
MPN_CS13_A 50 K Małżeństwo, 2 synów i córka: 17, 11, 1 

r.ż. 

Nadrenia Północna-

Westfalia MPN_CS13_B 50 M 

20202020 
MPN_CS14_A 34 M 

W związku nieformalnym 
Nadrenia Północna-

Westfalia MPN_CS14_B 38 M 

21212121 

MPN_CS15_A 30 M 
W związku nieformalnym Nadrenia Północna-

Westfalia 
MPN_CS15_B 30 M 

MPN_CS15_C 69 M Przyjaciel rodziny 

22222222 MPN_CS18_A 30 K W związku nieformalnym 
Nadrenia Północna-

Westfalia 

 

Dobierając osoby do badania, staraliśmy się, by próba odzwierciedlała nie tylko zróżnicowanie 
geograficzne miejsca zamieszkania migrantów z Polski, ale także by pokazała ich różnorodność. 
W związku z tym przeprowadziliśmy wywiady z osobami z różnych fal migracyjnych, o różnym 
statusie i sytuacji ekonomicznej. Ponadto w case studies uwzględnialiśmy gospodarstwa domowe 
prowadzone zarówno przez małżeństwa, osoby żyjące w związkach nieformalnych (także niehe-
teronormatywnych) czy też w pojedynkę. Biorąc pod uwagę tematykę badania, uznaliśmy, że 
ważne będzie także uwzględnienie gospodarstw domowych mieszanych, tzn. składających się z 
migranta z Polski oraz osób o innym pochodzeniu etnicznym (np. Niemców czy osób o innym pod-
łożu migracyjnym). 

Na etapie realizacji badania pojawiały się pewne kwestie problematyczne: 

1. W części przypadków udało się zrealizować wywiady w domach badanych, w pozostałych 
były to: restauracje, kawiarnie, miejsce pracy, dom rodziców osób badanych. Z jednej 
strony wiązało się to z koniecznością dostosowania do planów rozmówców (spotkanie „w 
międzyczasie”), z drugiej strony z niechęcią do dopuszczania osób postronnych do swojej 
przestrzeni prywatnej.  

2. Część rozmów udało się przeprowadzić jako indywidualne wywiady pogłębione, część zaś 
jako diady homogeniczne. W takich wywiadach staraliśmy się dbać o zrównoważony 
udział wypowiedzi obu rozmówców.  
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3. Ze względu na fakt, iż posługiwanie się określeniami „uczestnictwo w kulturze”, „oferta 
kulturalna”, „kultura” itp. byłoby problematyczne, szczególnie w przypadku osób z niż-
szym kapitałem kulturowym, podczas realizacji właściwych wywiadów używaliśmy ra-
czej sformułowań takich jak: „spędzanie wolnego czasu”, „korzystanie z ofert spędzania 
wolnego czasu”. 

4. Ze względu na specyfikę badania, w jego trakcie zaobserwowaliśmy, że częściej biorą  
w nim udział osoby z klasy średniej, o wyższym kapitale kulturowym. Staraliśmy się pod-
jąć działania mające na celu przełamanie tej tendencji.  

I.3. Podstawowe pojęcia i kategorie 

I.3.1. Kultura i uczestnictwo w kulturze 

Podstawą teoretyczną analizowanych w raporcie wyników prac badawczych jest szeroko ro-
zumiana koncepcja kultury autorstwa Antoniny Kłoskowskiej. W związku z powyższym, zgodnie 
z myślą Kłoskowskiej, skonceptualizowane były kluczowe kategorie, takie jak kultura, uczestnic-
two w kulturze czy walencja kulturowa.  

Kluczowa dla przeprowadzonych badań terenowych i analiz kategoria kultury jest tutaj rozu-
miana w sposób, w który 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 społeczeń-
stwa. Kłoskowska z jednej strony odróżnia kulturę symboliczną od kultury bytu („działania i wy-
twory 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 prze-
nika ogół ludzkiej działalności, w efekcie czego często współtowarzyszy kulturze bytu (material-
nej) i społecznej, zatem trudno ją od tych aspektów życia społecznego jednoznacznie rozgraniczyć 
(Kłoskowska 2007: 67-81). Podstawowe dziedziny tak rozumianej kultury symbolicznej to: reli-
gia („w jej warstwie poznawczej i w warstwie praktyk”), sztuka („twórczość artystyczna i percep-
cja estetyczna”), nauka („rozwijanie systemów wiedzy i jej przyswajanie dla celów poznawczych”) 
i zabawa („czynności rozrywkowe polegające na operowaniu treściami symbolicznymi”) (Kło-
skowska 1972: 23). W prezentowanym projekcie badawczych skupiliśmy się na sztuce oraz zaba-
wie. 

Uczestnictwo w kulturze to z kolei, w przyjmowanym przez nas ujęciu, proces „interakcji 
symbolicznej”, na który „[…] składają się czynności formułowania oraz odbierania i interpretowa-
nia symbolicznych przekazów” (Kłoskowska 1972:129). Według Kłoskowskiej do analizy socjolo-
gicznej 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. Kło-
skowska 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 
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pomiędzy twórcą a odbiorcą poprzez środki masowego komunikowania) oraz czwarty – „zamiej-
scowy” (kontakt z wytworami kultury poza miejscem zamieszkania i pracy) (Kłoskowska 2007: 
189-192, Golka 2008: 126-133). Używając jednak tych kategorii analitycznych, należy zwrócić 
uwagę, że sama autorka podkreślała, iż we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach wystę-
puje 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 pod-
kreślające aktualność proponowanych przed kilkoma dekadami rozstrzygnięć teoretycznych (Bo-
kszański 2012, Czyżewski 2012, Jeran 2012). Po drugie, wobec powyższego potrzebnym wydaje 
się być empiryczne sprawdzenie aktualności i adekwatności dorobku Kłoskowskiej do badania 
współczesnych zjawisk kulturowych. Zastosowanie go do badania zjawisk, które w dużej mierze 
mogą mieć miejsce w przestrzeni transnarodowej, może okazać się bardzo adekwatnym testem. 
Po trzecie wreszcie, zastosowanie koncepcji Kłoskowskiej w studiach nad migracjami, mimo że 
nie jest zupełnym novum, rzadko wykracza poza przywołanie podstawowych ujęć definicyjnych 
(wyjątkiem od tej reguły wydaje się być 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 teore-
tycznych, aby uchwycić współczesne zjawiska w przestrzeni społecznej, które mogą się propono-
wanym 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 obserwo-
wane w ostatnich latach przemiany cywilizacyjne związane z: usieciowieniem i digitalizacją wy-
twarzania i dystrybucji różnorodnych zasobów, wzrostem różnorodności i bogactwa kultury 
skutkującym zauważalnym wyjściem poza obszar zarządzany przez państwo, ułatwieniem do-
stępu do każdego możliwego dobra kultury, zmniejszeniem roli tradycyjnych instytucji kultury w 
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, poszerzeniem zakresu „kulturowego obywatelstwa”, przekra-
czaniem granic narodowych wspólnot w procesie uspołecznienia, zmniejszeniem znaczenia pań-
stwa i jego instytucji w uprawomocnianiu kultury czy też wzrostem zróżnicowania pola kultury 
sprawiły, że propozycje Kłoskowskiej (i innych autorów traktujących kulturę jako coś zewnętrz-
nego wobec jednostek) mają charakter historyczny czy wręcz archaiczny (Krajewski 2013: 42-
46). 

Dlatego uczestnictwo w kulturze traktujemy również jako pewien proces społeczny, w efek-
cie którego „Po pierwsze — (…) pewien element (człowiek, przedmiot, organizm żywy, tekst) zo-
staje włączony w relacje konstytuujące pewną zbiorowość. (…) Po drugie — (…) przeobrażaniu 
ulegają elementy składające się na określoną zbiorowość. Po trzecie w końcu — (…) przekształ-
ceniu 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 wy-
miaru społecznego zjawisk związanych z uczestnictwem w kulturze. Kierunek,  
w którym podąża przywołany Krajewski, nie jest zatem, w naszej ocenie, wykluczającym się  
z obszarami badań na polu socjologii kultury, które wskazała kilka dekad temu Kłoskowska. 
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Podczas analizy zebranego materiału badawczego będziemy także posługiwać się kategoriami 
zaproponowanymi przez Adolfo Morrone (2006: 30), który analizując praktyki kulturalne2 roz-
różnił trzy ich rodzaje. Pierwszym z nich są domowe praktyki kulturalne (culture d’apparte-
ment), czyli np. czas spędzany w domu na oglądaniu telewizji, słuchaniu radia, czytaniu, korzysta-
niu z komputera i Internetu. Drugim są praktyki związane z wyjściem (culture de sortie) w celu 
korzystania z ofert instytucji kultury (np. kina, muzeum, koncertów, miejsc dziedzictwa kulturo-
wego). 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 dzie-
dzictwo kulturowe własnej grupy, a nie tylko sferę kompetencji nabytej ze względu na wykształ-
cenie, 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 narodo-
wych 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 (Kłoskow-
ska 2012: 424); 

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

• poliwalencję – poczucie związku z wieloma różnymi kulturami narodowymi (Kłoskow-
ska 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 uczestnictwa w kulturze kraju pochodze-
nia 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.  

                                                             

2 Które z kolei można definiować za Barbarą Fatygą jako „uporządkowane (czyli uwzorowane) ludzkie 
zachowania, tworzące całości o charakterze autotelicznym lub instrumentalnym. Wewnętrznie i zewnętrz-
nie porządkują je wzorce kulturowe, które nadają zachowaniom – na ogół bardzo skomplikowane – warto-
ści i znaczenia” (Fatyga 2015). Określając relacje między uczestnictwem w kulturze a praktykami kultural-
nymi ta sama autora zauważa, iż „uczestnictwo w kulturze można ująć (…) jako złożony, dynamiczny 
(zmienny) zestaw praktyk kulturalnych” (Fatyga 2014: 19). 
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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 postanowi posługiwać się takim szerokim  
i jednocześnie nieczęsto stosowanym w literaturze pojęciem ze względu na fakt silnej heteroge-
niczności zbiorowości będącej jej desygnatem. Heterogeniczność ta powoduje, że w przypadku 
migrantów z Polski w Niemczech możemy mówić nie tylko o osobach z różnych fal migracyjnych 
czy różnych statusach formalno-prawnych, ale także o różnych identyfikacjach etnicznych czy na-
rodowych3. Migranci z Polski w Niemczech rozumiani są w projekcie szeroko i inkluzywnie jako 
obywatele Polski mieszkający w RFN, obywatele niemieccy polskiego pochodzenia oraz osoby nie-
mieckiego 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.  

  

                                                             

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

w Niemczech 

Jednym z ważnych elementów badania była próba diagnozy podstawowych form praktyk kul-
turalnych migrantów z Polski w Niemczech. Poprzez formy uczestnictwa mieliśmy na myśli 
przede wszystkim szeroko rozumiane sposoby spędzania czasu wolnego poza instytucjami kul-
tury – bądź to w domu, bądź to w przestrzeni publicznej. Zazwyczaj formy te miały charakter in-
dywidualny (tak jak np. czytanie książek), czasami jednak także grupowy (tak jak np. oglądanie 
telewizji).  

W analizie zwracaliśmy uwagę nie tylko na to z jakich form uczestnictwa w kulturze nasi ba-
dani najchętniej korzystają, ale także w jaki sposób. Interesujące było dla nas także jak się to 
uczestnictwo zmieniało w czasie.  

Ze względu na specyfikę badania dodatkowo poświęciliśmy uwagę problemowi uczestnictwa 
w kulturze w różnych językach – zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, ale także w innych 
językach.  

II.1. Domowe praktyki kulturalne (culture d’appartement) 

Najczęściej wskazywane w rozmowach domowe praktyki kulturalne to przede wszystkim: słu-
chanie radia, czytelnictwo – zarówno książek, jak i prasy, oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, 
gry oraz uprawianie sportu. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku poszczególnych form daje się 
zauważyć postępująca zmiana polegająca na ucyfrowieniu.  

Podczas analizy wywiadów zaobserwowano, że gdy mowa o domowych praktykach kultural-
nych, da się wyróżnić dwie zasadnicze formy, które roboczo możemy nazwać formami klasycz-
nymi i nowymi. Rozróżnienie to bierze się z faktu, iż część z badanych korzysta z kultury w sposób 
tradycyjny – czyta książki papierowe, prenumeruje i czyta papierową prasę, słucha radia  
z użyciem tradycyjnych odbiorników radiowych, ogląda telewizję, słucha muzyki z płyt czy innych 
nośników. Jednak silnie było widoczne zjawisko odchodzenia od tych klasycznych form na rzecz 
nowych sposobów kontaktu z kulturą – w niektórych sytuacjach ta nowość oznacza jedynie 
zmianę nośnika, w wielu jednak przypadkach za zmianą nośnika idzie także zmiana częstotliwości 
czy sposobu kontaktu z danymi treściami kulturowymi, wpływająca w znacznym stopniu na styl 
życia i uczestnictwo w kulturze badanych. 

II.1.1. Radio 

Jedną z takich klasycznych form uczestnictwa w kulturze jest słuchanie radia. Jest ona dość 
rozpowszechniona wśród badanych, należy jednak zwrócić uwagę, że w większości przypadków 
radio jest medium, które nie angażuje dużej uwagi słuchaczy, jest raczej traktowane jako „towa-
rzysz” lub „tło”. 

Tak, tak, słucham radia. Zwykle to jakby nie jest czynność sama w sobie, tylko to radio gdzieś ta gra 
w tle. (MPN_CS1_A)4 

                                                             

4Wszystkie przytoczone cytaty zostały umieszczone w raporcie w oryginalnej formie. 
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Treści pojawiające się w radiu przyciągały uwagę badanych w sytuacjach, kiedy nie skupiali się 
oni na innych czynnościach, np. podczas śniadań lub jazdy samochodem.  

Jeżdżę samochodem, to zawsze mam radio włączone. (…) I słucham, co tam mówią. (MPN_CS11_B) 

W pojedynczych wypowiedziach dało się zauważyć, że badani bywają rozczarowani tym me-
dium i porzucają je. Zwykle powodem jest fakt, iż stacje radiowe nadają zbyt mało muzyki, która 
dodatkowo często jest przerywana reklamami. W takich wypadkach przerzucają się oni np. na 
serwisy streamingowe oferujące dostęp do różnych utworów muzycznych. 

A: W domu to samo co z telewizją. Łatwiej włączyć Spotify i nie mieć co dwie piosenki 15 min reklamy. 
(MPN_CS7_AB) 

II.1.2. Prasa 

Analiza wywiadów ujawniła, że czytelnictwo tradycyjnej, papierowej prasy – szczególnie regu-
larne – jest stosunkowo rzadkie wśród badanych. Niewiele osób prenumeruje prasę lub czyta ją 
regularnie. Zwykle są to osoby o wyższym kapitale kulturowym, które czytanie tradycyjnej prasy 
traktują jako rodzaj rytuału czy nawet swego rodzaju obowiązek. 

Abonuję „Rheinische Post”, to jak trzecia filiżanka porannej kawy, codzienny poranny obowiązek. Co 
kilka dni kupuję „Süddeutsche Zeitung”, ale i „Express”, bo tu jest dużo lokalnych informacji. Oczywi-
ście czytam artykuły o Polsce i polityce, i o kościele. (MPN_CS15_B) 

Niektórzy z badanych – szczególnie ci, którzy zamieszkują mniejsze miejscowości – wspomi-
nają także o zwyczaju czytania lokalnej prasy niemieckiej dostarczanej darmowo do domów. Są 
one dla nich źródłem informacji o życiu lokalnych i regionalnych społeczności. 

Nie prenumerujemy nic, przychodzą do nas do domu darmowe gazety, to już jest dla mnie wystar-
czająco, żeby je przejrzeć co słychać w regionie. (MPN_CS17_A) 

Większa liczba osób deklarowała, że korzysta z prasy elektronicznej za pośrednictwem Inter-
netu. Duża część z nich jednocześnie twierdziła, że zrezygnowała już w ogóle z czytania czasopism 
w klasycznej, papierowej formie. 

Nie czytam prasy papierowej, wszystko online. (MPN_CS10_B) 

B: Raczej elektroniczna forma wiadomości. 

A: Tak, elektroniczna. Już gazet nie kupujemy. (MPN_CS22_AB) 

Papierowej właściwie nie czytam, (…) najczęściej w Internecie. (MPN_CS10_A) 

Czasem bezpośrednią przyczyną rezygnacji z czytania prasy papierowej był fakt, że badani nie 
mieli dostępu do polskiej prasy w tej formie, co sprawiło, że wybierali częściej formy internetowe.  

No w chwili obecnej nie, bo też za bardzo nie mam dostępu do tej polskiej prasy, także głównie na 
Internecie dowiaduje się. (…) „Claudię” tak to mam jedną, to jeszcze z Polski. (MPN_CS18_A) 

Za pośrednictwem Internetu badani polscy migranci mieli dostęp zarówno do polskich, jak  
i niemieckich tytułów. W takich przypadkach, obok elektronicznych wersji czasopism, badani wy-
mieniali także typowe portale informacyjne. 
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Prasa to raczej niejako kupiona gazeta, tylko w Internecie. (…) to masz, zaczynając od Onetu, przez 
TVN24, „Rzeczpospolita” gazeta, TV punkt info. (MPN_CS14_A) 

Z niemieckich to „Spiegel Online”, (…) a z polskich to Onet i TVN24 w aplikacji. (MPN_CS14_B) 

Co ciekawe, opisując swoje doświadczenia z internetową prasą lub portalami informacyjnymi, 
badani często używali specyficznego słownictwa. Zamiast o „czytaniu” mówili raczej o „przeglą-
daniu”. Podkreślali także krótkotrwałość swoich praktyk związanych z czytaniem ulotnych treści 
internetowych: 

Zdarza mi się przeglądnąć. Zwykle to jest (…) w postaci elektronicznej. (MPN_CS1_A) 

Tak, to znaczy takie szybkie po prostu, żeby nie usnąć w drodze do pracy, ażeby być na bieżąco. 
(MPN_CS14_B) 

W wypowiedzi jednej z badanych osób pojawiła się specyficzna, zapośredniczona forma korzy-
stania z treści elektronicznej prasy czy nawet portali internetowych. Zdarza jej się bowiem czytać 
artykuły, jednak nie te, które wyszuka samodzielnie, ale jedynie takie, które polecane są jej przez 
znajomych w mediach społecznościowych.  

A: Nie czytam żadnych gazet. Artykuły zdarza mi się czytać, jeśli są polecane przez znajomych na 
Facebooku, wtedy na nie wchodzę i czytam, ale też tylko, jeśli jakoś dotyczącą ogólnych wiadomości. 
(MPN_CS5_AB) 

II.1.3. Książki 

Czytanie książek wydaje się być dość popularne wśród badanych migrantów z Polski, wielu  
z nich potwierdzało, że korzystają z takiej formy uczestnictwa w kulturze. Co więcej, zazwyczaj 
wypowiadali się na ten temat dość chętnie. Opisując zaś swoje zwyczaje z tym zakresie, używali 
języka emocjonalnego, co wskazuje, że dla wielu z nich jest to ważny sposób kontaktu z kultury.  

Czytanie książek też, lubię czytać. (MPN_CS21_C) 

Albo też czytam książki. Ja bardzo dużo książek (…). Mój mąż mówi, że zamawiam książki tonami. 
Że już na regale się nie mieszczą. Była taka faza, że czytałam nawet do godziny drugiej w nocy  
i miałam gdzieś tak z 5 lat temu, to potrafiłam... no nie poszłam spać, doczytałam do końca rozdziału, 
a czasami do końca książki i to potrafiłam do drugiej w nocy czasami trwać. (MPN_CS11_C) 

Zróżnicowane były ulubione gatunki, o których wspominali badani. Część respondentów mó-
wiła wprost, że preferuje lekkie gatunki beletrystyki, niesprawiające kłopotu w odbiorze. Czasami 
wręcz wypowiadali się oni o swoich lekturach w sposób lekko lekceważący czy ironiczny. Używali 
przy tym takich sformułowań jak „lekkie”, „lekturka” czy „romansidło”. 

A: Lubię czytać tak naprawdę kryminały. Teraz jestem na etapie Mroza. (MPN_CS20_AB) 

A to taką lekką lekturkę, żebym nie musiała się nad niczym zastanawiać. (…) Książki, jakieś takie 
lekkie kryminałki. (MPN_CS6_A) 

B: Ja też takie coś jak romansidła „Grey”, w takich bardziej, w takich odsłonach. (MPN_CS9_AB) 
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Osobną kategorią były osoby, które nie sięgały po beletrystykę, ale raczej po literaturę faktu. 
Czasami wynikało to z faktu, że po prostu nie były zainteresowane literaturą piękną. Zwykle do-
tyczyło to mężczyzn, którzy postrzegali swoje ulubione lektury niejako w kontraście do zwycza-
jów swoich żon czy partnerek: 

A: Zazwyczaj są to jakieś tam biografie jakiś tam sportowców, czy te o tematyce wojennej, ale moja 
żona dużo czyta książek. (MPN_CS9_AB) 

Inni badani postrzegali czytanie książek nie jako rozrywkę, ale raczej jako możliwość powięk-
szenia swojej wiedzy czy też doskonalenia umiejętności. Taki utylitarny sposób czytelnictwa 
związany jest zwykle z osobami, które zawracają dużą uwagę na samorozwój i pracują w tak zwa-
nych wolnych zawodach. 

Nie czytam powieści, ja czytam raczej książki, z których mogę się czegoś nauczyć, czegoś nowego 
dowiedzieć, głównie skupiam się na polityce, socjologii i psychologii. (MPN_CS14_B) 

Wśród badanych zaobserwowano także osoby, które deklarowały, że w ogóle nie czytają ksią-
żek. Choć nie było ich wiele, to jednak stanowiły one zauważalną kategorię.  

W: Książki, czy czytasz jakieś książki? 

R: Nie, to by się chyba temat urwał, nie czytam. (MPN_CS18_A) 

Niektóre z tych osób deklarowały, że wcześniej miały zwyczaj czytania książek, ale jakiś czas 
temu porzuciły tę formę kontaktu z kulturą. Zwykle związane to było ze zmianą sposobu czytel-
nictwa lub źródła – przede wszystkim na czytanie różnych treści w Internecie.  

Nie. Teraz nie czytam książek. Bardziej siedzę na Internecie. (MPN_CS18_B) 

Część respondentów wspominała o tym, że brak czasu często utrudnia albo uniemożliwia im 
lekturę książek, która zwykle jest postrzegana jako forma dość czasochłonna i wymagająca sku-
pienia.  

Staram się czytać książki, ale jest bardzo trudno, bo jak najczęściej wieczorem jak dzieci śpią, się 
położę się do łóżka, to sama zasypiam, ale staram się czytać książki. (MPN_CS3_A) 

Co ciekawe, bardzo niewielu z respondentów wspomniało o tym, że czyta książki w nowych 
formach, np. w wersji elektronicznej przy pomocy czytników. Jedna osoba zadeklarowała, że woli 
słuchać książek w postaci audiobooków.  

A: Czyli jak jestem w drodze to słucham książek. (…) Czyli nawet jak np. jestem nad jeziorem to mam 
ze sobą audiobooka, którego słucham albo… no nie czytam książek, wszystko słucham. 
(MPN_CS5_AB) 

II.1.4. Telewizja 

Analiza wywiadów ujawniła, iż w przypadku oglądania telewizji można mówić o kilku powta-
rzających się wzorach. Po pierwsze część respondentów używa telewizji jako głównej formy kon-
taktu z kulturą. Ich korzystanie z niej jest dość intensywne, przed telewizorem spędzają dużo 
czasu, korzystają z wielu kanałów, oglądają różnego rodzaju programy.  
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Telewizja niemiecka. Filmy horror, koncerty, programy polityczne, kultura, historia, zwłaszcza II 
wojna światowa. Oglądam z żoną, ale np. audycji o wojnie moja żona nie chce już oglądać, oglądam 
sam u siebie w pokoju. Najczęściej NTV, N24, Stern TV. (MPN_CS13_B) 

W niektórych przypadkach korzystanie z telewizji bywa mało selektywne czy czasami wręcz 
bezrefleksyjne. U niektórych badanych takiemu podejściu towarzyszy zwyczaj „zappingu” czyli 
„skakania po kanałach”.  

Ostatnio oglądałam "Let's Dance". (…) Albo ostatnio oglądaliśmy z [imię – autorzy] "Super Star". (…) 
Czasami oglądam filmy, nie? (…) zazwyczaj sensacyjne albo czasami lubię oglądać Spiele TV. Tam 
można takie dużo ciekawostek. (…) No bo czasami nie ma nic ciekawego w telewizji, to się tak prze-
rzuca te kanały z VOXu na RTL, na Super RTL, na ZDF aż się znajdzie coś takiego ciekawego, co się 
rzuci w oczy. (MPN_CS11_C) 

Dla części z respondentów intensywnie korzystających z telewizji staje się ona – podobnie jak 
w przypadku wcześniej opisywanego radia – tłem, które nie przyciąga ich szczególnej uwagi, ale 
jest obecne, czasami przez cały dzień.  

Ja mogę cały dzień mieć wiadomości włączone i to tak leci, i leci. Zawsze coś. (MPN_CS6_A) 

Drugi wzór korzystania z telewizji, charakterystyczny dla badanych migrantów z Niemiec, 
związany z jest z wybiórczym i refleksyjnym użytkowaniem tego medium. Respondenci, działa-
jący według tego wzoru wymieniali konkretne programy bądź typy programów, które przyciągają 
ich zainteresowanie.  

Śledzę programy publicystyczne niemieckie, cotygodniowe, jak na przykład "Hart aber fair" (…). Na-
tomiast staram się, jeśli czasowo jest to możliwe codziennie bądź w telewizji, bądź później  
w Internecie zobaczyć też polskie programy "Fakty po faktach" i "Kropka nad i". (MPN_CS14_B) 

Lubię np. filmy dokumentalne oglądać, Animal Planet, National Geographic, coś  tam zawsze jeszcze 
się dowiem o świecie. Albo sobie wskoczę na Canal +, bo widzę, że jest „Lord of the Ring” albo „Hobbit”, 
to sobie oglądam, albo inne fajne filmy. (MPN_CS21_C) 

W niektórych wypadkach ta wybiórczość ujawnia się w korzystaniu z kanałów tematycznych, 
które pozwalają badanym na docieranie do treści dla nich interesujących.  

A: TVN Turbo u nas leci bardzo często. (MPN_CS22_AB) 

B: Najczęściej wieczorem, po 22 (…) to mój mąż włącza najczęściej „Kuchnię+”. (MPN_CS8_AB) 

Trzeci wzór związany jest z rzadkim i bardzo wybiórczym korzystaniem z telewizji. Co cie-
kawe, w wielu wypadkach badani, którzy deklarowali, że w ten sposób używają telewizji, twier-
dzili, że głównym powodem, dla którego wykupują dostęp do kanałów TV są dzieci. Oni sami oglą-
dali inne programy rzadko – zwykle deklarowali, że były to filmy. 

Bardzo mało oglądam telewizji. Jak patrzę to telewizja w sumie w tym momencie mogłaby nie istnieć. 
Mamy tam jakąś wykupioną i wiadomo, dzieci oglądają bajki czy coś, ale głównie ze względu na 
filmy. (MPN_CS21_AB) 
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Przyznam się, że nie ma czasu na oglądanie telewizji, jeżeli już to oglądamy jakieś bajki. (…)  
W piątek wieczór, sobota, to wtedy razem wszyscy oglądamy takie kino domowe, rodzinne. Oglą-
damy wtedy filmy. (MPN_CS3_A) 

Ostatni – czwarty wzór – polega na odejściu od oglądania klasycznej telewizji. Część respon-
dentów w ogóle zrezygnowała z takiego sposobu spędzania wolnego czasu. Deklarują oni, że  
z telewizji nie korzystają.  

Już w ogóle nie oglądamy telewizji. (MPN_CS10_B) 

B: Nie, nie mam telewizji. (MPN_CS5_AB) 

B: Absolutnie nie. Nawet mamy kabel, mamy podłączenie, ale ten kabel nie jest nawet podłączony do 
telewizora. (MPN_CS7_AB) 

Badani podawali różne uzasadnienia rezygnacji z korzystania z tradycyjnej telewizji. Niektórzy 
z nich twierdzili, że rezygnacja z oglądania telewizji wiąże się z chęcią zaoszczędzenia czasu, któ-
rego nie mają wiele. 

Osobiście uważam to za stratę czasu. (…) po prostu nie pasuje do moich celów i nie jest warte mojego 
czasu, gdy mam go tak mało. (MPN_CS10_B) 

Inni z rozmówców wskazywali na konkretne wady oglądania telewizji. Wśród nich pojawiała 
się np. konieczność oglądania reklam, będących częścią przekazu.  

A: Poza tym fakt, że reklamy są irytujące. (MPN_CS7_AB) 

Jednak wśród uzasadnień wydawał się dominować wątek braku kontroli nad przekazem, nie-
możliwości wyboru treści oglądanych w telewizji czy też małego stopnia interaktywności. Ci  
z badanych, którzy podawali takie uzasadnienia, zazwyczaj jako alternatywę dla tradycyjnej tele-
wizji przedstawiali możliwość nowych form oglądania programów telewizyjnych oraz innych ro-
dzajów przekazu za pośrednictwem Internetu. 

B: U mnie chyba największym faktorem będzie to, że jest tak jakby się zapytać dlaczego ktoś np. nie 
wnosi cegieł na 15 piętro jak robi remont, skoro jest winda. Telewizja jest dla mnie takim przeżyt-
kiem, że to co w tej chwili oferuje streaming, jakby telewizja nie ma racji bytu, to jest troszeczkę na 
tej zasadzie, bo sam decyduje kiedy, sam decyduje jak długo, sam decyduje co. (MPN_CS7_AB) 

Zdarza się, że oglądam niemieckie wiadomości przez Internet. Sam ustalam sobie kiedy oglądam. 
Telewizji, jako typowej telewizji, nie. (MPN_CS1_A) 

A: Mam swoje ulubione strony.. znaczy blogerów np. na YouTube i lubię ich słuchać. (MPN_CS22_AB) 

Rodzajem przekazu, który szczególnie często jest oglądany za pośrednictwem Internetu, są se-
riale. Co ciekawe, respondenci mówiąc o oglądaniu seriali niemal zawsze wspominali o tym, że 
oglądają je za pośrednictwem Internetu, korzystając z platform VOD. Jedynie jeden z naszych roz-
mówców mówił o oglądaniu starszych seriali z płyt. Rzadko pojawiały się opisy oglądania seriali 
za pośrednictwem tradycyjnej telewizji.  

B: Przerobiliśmy, znaczy nie wszystko. Ty masz bez dwóch dokładnie sezonów.. przerobiłaś też 
wszystko jeśli chodzi o Netflixa. (MPN_CS7_AB) 
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B: Nie, nie mam telewizji. Tylko oglądam właśnie na Netflixie coś (…). Oglądam jakieś dokumentacje 
też na Internecie, ale nie w telewizji. (MPN_CS5_AB) 

Proszeni o podanie swoich ulubionych seriali badani często wymieniali tytuły bardzo popu-
larne, silnie obecne we współczesnej popkulturze.  

A: Seriale moje ulubione. (…) No „Gra o tron” oczywiście, „Lucyfer”, „Wikingowie” i „Pamiętniki wam-
pirów”, ale właśnie się skończyły. (MPN_CS22_AB) 

„Breaking Bad” albo „Soprano”. (MPN_CS17_B) 

A: I oglądamy dużo seriali ostatnio też razem. (…) Oglądamy np. „Grę o tron” jak leci, oglądamy „Wi-
kingów” (…).Takie popularne, to był „Breaking Bad”.  

B: My się poruszamy w mainstreamie, jeśli chodzi o seriale, zdecydowanie. O tym takim streamowym 
nowoczesnym mainstreamie, bo „Mody na sukces” nie oglądamy i nigdy nie oglądaliśmy. 
(MPN_CS7_AB) 

Uzasadniając popularność seriali jeden z naszych rozmówców stwierdził, że odszedł od oglą-
dania filmów na rzecz seriali, ponieważ te ostatnie krócej trwają i dają się łatwiej wkomponować 
w napięty grafik zadań na cały dzień.  

B: Ja filmy bardzo rzadko oglądam w domu (…), po prostu za długo trwają. (…) Więc wolę mieć wła-
śnie jakiś serial, który trwa 20 min i to mogę włączyć przed spaniem. (MPN_CS5_AB) 

II.1.5. Sport 

Jedną z często wymienianych form spędzania wolnego czasu, którą w badaniu zakwalifikowa-
liśmy jako specyficzny rodzaj uczestnictwa w kulturze, jest uprawianie sportu. Stosunkowo wielu 
respondentów wspominało o tym, że stara się (szczególnie w miesiącach wiosennych i letnich) 
podejmować wysiłek fizyczny. Część z nich deklarowała, że uprawia sport dość regularnie.  

Chodzę na trening, na fitness, bieganie. (MPN_CS14_A) 

Jeżeli to normalne dni są, to spróbuje zawsze tak... to, powiedzmy pójść na sport. (MPN_CS15_A) 

Trochę sportu też, bo biegam, jeżdżę na rowerze. (MPN_CS17_B) 

Inni badani traktują podejmowanie wysiłku fizycznego w różnych formach jako aktywność 
okazjonalną, dodatkową formę spędzania wolnego czasu – szczególnie podczas dobrej pogody. W 
takich sytuacjach uprawianie sportu jest też rozumiane jako forma spędzania czasu z innymi – 
przede wszystkim z rodziną. 

To też zależy od pory roku. Jeżeli jest lato, to najczęściej na jakieś rowery i znowu gdzieś nad jezioro. 
(MPN_CS19_AB) 

B: Jeśli są takie możliwości, to wyjeżdżamy. Lubimy bardzo chodzić po górach, dzieciaki też się wcią-
gnęły, więc w tym roku udało nam się chyba 4 razy wyjechać. (MPN_CS20_AB) 

II.1.5. Muzyka 
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Badani dość często deklarowali, że słuchają muzyki. Analizując ich wypowiedzi na temat tego 
sposobu uczestnictwa w kulturze, można zwrócić uwagę, że poszczególni rozmówcy różnili się od 
siebie w zależności od rodzaju muzyki, której słuchają oraz od sposobów słuchania tej muzyki.  

W przypadku tego pierwszego rozróżnienia część badanych wskazywała konkretnych wyko-
nawców swojej ulubionej muzyki lub też mówiła o gatunkach muzycznych.  

Słucham muzyki, głównie rocka. Punk rock. Są dobre zespoły niemieckie jak DietotenHose, robią do-
brą muzykę. (MPN_CS13_B) 

Ogólnie rzecz biorąc muzykę klasyczną, a jeżeli pan dopytuje się dokładniej, to najchętniej słucham 
muzyki instrumentalnej głównych kompozytorów z drugiej połowy XIX w…. pierwszej połowy  
XX wieku. (MPN_CS2_A) 

B: Dużo jazzu. Takiego klasycznego jazzu, ale też trochę smoothowego, że tak powiem. No, ale zdarza 
się kiedy muszę coś zrobić, zdarza się jakaś Luxtorpeda czy Metallica, czy coś tam, także tutaj nie 
jestem ograniczony. (MPN_CS20_AB) 

Techno, house, pop, R&B hip-hop. (MPN_CS15_A) 

Inny badani z kolei starali się raczej opisać swoją ulubioną muzykę nie poprzez odwołanie się 
do wykonawców czy gatunków, ale raczej opisu, czy charakterystyki takiej muzyki, przy czym 
zwykle używali argumentu nowości lub też popularności. 

Coś co jest ciągle teraz na fali. (…) Taka lekka muzyka. (MPN_CS6_A) 

Lubię nowości, lubię, wiesz, taki typowe muzyczne z dobrym bitem. (MPN_CS6_B) 

Drugi rodzaj zróżnicowania naszych badanych pod względem ich kontaktu z muzyką dotyczył 
formy czy też medium z jakiego korzystali. Część z nich deklarowała przywiązanie do nieinterne-
towych sposobów słuchania muzyki – płyt CD czy odtwarzania plików mp3. 

To są albo płyty CD, których dosyć sporą kolekcję posiadam, albo YouTube. (MPN_CS2_A) 

Nie jestem bardzo nowoczesna, nie mam telefonu z jakimś grajkiem, który mi ciągle towarzyszy. Tam 
mogę sobie coś puścić, ale ja nie używam jako odtwarzacza. Natomiast słucham płyt, słucham jakichś 
tam ewentualnie MP3. (MPN_CS17_A) 

Częściej nasi rozmówcy deklarowani, że słuchają muzyki za pośrednictwem Internetu – serwi-
sów internetowych takich jak YouTube, czy serwisów streamingowych takich jak Spotify. Dają one 
badanym większą mobilność, lepszy dostęp do różnych utworów, pozwalają także poznawać no-
wych wykonawców.  

No, po prostu cały czas lecą na YouTube najczęściej. (MPN_CS15_A) 

Mam taką pracę, że mogę sobie pozwolić, żeby założyć słuchawki i mnie nie ma, i sobie włączam na 
YouTube’, a na YouTube jest bardzo fajna ta opcja podobnych, sugerowanych, więc jak wybiorę sobie 
jakiś rodzaj, to później podpowiadają. (MPN_CS17_B) 

B: No słucham na Spotify np. mam taką swoją playlistę i zawsze jak coś nowego znajdę i tam dodaję, 
i cały czas słucham w sumie tej playlisty. (…) Czasami na YouTube i czasami na SoundCloud. 
(MPN_CS5_AB) 
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II.1.4. Gry 

Opowiadając o formach uczestnictwa w kulturze nasi rozmówcy czasami wspominali o grach, 
które bywają dla nich ważnym sposobem spędzania wolnego czasu. Niektórzy z nich deklarowali, 
że przede wszystkim lubią gry tradycyjne – planszowe lub karciane.  

Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że jesteśmy wielbicielami gier 
planszowych. (…) szczególnie teraz jak już się robi chłodno. (…) I jeszcze w karty. (MPN_CS17_A) 

Czasami takie osoby przeciwstawiały taki sposób spędzania czasu różnego rodzaju grom elek-
tronicznym, które mają inny charakter oraz bywają także interpretowane jako nie zawsze wła-
ściwe dla dzieci. 

A: Generalnie my mamy jednego smartfona na pięcioosobową rodzinę. Nie mamy żadnych tabletów, 
iPhone’ów, iPadów, xboxa no to już nie my kupiliśmy dzieciom, bo dostały na komunię. (…) tego xboxa 
to też mają dawkowanego, wydzielanego. (…)  

B: Dzieci grają w warcaby, grają w takie… (…)  

A: Więc jesteśmy takiej starej daty, jak pan widzi, rodzicami. (MPN_CS17_A) 

Co ciekawe, gry tradycyjne pozwalają także na podejmowanie innych form uczestnictwa  
w kulturze, np. słuchania muzyki. Takie połączenia mogą stać się interesującymi rytuałami domo-
wymi, mającymi dużą wagę dla ich uczestników. 

A: No więc wspólnie to mamy taką prawie (…) że tradycję, że siadaliśmy w niedzielę przez no bardzo 
długi czas, siadaliśmy w niedzielę, graliśmy w remibrydża albo w jakąś inną grę karcianą  
i słuchaliśmy tej operowej niedzieli. No i żeśmy naprawdę dobrych kilka miesięcy, przeszliśmy przez 
całkiem solidny ten przekrój oper. (MPN_CS7_AB) 

Jednak wielu badanych (głownie mężczyźni) opowiadając o sposobach na spędzenie wolnego 
czasu wspominało, że korzystają z gier wideo. W wypowiedziach badanych pojawiały się gry kom-
puterowe oraz gry na konsolach, brak było natomiast świadectw grania na urządzeniach przeno-
śnych – np. mini konsolach czy też telefonach komórkowych.  

Na komputerze. Mam PlayStation, ale rzadko używam, bo to jest PlayStation 3, a tak żadnych fajnych 
gier na to nie ma, więc mało w to gram. (MPN_CS21_C) 

B: Kolejna rzecz, która mi zjada naprawdę bardzo dużo czasu, niestety, to jest konsola, gry kompu-
terowe. (…) Mam xboxa 360 i PlayStation 4. (MPN_CS7_AB) 

Część badanych wspominała, że lubi grać w tzw. gry online, czyli gry wymagające podłączenia 
do Internetu i zakładające interakcję z innymi graczami. Co ciekawe, ten sposób grania wykorzy-
stywany był przez naszych rozmówców na dwa sposoby. Po pierwsze, jako możliwość gry ze zna-
jomymi ze świata realnego, po drugie, jako możliwość zawierania nowych znajomości  
z uczestnikami drużyn online.  

Gramy w sieci (…) Czasem z kolegami, czasem z przypadkowymi. Np. tydzień temu zrobiliśmy..., bo 
kolega miał urodziny, graliśmy przez dzień i noc u niego, ustawił sobie po środku stół, wzięliśmy 
komputery nasze, przynieśliśmy i tam graliśmy po prostu, w 5 np. (MPN_CS21_C) 
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Mam taką grę online, (…) jest to gra online MMO5, (…) po prostu tam mam kontakt też z ludźmi, 
powiedźmy z mojego tego aliansu, z którymi tam chłopakami, którymi piszemy, mamy też komuni-
kator. (MPN_CS3_B) 

Granie w gry wideo traktowane jest przez niektórych graczy przede wszystkim jako sposób na 
odprężenie się, oderwanie od codzienności. 

Czym ja z chęcią się zajmuję, to jest jest odpocząć sobie po prostu przed PlayStation 4 albo przed 
komputerem, naprawdę to mnie to od głowy za... wyłancza mi po prostu, wiesz? (MPN_CS15_A) 

II.1.6. Dzielenie się wrażeniami z innymi 

W wywiadach dość często pojawiały się wypowiedzi badanych, z których wynikało, że dzielą 
się oni swoimi wrażeniami z uczestnictwa w kulturze z innymi osobami. Można mówić tu  
o trzech powtarzających się wzorcach. W przypadku pierwszego z nich nasi rozmówcy mówili  
o tym, iż rozmawiają na temat filmów, które obejrzeli lub książek, które przeczytali ze swoimi 
najbliższymi – najczęściej małżonkami lub partnerami. W przypadku oglądania filmów, takie roz-
mowy mają miejsce zazwyczaj bezpośrednio po wspólnym oglądaniu. 

Najczęściej oglądam z mężem, bo film, rozmawiamy o tym filmie. (MPN_CS10_A) 

Tak, tak to zwykle jest, najczęściej staram się, żeby jak jest jakiś nowy film, żeby najpierw przeczytać 
książkę, a później oglądamy ten film i wtedy ja mam porównanie, i opowiadam mężowi właśnie jak 
było w książce, jak jest w filmie, czy mu się film podobał i wtedy właśnie książka zazwyczaj jest lep-
sza, więc mamy wtedy porównanie i mu wtedy też opowiadam. (MPN_CS3_A) 

Jednak w niektórych wypadkach to nie małżonek lub partner są osobami, z którymi nasi roz-
mówcy (przede wszystkim zaś rozmówczynie) dzielą się wrażeniami. Zwykle przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest rozbieżność zainteresowań i ulubionych form kontaktu z kulturą.  

B: Ze sobą to nie, bo raczej.. 

A: Jego nie interesują książki, które ja czytam. 

B: Te seriale też mnie [nie interesują – autorzy] (…). 

A: No nie rozumiem. Tu się różnimy, ale ja się mam z kim dzielić, bo mam swoją taką bliską koleżankę 
i w sumie z nią, z córką, mam też starszą córkę, więc.. Z nią książkami z kolei, bo ona też bardzo lubi 
czytać. (MPN_CS22_AB) 

W takich wypadkach oraz w przypadku osób samotnych daje się zaobserwować drugi rodzaj 
wzorca dzielenia się wrażeniami z uczestnictwa w kulturze – polega on na rozmowach z pojedyn-
czymi bliskimi znajomymi. Często ci znajomi dobierani są pod kątem zbieżności gustów kultural-
nych. 

                                                             

5MMO (massively multiplayer online games) rodzaj gier online z bardzo rozbudowanymi możliwościami 
interakcji z innymi użytkownikami. 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

22 
 

Z małżonkiem nie, ale z koleżanką. To potrafimy sobie opowiadać tam później. (…) To też jest Pol-
ka. Mieszka w okolicy tutaj. Często się wymieniamy, co ona tam przeczytała, obejrzała, sobie opo-
wiemy. To było ciekawe, a to mniej, a to tamto. To wymieniamy się często. (MPN_CS6_A) 

Tak, mam takie osoby, z którymi jestem zaprzyjaźniona w klimacie książkowym na przykład, więc 
tam wymieniamy sobie różne opinie albo sobie podrzucamy różne książki. No, nie tak często, to nie 
jest też tak, że my tutaj robimy jakąś intensywną wymianę tych książek, bo życie jest na tyle zajmu-
jące, że po prostu nie ma czasu codziennie się tym faktycznie zająć. (…) Ale tak samo ze znajomymi, 
wymieniamy się na tej zasadzie, po prostu jakąś swobodną myślą, jak się spotykamy, widzimy. Kole-
żanka mi wciska moje książki, które ode mnie pożyczyła i już przeczytała, i wciska mi jakąś swoją, 
chociażby ostatnio wcisnęła mi „Brunatną kołysankę” na wakacje (…) I ja chętnie biorę z polecenia 
jakieś książki, też chętnie komuś polecam, na takiej zasadzie wymiany myśli. (MPN_CS17_A) 

Ostatni wzorzec związany jest z dzieleniem się swoimi wrażeniami nie z pojedynczymi oso-
bami, ale raczej z grupami znajomych, stanowiącymi w pewnym sensie nieformalne grupy dysku-
syjne. W ramach takich grup odbywają się rozmowy na temat przeczytanych książek, obejrzanych 
filmów czy innych form kontaktu z kulturą. Co ważne, znajomi często wzajemnie polecają sobie 
różnego rodzaju utwory lub nawet się nimi dzielą.  

A: Mamy taką grupę założoną... jest nas właśnie 4 małżeństwa, tak jak mąż mówił i np. ktoś tam 
ogląda jakiś film i zaczyna go komentować. Oglądaliście go? Wszyscy odpowiadają, że nie. No to jest 
zadanie domowe, że tak powiem, wszyscy muszą obejrzeć ten film i potem się wypowiedzieć na temat 
tego filmu, jakie wrażenia lub co cię tam dotknęło, lub co cię zdenerwowało, czy tak samo myślisz, 
także taką akcję też już mieliśmy. (MPN_CS20_AB) 

No raczej robimy takie.. u nas w Niemczech się mówi (…) review, że gadamy o tym, jak był ten film, 
co nam się nie podobało, co mi się podobało, co jej nie podobało, co jej się podobało. Takie rzeczy 
gadamy, ale nie takie.. nie tak dużo. Tylko krótko, nowy film, oglądamy nowy film. Co musi być lepiej 
np. dla nas. (MPN_CS4_B) 

A: Tak. Wśród naszych znajomych jest czynne kółko dyskusyjne na temat seriali. Za każdym razem 
jak się spotykamy, to zawsze są omawiane najnowsze odkrycia. (…) 

B: Ale film jak obejrzymy, to nieraz dyskutujemy, że to mogła się inaczej stać albo dlaczego to się tak 
stało, a jak nieraz coś fajnego jest, to mówimy dalej tam.  

A: No. Fajnie jest film polecić, także też mieliśmy ostatnio tego „Pitbulla” polskiego, to jak się znajomi 
dowiedzieli, że mam, to po prostu był szał ciał, musiałem wszystkim pożyczać, bo jak się dowiedzieli, 
że mam dobry i że taki film. (MPN_CS9_AB) 

W niektórych wypadkach – szczególnie w przypadku dzielenia się wrażeniami ze znajomymi – 
nasi rozmówcy wspominali, że dyskusje na temat tych form kontaktu z kulturą były zapośredni-
czone za pomocą różnych narzędzi komunikacji internetowej. 

Dwa takie filmy obejrzeliśmy, że cała grupa jakby tych 8 osób oglądała film i potem pisaliśmy do 
siebie lub tam wymienialiśmy się na temat jakieś filmu… jaka nuda, Jasiek zawsze taki nudny film 
wybierzesz, wszyscy usypiamy przy tym. Jasiek nie, że to jest fantastyczny film. No i tak od słowa do 
słowa. (MPN_CS20_AB) 
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Tak. Ja myślę, że dzisiaj jest łatwiej o to dzielenie się, bo mamy Facebooka, mamy messengera  
i sobie posyłamy ciekawsze rzeczy albo komunikujemy, że na przykład oglądamy jakiś program albo: 
będzie ciekawy program, obejrzyj sobie. (MPN_CS16_A) 

II.1.7. Zróżnicowanie językowe domowych praktyk kulturalnych 

Jednym z podstawowych pytań, jakie postawiono przed realizacją badania dotyczyło tego  
w jakim języku nasi badani uczestniczą w kulturze. Okazało się, że migranci z Polski w Niemczech, 
którzy wzięli udział w realizacji projektu wykazują w tej mierze znaczne zróżnicowanie. Po pierw-
sze, możemy mówić o osobach, które uczestniczą w kulturze przede wszystkim w języku polskim. 
Po drugie, zaobserwowaliśmy także osoby, które deklarowały, że głównym językiem z którego 
korzystają podczas kontaktu z kulturą jest język niemiecki. Trzecim przypadkiem jest – stosun-
kowo częsta – sytuacja, gdy badani posługują się oboma językami. Po czwarte, zdarzały się także 
sytuacje, gdy nasi rozmówcy twierdzili, że uczestniczą w kulturze także w innych – poza polskim 
i niemieckim – językach.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że mimo dość zróżnicowanej próby wśród badanych nie zna-
lazły się osoby, które twierdziłyby, iż w ogóle odrzucają wszystkie formy kontaktu z kulturą w 
którymś z języków. Przeciwnie, nawet osoby silnie zakorzenione w polskiej lub niemieckiej kul-
turze mają doświadczenia z różnymi formami uczestnictwa w kulturze w innym języku.  
W trakcie analizy dało się zauważyć, że dominuje postawa mieszana – korzystania z obu języków, 
czasami w zależności od stopnia znajomości obu języków, czasami w zależności od swoich prefe-
rencji dotyczących poszczególnych form kultury. 

Należy zwrócić uwagę, iż kwestia języka związana bywa także z preferencjami wobec kultury. 
Choć niektórzy z badanych uznawali język za narzędzie, którym w zależności od swojej historii 
migracyjnej posługują się lepiej lub gorzej i ta umiejętność warunkowała ich silniejszy lub słabszy 
kontakt z kulturą polską albo niemiecką, to jednak część jednak otwarcie przyznawała się, że woli 
pewne elementy kultury polskiej lub niemieckiej – bez względu na zdolności czy kompetencje ję-
zykowe.  

II.1.7.1. Dominacja języka polskiego 

Wśród badanych nie było przypadku osoby, która zadeklarowałaby, że korzysta jedynie z ję-
zyka polskiego w różnych formach kontaktu z kulturą. Daje się natomiast zaobserwować fakt, iż 
niektóre osoby preferują język polski w przypadku korzystania z pewnych form kontaktu z kul-
turą. Wśród tych form najczęściej pojawiało się czytanie. 

Albo też czytam książki. (…) Po polsku. (MPN_CS11_C) 

Czytam najchętniej po polsku oczywiście. (…) Polski jest zdecydowanie preferowanym językiem. 
(MPN_CS17_A) 

W niektórych wypadkach pojawiały się także inne formy kontaktu z kulturą, w przypadku któ-
rych niektórzy badani deklarowali używanie przede wszystkim języka polskiego. 

A: Właśnie u nas od lat jest ta polska telewizja, polskie filmy. Z dziećmi w domu rozmawiamy po 
polsku, więc to wszystko tak.. (…) W ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby oglądać niemieckiej telewi-
zji. Ty też nie. (MPN_CS20_AB) 
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Wśród przyczyn wyboru języka polskiego używanego do różnych form kontaktu z kulturą 
można wyodrębnić cztery dominujące czynniki. Pierwszym z nich jest poziom znajomości języka 
niemieckiego, który – zdaniem badanych – uniemożliwia im korzystanie z danej formy kontaktu z 
kulturą. Wśród naszych rozmówców z taką sytuacją mieliśmy najczęściej do czynienia w przy-
padku czytania – szczególnie książek. Część z badanych swoją słabą znajomość języka niemiec-
kiego postrzega jako barierę do podjęcia nawet prób czytania w tym języku.  

W: A czyta Pani po polsku, po niemiecku? 

A: Po polsku.  

W: A dlaczego po polsku? (…) 

A: Nie znam niemieckiego. (…) Znam, ale tak no.. dogadać się dogadam, ale nie znam perfekt. 
(MPN_CS22_AB) 

W przypadku innych naszych rozmówców okazało się, że choć ich znajomość języka niemiec-
kiego byłaby wystarczająca do podejmowania prób czytania w tym języku, to czują oni we-
wnętrzny opór przed tym.  

B: Tak. Nie mogę się przełamać [do czytania książek po niemiecku – autorzy], aczkolwiek jestem 
przekonana o tym, wiem, że bardzo dobrze zrobiłoby to moim zdolnościom językowym, gdybym po 
prostu zaczęła czytać i też nie miałabym z tym żadnego problemu. (MPN_CS7_AB) 

[Czytam] głównie jakoś tak po polsku. Niemiecki powiem, że też, ale jakoś tak nie czuję jednak, ja 
chyba dość późno zaczęłam się niemieckiego uczyć, to nie był mój taki język, ja tak mówię, od dziecka, 
tylko po prostu językiem nabytym. (MPN_CS16_A) 

Inni z kolei uważają, że czytanie w języku polskim jest – ze względu na ich kompetencje języ-
kowe – po prostu wygodniejsze, mniej męczące, czy nawet szybsze. 

A: Wszystko po polsku czytam. Łatwiej mi po prostu czytać po polsku, szybciej. (MPN_CS20_AB) 

Drugą przyczyną utrzymywania kontaktu z wybranymi formami kultury przede wszystkim  
w języku polskim jest przekonanie, iż w są one lepsze czy ciekawsze.  

Obejrzałam film po niemiecku i po polsku. I polska wersja jest o wiele lepsza. (MPN_CS11_A) 

Czasami polskie filmy lubię obejrzeć, bo są śmieszniejsze. (…) Na przykład polski dabling, to oglądam 
se na przykład angielski film, amerykański, na przykład „Epokę Lodowcową” i [imię – autorzy]gdy 
obejrzałyśmy ten sam film po niemiecku i po polsku, to i tak [imię – autorzy] powiedziała „no polskie 
teksty nie mają porównania z niemieckimi. Można się lepiej naśmiać”. (MPN_CS11_C) 

W tym kontekście pojawia się ciekawa, dość często występująca obserwacja – wielu z badanych 
migrantów odrzuca niemiecki dubbing, który uznawany jest za gorszą formę tłumaczenia filmów 
niż – popularniejsze w Polsce – lektor czy napisy. Część naszych rozmówców przyznaje, że jest to 
powód, dla którego czasem wybierają oglądanie filmów w polskiej wersji językowej.  

B: Przede wszystkim ja się zawsze śmieję, że Niemcy potrafią spieprzyć każdy jeden film, bo wszyst-
kiemu muszą podłożyć głos. (…) 
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A: Nawet Sebastian Vettel, mistrz świata Formuły 1, kiedyś u Clarksona powiedział, że on też nie 
ogląda programu po niemiecku, bo też to nie jest to. (MPN_CS8_AB) 

Chyba największy problem kina niemieckiego to jest dubbing. Oni dziewięćdziesiąt kilka procent, pod 
sto procent będzie podchodziło. Dubbingują wszystko. (MPN_CS20_AB) 

Trzecim czynnikiem, który powodował, że badani wybierali język polski do kontaktu z wybra-
nymi formami kultury, było ich deklarowane przywiązanie do Polski. Uznawali oni uczestnictwo 
w kulturze w języku polskim za formę podtrzymania kontaktu ze swoją ojczyzną czy nawet pewną 
formę patriotyzmu. 

A: Mamy cały czas duży kontakt z Polską. Jak w Internecie coś czytam, to też rzadko wchodzę na jakiś 
portal niemiecki. (MPN_CS21_AB) 

Ogólnie gdy słyszę muzykę polską, to mam poczucie ojczyzny. (MPN_CS12_A) 

I też korzystamy z każdej okazji ku temu, żeby zobaczyć filmy z naszej ojczyzny, z Polski. 
(MPN_CS14_B) 

B: Nie wiem, jakoś tak nas nie ciągnie do tej niemieckiej telewizji. 

A: Jakoś bardziej patriotami jesteśmy chyba. (MPN_CS22_AB) 

Ostatni, czwarty powód dla dominacji kontaktu z wybranymi formami kultury w języku pol-
skim charakterystyczny był przede wszystkim dla młodszych pokoleń wychowanych już  
w Niemczech. Uznawali oni, że uczestnictwo w kulturze w języku polskim pogłębi ich więź z kul-
turą polską czy też wzbogaci ich kompetencję kulturową – w szczególności zaś znajomość języka 
polskiego. 

[Książki] dotyczące raczej polskiej historii. W sumie myślę, że jestem dobrze poinformowany na te-
mat niemieckiej historii. W sumie na temat polskiej też jestem nieźle poinformowany, uważam, ale 
mnie to po prostu bardziej interesuje. (MPN_CS14_A) 

Po polsku. Ja lubię czytać książki po polsku, więc zawsze tak można mówić, że mam coś polskiego 
oprócz tej lekcji w soboty, to mogę jeszcze przeczytać po polsku, wzbogacić mój słownik. 
(MPN_CS21_C) 

II.1.7.2. Odrzucenie języka polskiego 

W rzadkich wypadkach nasi rozmówcy przyznawali, że odrzucają kontakt z pewnymi formami 
kultury w języku polskim. Część z nich uznawała, że są one dla nich zbyt niskiej jakości, niewarte 
ich uwagi. Szczególnie odnosiło się to do polskich filmów, seriali oraz muzyki.  

Za polskimi filmami tak bardzo nie przepadam. (…) Nie trafiają w moje gusta, wszystko na jedno 
kopyto praktycznie. (MPN_CS18_B) 

Oglądam różne seriale. (…) Raczej takie amerykańskie. Ale nie takie polskie. Nie, w ogóle. 
(MPN_CS11_A) 

Polskiej nie słucham w ogóle. Nie podoba mi się. (…) Te wiesz, te wszystkie nowe wyjusy dla mnie są 
dnem muzycznym. Może inni ludzie inaczej na to patrzą, nie podoba mi się. (MPN_CS6_B) 
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Polska telewizja jest jakościowo kiepska. Oferuje niski poziom rozrywki. Nie, jeśli chodzi o telewizję, 
to polska telewizja generalnie nas rozczarowała. (MPN_CS17_A) 

Inni z kolei postrzegali swoje odrzucenie pewnych form kontaktu z kulturą w języku polskim 
za przejaw niechęci czy też buntu wobec sytuacji w Polsce. W takich wypadkach szczególnie cho-
dziło o śledzenie wiadomości z Polski w prasie, telewizji czy radiu. 

Powiedzmy w ten sposób od Polski się próbuję odbić. (…) Bo mi się ta polityka w Polsce nie podoba. 
(MPN_CS15_A) 

II.1.7.3. Dominacja języka niemieckiego 

Podobnie jak w przypadku języka polskiego, również żaden z naszych rozmówców nie zade-
klarował, że używa jedynie języka niemieckiego do kontaktu z kulturą. Część jednak z badanych 
przyznawała, że ten język dominuje – przynajmniej w przypadku niektórych form uczestnictwa w 
kulturze.  

Ostatnio tak, czytam książkę po niemiecku. (…) Już parę miesięcy nie czytałem żadnej polskiej 
książki. (MPN_CS1_A) 

Najczęściej jak rano wstanę, kawkę sobie zrobię to pierwsza jest niemieckojęzyczna strona. 
(MPN_CS6_A) 

I tak i tak zazwyczaj oglądam niemiecką telewizję. (MPN_CS11_C) 

Badani podawali różne powody, dla których częściej korzystają z pewnych form kontaktu  
z kulturą w języku niemieckim. Część z nich była podobna do tych podawanych w przypadku ję-
zyka polskiego. Osoby wychowane w Niemczech, niemające intensywnego kontaktu z językiem 
polskim, skarżyły się na przykład, że jest im trudno odbierać pewne treści kulturowe w tym ję-
zyku. 

Język zbyt trudny, polskie litery… (MPN_CS12_A) 

Dawno temu oglądałam w Polsce jakiś film i to było dla mnie za trudne, Polacy mówią szybko, nic 
nie rozumiałam. (…) To samo jest, gdy oglądamy dziennik. Pytam o co trzecie słowo. (MPN_CS13_A) 

Dla niektórych z badanych kontakt z treściami w języku polskim był trudny z powodów tech-
nicznych, np. braku dostępu do polskiej telewizji. Powodowało to, że musieli oni wybierać oglą-
danie telewizji w języku niemieckim. 

W tej chwili [telewizja – autorzy] tylko niemiecka, nie mamy dostępu. (MPN_CS18_A) 

No my tu mamy tylko niemiecką telewizję. (MPN_CS18_B) 

Jednak część badanych wybierała język niemiecki świadomie – ze względu na swoje preferen-
cje. Wśród badanych zdarzały się osoby, które uważały np. niemiecką telewizję za ciekawszą, ma-
jącą lepszą ofertę czy po prostu bardziej wartą oglądania. Wskazywali wówczas, że rezygnują oni 
z oglądania polskiej telewizji.  

Telewizję mamy tylko niemiecką. (…) I uważamy, że to jest dobry wybór. (…) Uważamy, że niemieckie 
telewizje są bardzo ciekawe. Tutaj są telewizje kulturalne, telewizje takie krajoznawczo-podróżni-
czo-przyrodnicza, telewizja doskonała dla dzieci, bez reklam, niemiecka, państwowa,  



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

27 
 

o wysokim poziomie i dużej ilości programów popularnonaukowych też, takich na poziom dziecka. 
(MPN_CS17_A) 

Dla niektórych z naszych badanych uczestnictwo w wybranych formach kontraltu z kulturą  
w języku niemieckim pozwalało z kolei na poprawianie swoich kompetencji językowych. Uzna-
wali oni np. oglądanie telewizji, słuchanie radia czy czytanie, za formę doskonalenia znajomości 
języka niemieckiego. 

Jeśli oglądam sam, to staram się, żeby część filmu była.. znaczy albo były napisy niemieckie, albo był 
po niemiecku film, tak żeby ciągle ten niemiecki rozwijać. (MPN_CS1_A) 

Oglądamy no wiadomości po niemiecku, staram się jak najwięcej oglądać, telewizji po niemiecku ze 
względu na język, żeby po prostu ten język łapać. (MPN_CS18_B) 

B: A niemieckie ja czasami się łapię na tym też, że jednak radio, bo pomaga jednak. (…) Czasem sobie 
zostawiam specjalnie, żeby po prostu się osłuchać z tym językiem. To o to chodzi. (MPN_CS22_AB) 

Co ciekawe, w przypadku uczestnictwa w kulturze w języku niemieckim brak było wśród re-
spondentów uzasadnień odwołujących się do sfery wartości, patriotyzmu czy przywiązania do 
niemieckiej kultury. Jedynie w jednym wypadku rozmówca stwierdził, że nie korzysta w polskich 
mediów, ponieważ polskie sprawy nie są już dla niego tak ważne.  

No jest tak, bo ja żyję w Niemczech, to dla mnie to jest takie, że.. bo ja tu żyję, muszę się interesować 
w tym, bo to mnie obchodzi. W Polsce to jest takie... tam nie żyję. (MPN_CS4_B) 

II.1.7.3. Odrzucenie języka niemieckiego 

Sytuacja, w której badani deklarowaliby, że w ogóle nie korzystają z języka niemieckiego do 
kontaktu z kulturą była raczej rzadka. Pojawiała się natomiast wybiórczo – przede wszystkim  
wtedy, gdy nasi rozmówcy opowiadali o czytaniu i barierze językowej, trudnej dla nich do poko-
nania nawet po kilku latach pobytu w Niemczech. Cześć z nich uznawała, że niskie kompetencje 
językowe są barierą powodującą, że nie czytają w języku niemieckim.  

Na to [czytanie – autorzy], to nie mam czasu. Nie mam czasu iść się uczyć niemieckiego. 
(MPN_CS11_B) 

B: Szczerze? Nie podjąłem nawet próby czytania książki po niemiecku. Wydaje mi się, że mój poziom 
niemieckiego jest dostateczny, żeby zrozumieć sens książki. Może niekoniecznie, żeby (…) ocenić ja-
koś, czy to jest dobrze po niemiecku napisane czy nie. Czy to ma jakąś wartość kulturową, tak mi się 
wydaje przynajmniej. Nie potrafię tego potwierdzić. (…) To nie jest język literacki, którym ja operuję. 
To nie jest Goethe. (MPN_CS7_AB) 

II.1.7.4. Posługiwanie się oboma językami do kontaktu z kulturą 

Tak jak już wspomniano, sytuacje, w których któryś z języków był wyraźnie preferowany przez 
badanych, były raczej rzadkie. Częściej zdarzało się, że nasi rozmówcy pod czas wywiadów opo-
wiadali o tym, że korzystają aktywnie z obu języków i ich uczestnictwo w kulturze można scha-
rakteryzować jako bilingwalne. 

Czasami wiadomości polskich i tych niemieckich. (MPN_CS11_B) 
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Zarówno polskie strony, tak jak… chcesz dokładnie… to masz zaczynając od Onetu przez TVN24, 
„Rzeczpospolita” gazeta, TV punkt info, chociaż to już ostatnio bardzo mało, tego się czyta w sumie. 
(…) A niemieckie to takie główne dzienniki, w sumie online to są „Spiegel” online, „Die Welt” (…). 

W: A proporcja jest taka równa, czy coś bardziej cię interesuje?  

R: Nie, jest w sumie równa. (MPN_CS14_A) 

Ja wiedziałam, że jak będziemy mieszkać w domku, to ja sobie po prostu kupiłam satelitę i miałam 
dostęp do wszystkich programów. I ja oczywiście byłam też na tyle sprytna, że kupiliśmy od razu dwa 
konwertery – jeden do odbioru polskojęzycznej telewizji i drugi do odbioru niemieckojęzycznej 
(MPN_CS16_A) 

Czytam tak i tak. (…) Czyli po polsku i po niemiecku chętnie. (MPN_CS6_A) 

To jest w ogóle bardzo fajne. Powiem ci taką rzecz, że oglądasz film obojętnie na jakiej telewizji  
w tej chwili. Wychodzisz sobie na taras zapalić i nie pamiętasz w jakim języku oglądałeś. Tzn. my już 
jesteśmy na takim etapie, że dla nas te obydwa języki nie robią problemów (…) Nie odbierasz w jakim 
języku oglądasz, po prostu oglądasz. (MPN_CS6_B) 

Zauważono, że niektórzy badani potrafią różnicować to, jakie treści odbierają w jakim języku. 
Co ciekawe, często dotyczyło to sytuacji nie tyle korzystania z różnych form uczestnictwa w kul-
turze, ale raczej tego, czego te treści dotyczą. 

Jeśli chodzi o rzeczy związane z pracą, no to oczywiście czytam w języku niemieckim, bo po prostu 
jest mi łatwiej. (…) A jeśli chodzi o rzeczy na przykład psychologiczne, to czytam to w języku polskim. 
(MPN_CS14_B) 

Ta bilingwalność uczestnictwa w kulturze zwykle była przez badanych uzasadniana możliwo-
ściami – faktem, iż pozwalają na to kompetencje językowe, możliwości technologiczne czy po pro-
stu dostępność treści kulturowych w obu językach.  

Także my zawsze mieliśmy full option kanałów i zawsze była możliwość jakby korzystania, kto co 
lubi. (MPN_CS16_A) 

Mogę i po niemiecku przeczytać, jak jest interesująca po prostu książka dla mnie to i po niemiecku 
mogę czytać. (MPN_CS6_A) 

W niektórych przypadkach badani, wspominając o swojej dwujęzyczności w korzystaniu  
z kultury, opowiadali o sytuacjach, w których potrafili przeskakiwać z treści w języku niemieckim 
do treści w języku polskim. Działo się tak zwykle w przypadku treści informacyjnych, które wy-
woływały znużenie. 

W niemieckim oglądam fakty w Internecie, czasami jak mam za dużo polskiej polityki muszę sobie 
zrobić chwilową przerwę. (MPN_CS10_A) 

Częściej jednak zdarzały się sytuacje, w których badani lubili uzupełniać treści dostępne  
w jednym języku treściami w drugim języku. Podkreślali przy tym – szczególnie w odniesieniu do 
różnego rodzaju serwisów informacyjnych – że wiadomości różnią się od siebie. Dla niektórych z 
badanych bilingwalność odbioru była okazją do zapoznania się z pełnym spektrum wiedzy i inter-
pretacji. 
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A: Na pewno niemieckie wiadomości odbiegają od polskich, no bo tam nawet niektóre kwestie mię-
dzynarodowe. (…) Międzynarodowe, oni mają zupełnie inne spojrzenie tak niż nasza telewizja.  

B: Niektóre rzeczy są pomijane, bądź tu są pomijane, które u nas są omijane, tak. Tylko staramy się 
oglądać i te, i te. (MPN_CS19_AB) 

Jedna z naszych rozmówczyń deklarowała, że znajomość obu języków i dostęp do wiadomości, 
zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, daje jej możliwość porównywania, wynajdywania 
rozbieżności interpretacji i ewentualnie prostowania nieścisłości.  

Powiedzmy, że na Gazetę wchodzę codziennie, a tutaj na takie Tagesschau, jeżeli już, ten niemiecki. 
No, ale też nie codziennie, to sobie powiedzmy raz na tydzień, dwa, zajrzę, co tam jest nowego.  
W szczególności, jeżeli się pojawiają jakieś polsko-niemieckie tematy, co do których nie jestem 
pewna, że polska prasa to dobrze zrozumiała. Bo mi się też zdarzyło pisać artykuły i sprostowujące, 
i jeszcze jak mieszkałam w Brunszwiku, bo tam był bałagan w polskiej prasie. (MPN_CS17_A) 

II.1.7.5. Kontakt z kulturą w innych językach 

Wśród badanych zdarzały się osoby – przeważnie młode – które deklarowały, że uczestniczą 
w kulturze także w innych niż niemiecki lub polski językach. Dominował tu język angielski, choć 
zdarzały się także inne – np. język włoski czy francuski.  

W: A w jakim języku albo językach oglądacie w ogóle filmy, seriale?  

B: Po angielsku w 90 % chyba.  

A: Tak, głównie po angielsku. (MPN_CS7_AB) 

Zdarza mi się czytać po włosku, zdarza mi się czytać po angielsku, ale sporadycznie. (MPN_CS17_A) 

A: [Czytam – autorzy] Po angielsku tak, po francusku. (MPN_CS7_AB) 

Używanie innych niż niemiecki lub polski języków związane było z dwoma podstawowymi 
przyczynami. Po pierwsze, kompetencją językową – możliwością użycia innego języka na pozio-
mie wystarczającym do odbioru pewnych treści kulturowych.  

Synowie są też angielskojęzyczni, więc jakby przełączanie kanałów, to, co nas najbardziej intereso-
wało. (MPN_CS16_A) 

Po drugie, część badanych była zainteresowana kontaktem z konkretnym dziełami w języku 
oryginału. Szczególnie było to widoczne w przypadku filmów czy seriali.  

W: A jeżeli oglądasz te filmy, to w jakim języku je oglądasz? 

B: Po angielsku, oryginalnie. (…)No dla mnie jest ważne tak samo jak dla Ciebie, że w oryginalnym 
języku, więc jak to by był film polski, to po polsku albo angielski, to po angielsku, ale nigdy z dubbin-
giem albo z napisami. (MPN_CS5_AB) 

II.2. Praktyki związane z wyjściem (culture de sortie) 

Jednym z wątków podejmowanych podczas naszych badań były praktyki kulturalne podejmo-
wane poza domem, zazwyczaj za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji. Wśród najczęściej 
wymienianych pojawiały się takie praktyki jak chodzenie do kina, teatru, spotkania z przyjaciółmi 
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oraz uczestnictwo w koncertach. Ponadto badani wspominali także o korzystaniu z innych insty-
tucji kultury, takich jak domy kultury, które mają bardziej zróżnicowaną ofertę. 

II.2.1. Zróżnicowanie form korzystania z ofert kulturalnych poza domem 

Analizując zebrany materiał empiryczny, można zwrócić uwagę, że wśród badanych dają się 
zauważyć dwie generalne postawy. Pierwsza związana jest z dużym zróżnicowaniem form korzy-
stania z ofert kulturalnych poza domem. Część badanych wyraźnie korzysta aktywnie z różnych 
możliwości bądź wręcz, w niektórych przypadkach, kreuje je sama. Są to jednak osoby prowa-
dzące aktywny – w sensie kontaktu z kulturą – sposób życia.  

Spotkania z przyjaciółki, znajomymi. To może być jakaś kolacja od czasu do czasu. To może być wyj-
ście na wspólne wydarzenie. To może być wspólny wyjazd poza Berlin. (…) To może być jakiś festiwal. 
To może być pokaz jakiegoś filmu. To może być.. no tak myślę, ostatnio chyba to były tego typu rzeczy 
raczej. To może być wyjście do pubu po prostu. (MPN_CS1_A) 

Coś się dzieje na mieście, jakiś festiwal, czy teraz jak był ten... Tu jest zawsze pod koniec kwietnia... 
koniec stycznia... tak. Jest ten bieg czy rajd rowerowy, to idziemy na przykład oglądać. Czasami jak 
puszczają fajerwerki. Czasami jak jest noc w muzeum. W tym roku nie byliśmy, w zeszłym roku nie, 
a wcześniej byliśmy chyba z 3 razy jak [imię – autorzy] po... 3 razy chodziliśmy do  
2 w nocy, zwiedzaliśmy muzea/ To różnie. Czasami jest więcej czasu, czasami mniej chęci. Czasami 
odwrotnie, więcej chęci a mniej czasu. (MPN_CS11_C) 

Ok, spacery, shopping, kino, zwiedzanie, kościoły, muzea… budynki. Kultura. Nie tylko w Düsseldorfie, 
ale i w okolicy, tam gdzie akurat jestem, ogląda to, co jest do obejrzenia. (MPN_CS12_A) 

Druga postawa wydaje się bardziej pasywna – wykazują ją osoby, które w ograniczonym stop-
niu korzystają z ofert kulturalnych poza domem. Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj korzystają 
one jedynie z ofert gastronomicznych, zakupów czy spacerów. 

Czasami tam do jakiegoś kolegi się przejdę piwo wypić. (…) Czasami z rodziną wychodzimy na spa-
cer. (MPN_CS11_B) 

Poza domem, co ja robię poza domem, no poza domem robię zakupy, wypad gdzieś tam do kolegi, 
coś pomóc na przykład przy jakimś remoncie albo coś. Wypad no, no gdzieś na miasto na zakupy, no 
i to, no ja ogólnie większość czasu spędzam w domu, bo taki jestem bardziej domowy. (MPN_CS18_B) 

Poza domem? Na kawę, coś zjeść. Poza domem, coś jeszcze? Nic. (MPN_CS11_A) 

II.2.1.1. Kino 

Nasi rozmówcy pytani o ulubione sposoby spędzania wolnego czasu poza domem stosunkowo 
najczęściej wspominali kino. Co więcej, w wielu przypadkach kino było jedynym sposobem kon-
taktu z kulturą poza domem.  

Jak już to wychodzimy do kina z mężem i z dziećmi. (MPN_CS6_A) 

B: Kino, pierwsze co mi przychodzi. (MPN_CS7_AB) 

Jeśli chodzi o takie rozrywki weekendowe, to najczęściej kino. (MPN_CS10_A) 

II.2.1.2. Teatr 
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Chodzenie do teatru pojawiało się w wypowiedziach badanych rzadziej, traktowane było ono 
jako czynność odświętna, w niektórych wypadkach bardziej refleksyjna, wymagająca zastanowie-
nia nad decyzją uczestnictwa w tej formie kontaktu z kulturą.  

Zdarza mi się w Niemczech chodzić do teatru. Szacunkowo 4-5 razy w roku. 
(MPN_CS2_A) 

Grają Czechowa, a pójdę zobaczyć. Właściwie nigdy nie byłam na spektaklu Czechowa, no, trzy i pół 
godziny, zobaczymy, czy wytrzymamy. Poszliśmy całą paczką, okazało się nawet ciekawe, chociaż 
oczywiście bardzo trudne i takie ciężkie. (MPN_CS17_A) 

II.2.1.3. Koncerty 

W wypowiedziach naszych rozmówców czasami pojawiały się także wyjścia na koncerty. 
Ważne przy tym, że mowa była zarówno o koncertach muzyki poważniej, jak i popularnej.  
W przypadku tych ostatnich badani wspominali o różnych rodzajach muzyki popularnej – po-
cząwszy od jazzu, poprzez muzykę rockową, na disco polo kończąc.  

Koncerty do filharmonii (…) byłam też w filharmonii wiele razy. (MPN_CS5_AB) 

Od czasu do czasu zdarza mi się również chodzić tutaj na koncert, też ze 2-3 razy w roku. (…) Głównie 
koncerty muzyki klasycznej. Czasami zdarza się, że jakiś renomowany wykonawca pojawia się w 
okolicy i wtedy wybieram się. (MPN_CS2_A) 

B: Później byliśmy na tym koncercie (…) Depeche Mode. (MPN_CS21_AB) 

Nie wiem, co tam będzie, ale chyba coś na zasadzie disco polo. (MPN_CS18_A) 

II.2.1.4. Spotkania towarzyskie i rodzinne 

Jednak jedną z głównych form spędzania wolnego czasu, która była deklarowana przez bada-
nych, były różnego rodzaju spotkania towarzyskie i rodzinne. Można mówić o przynajmniej 
dwóch rodzajach takich spotkań. Po pierwsze, były to spotkania w przestrzeni publicznej – przede 
wszystkim w kawiarniach czy restauracjach. Badani dostrzegali dwie funkcje takich spotkań (cza-
sem łączonych ze sobą). Pierwsza z nich była związana z konsumpcją, druga zaś z możliwością 
rozmowy, kontaktu towarzyskiego ze znajomymi bądź rodziną.  

W Düsseldorfie z mamą chodzimy czasem do restauracji, do Füchsien, Schlösser, Blaues Haus – dobra 
mieszczańska kuchnia. (MPN_CS12_A) 

Coś zjeść w jakieś restauracji. (MPN_CS14_A) 

Czasami coś zjeść, do knajpy, pogadać. (MPN_CS6_B) 

Drugi, rzadszy rodzaj spotkań, to spotkania w przestrzeni prywatnej. One także zwykle łączyły 
w sobie funkcje towarzyskie z konsumpcyjnymi. 

Odwiedzam przyjaciół w ich domu i gotujemy coś razem. (MPN_CS10_B) 

Grilla na balkonie, no i obmawiamy tam jakieś tam swoje sprawy babskie. (MPN_CS18_A) 

II.2.1.5. Spacery i zwiedzanie 
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Ważną dla badanych formą spędzania wolnego czasu, która ma związek z kulturą są spacery  
i zwiedzanie. W przypadku spacerów, zazwyczaj była mowa o najbliższej okolicy miejsca zamiesz-
kana, ewentualnie o mieście, w którym nasi rozmówcy mieszkają. Często jednak wspominali o 
tym, że lubią zwiedzać także dalszą okolicę.  

A: Tak, z dziećmi, z moimi rodzicami czasami się zdarza, ze znajomymi, my tu mamy na tyle fajnie, 
że tak w obrębie 30. kilometrów samochodem można w bardzo ciekawe miejsca pojechać. Za nami, 
tutaj za miasteczkiem, jest ten pas górski, gdzie fajnie można wyjść tak sobie, w takie lekkie górki na 
spacer. (MPN_CS9_AB) 

B: Na spacery, gdzieś tam czasami na jakieś mini wycieczki sobie jeździmy, jak rodzina do nas przy-
jeżdża. (MPN_CS21_AB) 

Saksonia jest też takim dosyć ładnym rejonem, bo jest np. zamków też sporo. Byliśmy właśnie  
w Dreźnie, pod Dreznem, te wszystkie, żeśmy parę miejsc widzieli. Pływaliśmy Łabą statkiem itd., 
więc mówię, jest tutaj co zobaczyć. (MPN_CS22_AB) 

Badani, którzy mają dzieci starają się korzystać z ofert miejsc, które dostarczają im rozrywkę i 
możliwość spędzenia czasu. Są to parki zoologiczne, parki tematyczne, place zabaw etc.  

B: Do zoo, tak. Ogród zoologiczny mamy blisko, nawet kupujemy sobie co roku roczną kartę, tzn., że 
ona uprawnia do wejścia nielimitowanego, więc możemy wchodzić sobie codziennie, na cały dzień 
ile tam tylko czasu chcemy. No do zoo. (MPN_CS22_AB) 

Co jeszcze może być? Gdzie my byliśmy, byliśmy z zoo, byliśmy jest jeszcze taki park rozrywki, gdzie 
dzieci mogą, jest pokazane jak się robi cukierki, jak się robi pianę, jak traktorem się jeździ, dzieci 
mogę się traktorem przejechać, to jest pod Berlinem. Jest akwarium, czyli oprócz zoo jest jeszcze 
akwarium, gdzie są różne ryby, gady, płazy itd. Jest Legoland z klockami Lego, gdzie jeszcze byliśmy. 
(MPN_CS3_A) 

II.2.1.6. Wystawy, muzea, galerie 

W pojedynczych wypadkach badani mówili o uczestnictwie w wystawach oraz chodzeniu do 
galerii czy muzeów. 

B: Czasami do galerii, ale to zazwyczaj jak moi znajomi mają wystawę albo ktoś mnie zaprosi, no to 
właśnie się wybiorę. (MPN_CS5_AB) 

W Polsce, w Warszawie, była, jest wystawa o Żydach. Nie pamiętam nazwy muzeum, duże muzeum. 
Interesująca wystawa, ładnie zrobiona, pokazuje temat od początku. Bardzo ładna. (MPN_CS12_A) 

II.2.1.7. Festyny, jarmarki 

Wymieniając oferty kulturalne poza domem, część z badanych wspominała także o tym, że 
uczestniczą w popularnych w Niemczech festynach i jarmarkach – zwykle organizowanych pod-
czas różnego rodzaju świąt. Część z naszych rozmówców chętnie i z entuzjazmem brała udział  
w takich przedsięwzięciach.  

A: Jest bardzo dużo takich przedsięwzięć kulturowych z zakresu tego właśnie.. tej popkultury, czyli 
te wszystkie piwne festy, jakieś te festyny.  

B: Z tego korzystamy, zdecydowanie. 
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A: Jarmarki, kiermasze. To bywamy, chodzimy, bardzo lubimy. Jest bardzo sympatycznie. 
(MPN_CS7_AB) 

B:To jest kilka razy do roku. Kilka razy do roku… jakiś karnawał, jakiś jarmark świąteczny, takie 
okolicznościowe bardziej. Jarmarki świąteczny chyba z Niemiec się bardziej rozprzestrzeniły na Eu-
ropę, taka fajna organizacja. I to są takie rzeczy, ale też mówię, to nie są rzeczy, które by porywały, 
że się czeka cały rok, że wow, w końcu się wydarzy. To po prostu jest i się kończy, i się przechodzi 
obok tego. (MPN_CS20_AB) 

Jednak część badanych podchodziła do takich imprez z pewnym dystansem. 

A: Raz do roku Fasching.  

B: O właśnie, ale dla mnie to jest też jakiś kosmos, jakaś abstrakcja. Oni strasznie tego podkoziołka 
świętują.  

A: 2-3 budki z piwem, z grzańcami. 

B: I stoją na rynku (MPN_CS8_AB) 

II.2.1.8. Biblioteki 

Jako ważne instytucje kultury pojawiały się w wypowiedziach badanych – szczególnie tych ży-
jących w mniejszych miejscowościach – także biblioteki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż były one 
wymieniane nie tylko jako instytucje oferujące książki do wypożyczenia, ale także jako miejsca 
animacji kultury, takie, w których można ciekawie spędzić czas.  

R: To są miejskie biblioteki, których jest w każdej dzielnicy, jest przynajmniej jedna, z której korzy-
stamy, zwykle zabieram dzieci wtedy ze sobą.  

W: Czy też jakby wypożycza pani książki, czy też korzysta z jakieś oferty, która na miejscu jest czy 
też wydarzeń, które oni organizują? 

R: Czasami, jak jest takie głośne czytanie dla dzieci, to wtedy tak. (MPN_CS10_A) 

II.2.1.9. Inne instytucje kultury 

Badani wymieniali także inne instytucje, które posiadają bogatą ofertę kulturalną bądź też dają 
możliwość spędzenia czasu wolnego. Można je zbiorczo nazwać domami kultury, choć pod tą 
zbiorczą kategorią mogą kryć się m.in. różnego rodzaju stowarzyszenia, szkoły, miejsca spotkań i 
animacji. Zazwyczaj mają one bardzo zróżnicowaną ofertę. Badani w swoich wypowiedziach bar-
dzo często podkreślali tę różnorodność. Zazwyczaj były to instytucje edukacyjne, takie jak szkoła 
ludowa (Volkshochschule). 

Moja instytucja [nazwa – autorzy] oferuje bardzo wiele możliwości. Rysunek, malowanie, joga, pły-
wanie, mnóstwo… języki, ostatnio mamy też japoński, taniec, cumba-zumba, bardzo szeroka oferta, 
wykształcenie dla rodzin. (…) (MPN_CS12_A) 

Np. szkoła ludowa (VHS). Jest właśnie nowy program. Pewnie skorzystam z jakichś wycieczek prze-
wodnikiem po Düsseldorfie, ale też może po Kaiserswerth, tam jest szpital Diakonisek i w ogóle cie-
kawe zjawiska społeczne. Zawsze lubię dowiedzieć się czegoś nowego. (MPN_CS15_B) 
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Warto zwrócić uwagę, że tego typu instytucje często przyciągają osoby, które szukają aktyw-
nych sposobów spędzania czasu przez ich dzieci. 

R: Tak, jest dużo tutaj, nawet niedaleko nas jest jakieś takie centrum dla rodziny, oni właśnie dużo 
oferuję, raz w miesiącu jest teatrzyk dla dzieci i właśnie też popołudniami dużo oferują dla dzieci. 
Jest sport dla dzieci, jest jakieś takie malowanie dla dzieci, coś takiego, i oferują też spotkania dla 
rodziców takie informacyjne, oferują też, był taki jakby taki kiermasz takich ubrań, też dla dzieci, 
tam też braliśmy kiedyś udział, też sprzedawaliśmy rzeczy po dzieciach. (MPN_CS3_A) 

Na pewno. Jest dużo takich ofert, muszę się nimi interesować, chociażby z uwagi na pracę, ale i dla 
własnego dziecka. AWO ma w programie różne takie rzeczy, są tu niedaleko, można sobie przeczytać, 
co proponują i się zgłosić. Różne stowarzyszenia mają takie propozycje, pływanie, pierwsza pomoc. 
Jest np. „Pantakea - kawiarnia dla dzieci” i tam też są różne propozycje, porady, kursy, kursy pierw-
szej pomocy i jak postępować z dzieckiem, porady rodzinne, jest naprawdę wiele ofert. Przyjaciółka 
mi powiedziała, że jest coś takiego i bardzo mi się to miejsce podoba. Dzieci mogą się bawić, a mamy 
porozmawiać o różnych sprawach. Chodzimy tam minimum raz w tygodniu, zwłaszcza jak jest 
brzydka pogoda. (MPN_CS13_A) 

II.2.2. Kontekst etniczny spędzania czasu wolnego poza domem 

Kontakt z kulturą poza domem może odbywać się w różnych kontekstach etnicznych. Oczywi-
ście, w większości omawianych wcześniej form tego kontaktu, mowa była o kontekście niemiec-
kim. Staraliśmy się jednak dowiedzieć od naszych badanych czy korzystali oni z ofert kulturalnych 
poza domem także w innych kontekstach etnicznych, innych językach czy krajach.  

Dominujący okazał się kontekst polski. Możemy mówić tu o dwóch przypadkach. Po pierwsze, 
o kontakcie z kulturą polską na terenie Niemiec. Po drugie zaś, o korzystaniu z ofert kulturalnych 
w Polsce. Warto zwrócić uwagę, iż dla niektórych przynajmniej badanych korzystanie  
z oferty instytucji kultury, które umożliwiały kontakt z kulturą polską, było dość ważne. Wypo-
wiedź jednej z badanych wskazuje, że przynajmniej część z polskich migrantów ma potrzebę ko-
rzystania z polskich ofert, ponieważ są one im bliższe, bardziej znajome, być może bardziej swoj-
skie i łatwiejsze w odbiorze.  

Jeszcze my, jako Polacy, mamy to tło kulturowe polskie. A więc dla nas na przykład część tych ofert – 
one nam nic nie mówią tutaj. Ktoś mówi – o, gra XXL jakiś tam, powiedzmy. Kto to jest? O co chodzi? 
(…) Oni już mają, powiedzmy, swoje kultowe rzeczy. Gdzie u nich nostalgia czegoś tam innego doty-
czy niż nasza. A więc to, co dla mnie ma wartość jako oferta w Szczecinie, bo mówię: świetny koncert, 
poszłabym, szkoda, że nie mam kasy albo nie mam czasu, to tutaj ktoś powie: ale świetny koncert, 
poszedłbym – a ja wzruszam ramionami. Ja mówię, to tło kulturowe jest bardzo ważne.  
I my nigdy tego nie osiągniemy. Nasze dzieci tutaj wzrastają i dla naszych dzieci teraz te dwie kultury 
są równoważne poniekąd w tym momencie, zresztą to było nasze dążenie. Ale dla nas nie. Nas zawsze 
ściągać będzie polska kultura. (MPN_CS17_A) 

Stosunkowo rzadziej obserwowano osoby, które korzystały z ofert związanych z innymi niż 
niemiecka czy polska kulturami. 

II.2.2.1. Korzystanie z polskich ofert kulturalnych w Niemczech 

Polskie oferty kulturalne w Niemczech opisywane przez badanych dostarczane są przez dwa 
rodzaje instytucji. Pierwsze to przedsiębiorstwa organizujące oferty komercyjne dla Polaków. Są 
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wśród nich przede wszystkim dyskoteki oraz restauracje, są jednak także przedstawienia tea-
tralne czy seanse polskich filmów organizowane dla polskiej publiczności w Niemczech.  

No, nie wiem czy to polskie, ale byłyśmy w dyskotece. Tego klubu już nie ma. Był na starym mieście, 
koło Boelker Strasse. Polskie disko, Piramida. Było dziwnie. Mnóstwo wódki. To nie był szok kultu-
rowy, ale jednak inny świat. Pozytywnie. Niemcy się zupełnie inaczej bawią. (MPN_CS12_A) 

Imprezy związane z Polską to przede wszystkim restauracja Gdańska w Oberhausen. (MPN_CS13_B) 

Wyjście, które było związane z polską kulturą… Tak, byłem z koleżanką z Düsseldorfu na przedsta-
wieniu, tam gościnnie do teatru Savoy przyjeżdżają różne teatry z Polski i byliśmy właśnie… To było 
chyba 3 miesiące temu, 3-4 miesiące temu na sztuce teatru z Poznania, tylko niestety nie pamiętam 
jego nazwy. To była adaptacja anglojęzycznej powieści, więc mi to nie utkwiło w głowie, ale była to 
komedia w każdym razie i grana przez polskich aktorów, topowych polskich aktorów, znanych z 
pierwszych stron gazet. (…) Był tam na przykład Piotr Zelt, Stefano Terrazzino no i jeszcze takie 
pomniejsze gwiazdki znane z seriali. (MPN_CS14_B) 

B: Tam czasami idę do kina, właśnie też ze znajomymi, na jakiś polski film. (MPN_CS5_AB) 

Innym źródłem polskich ofert kulturalnych są polskie bądź polonijne instytucje i organizacje 
publiczne i pozarządowe – są to Instytuty Polskie, bądź polskie organizacje imigranckie, z których 
wiele skupia się właśnie na działalności kulturalnej związanej z afirmacją kulturową, rozumianej 
jako rozbudzanie świadomości historyczno-narodowej 

Najczęściej wymieniane wśród nich były Instytuty Polskie w Düsseldorfie i Berlinie. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, iż osoby prowadzące wywiad dopytywały o ten konkretny rodzaj instytucji. 
Wynika to z faktu, że choć instytucje te do tej pory nie miały za zadanie tworzenia oferty dla pol-
skich migrantów, to jednak z jednej strony pozostają w kręgu zainteresowań niektórych  
z nich, z drugiej zaś zadania Instytutów mają się w przyszłości rozszerzyć także na dotarcie do 
szeroko rozumianej Polonii. Odpowiedzi wskazujące na znajomość Instytutów Polskich pojawiały 
się szczególnie często w wypowiedziach osób mieszkających w tych miejscowościach, w których 
one funkcjonują. 

Wiem, że jest i tam też byłam parę razy, Polski Instytut. (…) Teraz byliśmy, w tym roku nawet, no  
i tam pokazali nam bibliotekę, tam są po polsku i po niemiecku książki, żeby były też o polskiej kul-
turze książki po niemiecku, żeby też Niemcy mogli tam chodzić, czy z innych krajów, dowiedzieć się 
coś o Polski. I też filmy tam są, i w ogóle w tym czasie też była taka wystawa. (MPN_CS11_A) 

W: A jeżeli chodzi o instytucje czy organizacje polskie, polonijne, to czy znasz ich ofertę? 

R: Raz na rok, gdy organizowany jest festiwal filmowy polski, no to wtedy zapoznaję się z ofertą  
i zdarzało mi się parę razy być na pokazach filmowych. (…) To jest Polski Instytut w Berlinie, jeśli 
dobrze pamiętam. I tak w zeszłym roku np. byłem ze znajomymi na filmach. (MPN_CS1_A) 

Oceny funkcjonowania Instytutów były podzielone. Część z badanych uważała, że są to poży-
teczne instytucje, które starają się przybliżyć swoim odbiorcom polską kulturę.  
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To znaczy, myślę że Instytut Polski bardzo prężnie działa. No… jest to instytucja co prawda związana 
politycznie, ponieważ jest ona współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (…) My-
ślę, że ci ludzie starają się nadal robić swoją pracę dobrze, tak jak robili to poprzednio. 
(MPN_CS14_B) 

Jednak niektórzy badani krytykowali Instytut, wskazując, że jego działalność nie jest dostatecz-
nie rozpropagowana i nie przyciąga społecznej uwagi. Zwracali także uwagę, że profil Instytutu 
sprawia, iż jego oferta nie jest dla polskich imigrantów atrakcyjna i przez to nie jest interpreto-
wana jako ważna.  

Słyszałam, ale nigdy nie byłam. (…) Może oferta nie jest taka, że skłania do pójścia tam. Bo właściwie 
jestem zainteresowana. (MPN_CS12_A) 

Powiem szczerze, zakres jego działania to jest jakiś taki bardzo nieuchwytny dla większości Polaków, 
którzy tutaj już mieszkają. (…) No tak szczerze mówiąc, tu się mieszka, zna się Polaków, ale się wie, 
że ten Instytut tam jakoś istnieje, ale nie wiem, jakoś promocja… ma problem z promocją swoich 
ofert, jeżeli jakiekolwiek oferty są, żeby dotrzeć po prostu tutaj naprawdę do Polonii  
w Niemczech, tak mi się wydaje (…). Jeśli się jest Polakiem i się prowadzi w miarę takie jakieś zinte-
growane życie w tym kraju, to ten Instytut nie ma żadnego wpływu na to życie. (MPN_CS14_A) 

Sporadycznie pojawiały się w wypowiedziach także polskie organizacje imigranckie lub orga-
nizacje polsko-niemieckie, które dla niektórych badanych są ważnymi instytucjami umożliwiają-
cymi kontakt z polską kulturą.  

W Monachium byliśmy kiedyś na letniej imprezie organizowanej przez Deutsch-Polnische Ges-
sellschaft w Monachium. (MPN_CS10_B) 

B: Ja bardzo lubię Klub Polskich Nieudaczników (…). No to tam też kiedyś robiłam urodziny nawet, 
tam często chodzę i mają też jakieś wystawy, galerie, koncerty. Czasami się zdarza właśnie tam, jak 
coś się dzieje, że tam się wybiorę. (…) Lubię tam chodzić i nie wiem, tak chciałam właśnie zaprosić 
też znajomych w takim bardziej polskim klimacie. (MPN_CS5_AB) 

Należy jednak podkreślić, że takie wypowiedzi były rzadkie – stosunkowo niewielu naszych 
rozmówców miało kontakt z polskimi organizacjami. Część z nich twierdziła, że takich organizacji 
po prostu nie zna lub że jest ich bardzo mało i są niewidoczne. 

A czy w Twojej okolicy są jakieś takie organizacje polonijne albo jakieś instytucje polskie, z której 
oferty mógłbyś korzystać? 

R: Jeśli tak, to o nich nie wiem. (MPN_CS1_A) 

Nie, nie znam. Nie widziałam żadnych informacji czy plakatów na ulicy, nie mówili mi znajomi. 
(MPN_CS13_A) 

Towarzystwa np. polskiego nie znam w Flensburgu, znam polski sklep, że też tam polska sprzedaż 
jest (…). W Niemczech nie ma dużo towarzystw polskich, niemieckich np., takiego coś jak dom kul-
tury, że dom spotkań np., że ludzie z Niemiec się spotkają z Polakami, że można sobie pogadać. Takie 
czegoś dużo w Niemczech, w moich oczach, nie ma. (MPN_CS4_B) 

Czasami, badani pytani o polskie organizacje mówili wręcz, że znają raczej niemieckie instytu-
cje, które mają ofertę skierowaną do polskich migrantów, także związaną z polską kulturą.  
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Raczej mam takie doświadczenie, że te instytucje niemieckie wspierają Polaków. Są takie, nie wiem, 
ośrodki dla emigrantów albo sama chodzę na takie warsztaty dla kobiet prowadzone przez polską 
psycholog i to jest instytucja niemiecka, która jakby wspiera mniejszości m.in. Polaków albo chodzi-
łam z dziećmi na taką grupę zabawową po polsku, to też jest, to było w instytucji niemieckiej. 
(MPN_CS10_A) 

Mamy teatr w Schwedt. Teatr, który ma dużą scenę i jedną albo dwie małe sceny, z tego co pamiętam. 
Ja bywam z dziećmi na dużej scenie na przedstawieniach zimowych takich, na bajkach, które są w 
ogóle też robione pod kątem polskiego widza, bo tam jest zawsze polskojęzyczny aktor, który otrzy-
muje postać, poniekąd postać uczestniczącą w bajce, bardzo to fajny jest koncept, który jest równo-
cześnie polskim narratorem. Czyli co jakiś czas wrzuca opis przebiegu akcji, co się właśnie dzieje, co 
się właśnie będzie działo, po polsku. (MPN_CS17_A) 

Ze szczególną sytuacją, jeśli chodzi o dostęp do polskich organizacji i instytucji kulturalnych 
działających na terenie RFN, mamy do czynienia na pograniczu polsko-niemieckim. Wydaje się, że 
jest to miejsce, gdzie stosunkowo najtrudniej rozwijają się różnego rodzaju polskie organizacje. 
Główną barierą jest bliskość Polski i polskiej oferty kulturalnej.  

Z tym, że tutaj jest o tyle trudniej, że my tak jakby nie czujemy, że tam musimy coś organizować. (…) 
Tutaj my nie czujemy tego, bo my po prostu chwila i jesteśmy w Szczecinie. I mamy Polskę, więc jakby 
za tym nie tęsknimy. Ja uważam, że tutaj często ci Polacy jakby wsiąkają i ja sama wolałam pójść na 
jakieś fajne imprezy organizowane przez Niemców dla Niemców albo żeby poznać ich bliżej, niż 
wtłaczać tam czy organizować coś dla Polaków, bo Polak za chwilę sobie może pojechać do Szczecina 
i ma tę Polskę. (MPN_CS16_A) 

Inną ważną instytucją, zajmującą się afirmacją kulturową, jest Kościół katolicki, który czasami 
pojawiał się w wypowiedziach badanych. Dla niektórych z badanych Kościół i instytucje z nim 
związane (np. Polska Misja Katolicka, Caritas czy szkółki niedzielne) były ważnym, czasami jedy-
nym miejscem kontaktu z polską kulturą. Wypowiedzi, świadczące o znajomości instytucji zwią-
zanych z Kościołem katolickim i ich oferty kulturalnej, pojawiały się stosunkowo często. 

A: To jest tak, że to się przenika, bo np. Polonia organizuje lekcje polskiego czy nauczycieli, tam po-
maga. Wiadomo, tam jest też lekcja religii do tego i wcześnie były wszystkie lekcje.. (…) wcześniej 
było w budynku Caritasu, gdzie też ksiądz mieszka, to było tak wszystko. (MPN_CS21_AB) 

Też wiem, że polski kościół organizuje takie spotkania. (MPN_CS10_A) 

R: Poza polskim kościołem nie (…). Wiem, że są dla dzieci [oferty], bo akurat syn mojego brata uczęsz-
cza teraz na język polski. (MPN_CS14_A) 

Jak ja porównywałam na przykład całą Polonię w Hamburgu – zdarzało mi się tam pójść na przykład 
na mszę do kościoła. I tłumy w tym kościele, i te spotkania po kościele. I ja widziałam, jak tam jest 
dużo, jak jest dużo ofert dla Polonii. (MPN_CS16_A) 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż wielu badanych, choć znało działalność Kościoła katolickiego 
na rzecz polskiej kultury, to jednak nie korzystało z tej oferty. Można więc mówić o pewnego ro-
dzaju biernej znajomości tych instytucji.  

R: No tylko kościół polski (…). 
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W: I byłeś tam? 

R: Nie. (MPN_CS15_A) 

II.2.2.2. Korzystanie z polskich ofert kulturalnych w Polsce 

Wśród badanych pojawiały się osoby, które deklarowały korzystanie z ofert kulturalnych  
w Polsce. Można mówić o dwóch podstawowych kontekstach takiego rodzaju uczestnictwa  
w polskiej kulturze, które uwarunkowane jest tym, gdzie mieszkają nasi rozmówcy.  

Po pierwsze, mowa o sytuacji polskich migrantów mieszkających na polsko-niemieckim pogra-
niczu, szczególnie zaś w sąsiedztwie średnich lub dużych miast polskich, którzy łatwo mogą ko-
rzystać z polskich ofert po polskiej stronie granicy. Umożliwia im to bliskość polskich instytucji 
kultury i związany z tym łatwy do nich dostęp. 

Najczęściej właśnie jakieś ciekawe wydarzenia kulturalne w Szczecinie albo jakieś ciekawe koncerty 
czy właśnie jakieś kino, no to musieliśmy… byliśmy zmuszeni przyjeżdżać do Szczecina. 
(MPN_CS16_A) 

Znaczy zasadniczo raczej jesteśmy… jak już nam się dzieci uda oddać, w teatrze – w Szczecinie jest 
Teatr Polski – ma bardzo fajną ofertę. Tam jesteśmy… no nie wiem, jak jest sezon, to jesteśmy jak 
często? Raz w miesiącu mniej więcej. (MPN_CS17_B) 

B: Nie, no tak, po polskiej stronie, to co my żeśmy.. 

A: Do kina czasami chodzimy. 

B: Do Zgorzelca, do Plazy. (MPN_CS22_AB) 

A zimą (…) to znowu kierunek na Szczecin i tam jak często idziemy do kina. (MPN_CS19_AB) 

Dla niektórych osób, które z racji kompetencji językowych mogą swobodnie korzystać za-
równo z oferty niemieckiej, jak i polskiej, bliskość granicy umożliwiała realizację pewnej specy-
ficznej strategii Taka strategia, w przypadku badanych o szerokich zainteresowaniach, przyzwy-
czajonych do korzystania z wielu różnych form kontaktu z kulturą i jednocześnie dobrze znają-
cych zarówno język polski, jak i niemiecki, powodowała, że w zależności od potrzeb oraz atrak-
cyjności oferty, potrafili oni korzystać zarówno z niemieckich, jak i polskich instytucji kultury.  

Czasami nas krytykowano, że my tak sobie po prostu żyjemy na pograniczu i sobie wybieramy jak 
takie ciasteczka, wisienki na torcie. Że jak nam coś pasuje, to bierzemy stąd, jak nam pasuje, to bie-
rzemy stąd. (MPN_CS16_A) 

Jednak w większości wypadków chęć korzystania z polskich instytucji wynika z faktu, że na 
polsko-niemieckim pograniczu niemieckie miasta są małe i mają ograniczoną ofertę kulturalną, 
która nie zawsze zaspokaja potrzeby badanych.  

W Pasewalku nie ma kina, nie ma teatru, nie ma takich rzeczy. My w Szczecinie możemy iść do kina, 
możemy iść na jakiś koncert, na mecze, bo dzieci też uwielbiają, także niestety to, że żyjemy tutaj 
i mamy tak blisko Szczecin, pozwala nam albo też skazuje na to, że jednak do Szczecin jeździmy. 
(MPN_CS19_AB) 
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Innym kontekstem korzystania z ofert polskich instytucji kultury było wykorzystywanie do 
tego celu wizyt w Polsce. Tego typu sposób kontaktu z polskimi instytucjami kultury charaktery-
styczny był dla osób niemieszkających na polsko-niemieckim pograniczu. W większości wypad-
ków mowa tu o sytuacjach, w których nasi badani przy okazji wizyt w kraju korzystali z ofert pol-
skich instytucji. Świadectwa, by badani specjalnie jeździli do Polski w celu uczestniczenia w jakimś 
przedsięwzięciu kulturalnym, w zasadzie nie pojawiały się w wypowiedziach naszych rozmów-
ców . 

[mię – autorzy] był na Oazie wcześniej, oni tam z Oazą z Poznania jechali, więc byliśmy z nimi razem 
w Poznaniu. (…) Oni mieli ten dzień wspólnoty w sobotę i później poszliśmy sobie razem (…) do Po-
znania, po prostu na Stare Miasto pochodzić, coś zjeść, a wieczorem byliśmy z dziećmi w kinie. 
(MPN_CS21_AB) 

Warto odnotować, że w niektórych wypadkach badani deklarowali, iż w Polsce inaczej korzy-
stają z ofert instytucji kulturalnych. Można powiedzieć, że ich kontakt z polskimi instytucjami kul-
tury przez to, że był rzadszy, miał charakter bardziej wyjątkowy czy też odświętny.  

Jeśli idzie o filmy, to wie Pan, oglądam je tylko wtedy jak jadę do Polski z jakimiś moimi kolegami, 
umawiamy się na filmy, na które normalnie profesorowie nie chodzą. (…) Bardzo chętnie chodzę w 
Polsce do teatru. (MPN_CS2_A) 

A: My inaczej spędzamy czas tutaj wolny, a inaczej jak jesteśmy w Warszawie. (…) Normalnie to pra-
wie za każdym razem jak jestem w Warszawie, to gdzieś idę. (MPN_CS7_AB) 

II.2.2.3. Korzystanie z innych etnicznych ofert kulturalnych w Niemczech 

Pytanie dotyczące korzystania z ofert innych niż niemiecka czy polska kultura okazało się dość 
problematyczne. Przede wszystkim większość badanych odnosiła się do kultury tureckiej, jako 
najbardziej widocznej kultury imigranckiej w Niemczech. Inne z obecnych w niemieckiej ethno-
space kultur były stosunkowo rzadziej zauważane.  

Plakaty to są tureckie, jakiś wykonawca śpiewa, jakiś tam ich. To często są plakaty, często jakieś. 
Rosyjskie nie widziałam jeszcze. Z Jugosławii też nie, ale z Turcji tak, często. (MPN_CS6_A) 

Ponadto przebieg rozmów z badanymi sugeruje, że stosunkowo rzadko korzystają oni z ofert 
innych kultur. Wydaje się, że można mówić o dwóch przyczynach takiego stanu rzeczy. Część z 
naszych rozmówców twierdziła, że brak im wiedzy na temat takich ofert.  

Nie słyszałam też, żeby były jakieś instytucje promujące np. kulturę turecką, ale przyznam, że nie 
miałam kontaktów z Turkami, nie mogli mi więc opowiedzieć o czymś takim. Bo takie miejsca się 
widzi, gdy np. wiszą tam plakaty, ale też ludzie opowiadają, przyjaciele, rodzina. (MPN_CS4_A) 

Inni z badanych z kolei dostrzegali etniczne instytucje i ich ofertę, ale świadomie nie brali  
w nich udziału. W takiej sytuacji podstawowym uzasadnieniem było odczuwanie obcości kulturo-
wej przez naszych rozmówców, czy też – w niektórych przypadkach – brak poczucia wspólnoty 
wartości, np. w odniesieniu do praw kobiet. Uzasadniali oni przy tym często, że kultura turecka, 
czy szerzej muzułmańska, nie jest dla nich ciekawa.  

Nie chodzę na takie rzeczy, bo są kultury, które w moich oczach mają bardzo zły widok na świat albo 
na kobiety. Ja tego nienawidzę. (…) No np. jak idziesz na turecki ślub, to masz jedną grupę mężczyzn 
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i inną grupę kobiet. Nie siedzą [razem - autorzy], bo nie można. To dla mnie to jest chamstwo. W 
jakim świecie my żyjemy, w jakich czasach? (MPN_CS4_B) 

Moja przyjaciółka opowiadała mi o takim ośrodku islamskim, gdzie też są różne oferty. Jeszcze tam 
nie byłam, bo zawsze są to jakieś zbyt religijne wydarzenia, żebym miała na nie ochotę, ale wiem, że 
jest taka instytucja. (MPN_CS13_A) 

Nie, bo dla mnie to ten… ta kultura mnie ich w ogóle… nie jest dla mnie aż taka ciekawa. Nie wiem, 
ale nawet koleżanka kiedyś w pracy na wesele nas zaprosiła, nie poszłam na te wesele, bo.. już sły-
szałam jak tureckie wesela wyglądają, czyli to żadne ciekawe dla mnie przeżycie by nie było. 
(MPN_CS6_A) 

W niektórych wypadkach badani jako powód, dla którego nie korzystają z ofert związanych  
z kulturą turecką, podawali fakt, że to oni są z kulturowych powodów odrzucani przez te instytu-
cje. 

Jest mnóstwo w sumie, ponieważ na każdej ulicy są jakieś [instytucje] tzw. niemiecko- tureckie (...).W 
większości to dla Niemców lub dla nie-Turków wstęp tam jest dosyć [ograniczony – autorzy]. 
(MPN_CS14_A) 

W przypadku tych z badanych, którzy deklarowali, że mają kontakt z innymi niż polska i nie-
miecka kulturami, zazwyczaj korzystanie z oferty z nimi związanymi było raczej dość powierz-
chowne. Ograniczało się do korzystania z oferty gastronomicznej czy też związanej z zabiegami 
spa.  

Ja nie mam problemu jakiegokolwiek z tą kulturą, wręcz przeciwnie. Bardzo lubię tureckie jedzenie. 
Dwa przystanki ode mnie (…) jest ulica (…) która jest nazywana Małym Istambułem. Tam można 
bardzo dobrze zjeść, posłuchać tureckiej w międzyczasie muzyki. (MPN_CS14_B) 

Byłam w [łaźni - autorzy] tureckiej. Chciałam zobaczyć, jak (…) jak wygląda w ogóle to, każdy… Ja… 
Może kojarzenie sobie, jak to wygląda, ale bardzo sympatycznie. (…) Mąż mi dał taki prezent na 
urodziny, żeby iść sobie pięć godzin zrelaksować się. (…) No i tam mogłeś pić tą herbatkę turecką, 
mogłeś se poczytać książkę. No i taka była trochę taka spokojna turecka muzyka, przyciemnione 
światło, żeby tak odpocząć, zrelaksować, położono ci maseczkę na twarz, (…) odprężyć się. 
(MPN_CS11_C) 

II.3. Działania związane z tworzeniem tożsamości (culture identitaire) 

Analiza zgromadzonych wywiadów prowadzi do wniosku, że badani dość często podejmują 
działania, które można zinterpretować jako związane z tworzeniem tożsamości. Należy jednak 
podkreślić, iż (między innymi ze względu na sposób doboru, który polegał na poszukiwaniu osób, 
które nie są związane z polskimi organizacjami imigranckimi) uchwycono przede wszystkim 
różne przykłady aktywności twórczej. W większej mierze dotyczyły one aktywności indywidual-
nej, ale świadectwa dotyczące aktywności zbiorowej – podejmowanej z innymi osobami – także 
były obecne w ich wypowiedziach. 

II.3.1. Aktywność indywidualna 

Aktywność twórcza indywidualna przyjmuje bardzo różne formy. Można je podzielić na kilka 
grup: aktywność związaną z plastyką, pisarstwem oraz szeroko rozumianymi formami rzemiosła. 
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II.3.1.1. Plastyka 

Jedną z dominujących form twórczej aktywności indywidualnej jest plastyka w różnych wa-
riantach. Co ciekawe, w tej grupie dominują osoby, które pasjonują się fotografiką.  

Fotografuję zwierzęta. Ludzie mnie nie interesują. Są dla mnie... brzydcy. Nie interesują mnie ludzie 
(…). Raczej zwierzęta, ludzie są niewdzięcznym tematem. Pozują, zaczynają pozować, nie są natu-
ralni. A lubię zwierzęta. Dzikie ptactwo, jastrzębie, orły i takie inne. (MPN_CS6_B) 

B: Ja zdjęcia. (…) Ale to jest bardzo mało.. mogłabym więcej czasu poświęcać na to, ale to jest coś, co 
bardzo lubię. (MPN_CS21_AB) 

Należy zwrócić uwagę, że z wypowiedzi badanych wynika, iż zajmuje ich nie tylko sam proces 
tworzenia fotografii, ale także ich obróbki (zarówno analogowej, jak i cyfrowej), a także wykorzy-
stania, np. do publikowania własnego bloga.  

B: Znaczy ja się interesuję generalnie prywatnie fotografią. Teraz spróbuje wracać do tego. Nawet 
na tej wspomnianej działce rekreacyjnej w piwnicy odbudowałem ciemnię fotograficzną. Po prostu 
to jest mój świat wtedy. Na kilka godzin mogę się tam zamknąć i nie wychodzić i mam się z tym 
bardzo dobrze. (…) Działanie takie po prostu. (MPN_CS20_AB) 

Robię zdjęcia i też je trochę obrabiam, i mam taki blog ze zdjęciami, którymi się już nie zajmowałam 
od dłuższego czasu właśnie przez magisterkę, ale jak mam na to czas, to właśnie chętnie się zajmuję 
zdjęciami, robieniem i obrabianiem. (MPN_CS5_AB) 

Oprócz fotografii w pojedynczych wypowiedziach pojawiały się także inne formy plastyki 
uprawiane aktywnie przez badanych. Były to przede wszystkim rysunek i malarstwo. 

Rysuję, maluję (…). Od dawna, nawet nie pamiętam od kiedy. Z upływem czasu człowiek robi to coraz 
lepiej. Co maluję? Różnie, ostatnio były to np. postacie disnejowskie dla dziecka, Mickey Mouse i przy-
jaciele, które można namalować na ścianie. Na drutach robię swetry, szale, rękawiczki, czapki... 
(MPN_CS4_A) 

W przypadku tej ostatniej wypowiedzi warto zwrócić uwagę, że nasi rozmówcy czasami podej-
mowali swoją aktywność związaną z wymienionymi formami plastyki po to, by wykonać jakieś 
przedmioty dla kogoś. Traktowali więc oni swoją działalność nie tylko jako autoteliczną formę 
ekspresji, ale także jako rodzaj sztuki użytkowej o dodatkowej wartości emocjonalnej związanej 
z tym, że efektami swojej aktywności artystycznej badani dzielili się z innymi, ważnymi dla nich 
osobami. 

II.3.1.2. Pisarstwo 

Inną popularną wśród badanych formą twórczej aktywności indywidualnej jest pisarstwo.  
W wypowiedziach badanych pojawiały się klasyczne formy pisarskie, takie jak np. pisanie wierszy 
czy artykułów.  

No jeżeli założymy, że pisanie artykułów jest formą twórczą, to trochę tak. To aktywnie od paru lat. 
(MPN_CS7_AB) 

Czyli ja jestem akurat poetką, piszę piosenki, piszę wiersze, przedstawienia dla dzieci, tak to wygląda. 
(MPN_CS17_A) 
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Warto jednak zwrócić uwagę, iż nasi rozmówcy podejmują także dość często nieklasyczne, no-
woczesne formy tej aktywności twórczej – np. pisanie bloga.  

To znaczy to się wszystko jakoś przeplata, bo moim zdaniem nie można prowadzić bloga, jeśli to nie 
jest w jakiś sposób pasja, może hobby... (MPN_CS10_A) 

Były to blogi osobiste, (…) w pewnym momencie zaczęłam prowadzić bloga o… Znaczy był pisany  
w formie takich scenek teatralnych i były to przełożone słowo w słowo dialogi z masarni, ponieważ 
jak opowiadałam moim znajomym o tym, co tam się dzieje, a trzeba zaznaczyć, że osoby pracujące z 
surowym mięsem mają bardzo wysublimowane poczucie humoru i to jest prawda, to zostało udo-
wodnione naukowo. To było nie do opowiedzenia, bo wszyscy ciągle wmawiali mi, że zmyślam. Po 
prostu myśmy zrywali boki. (…) Także swojego czasu wśród moich znajomych dosyć duże powodze-
nie miał ten blog właśnie. (MPN_CS8_AB) 

Jednym z ciekawych wątków, które pojawiały się w wypowiedziach badanych była kwestia pu-
blikowania wytworów swojej aktywności pisarskiej. Wydaje się, że zarówno publikowanie blo-
gów – które mają przecież otwarty, ogólnodostępny charakter – jak i podejmowane przez bada-
nych próby upubliczniania swojej twórczości, wskazują z jednej strony, iż są oni przeświadczeni 
o wartości swoich prac, z drugiej zaś , że mają nie tylko potrzebę ekspresji, ale także przekazania, 
bądź pokazania jej innym.  

No właśnie, bardzo długo pisałam dla siebie. Pisałam po prostu, bo pisałam. Pisałam i chowałam do 
tzw. szuflady. Ja znam wielu ludzi, którzy tworzą do szuflady, i to superfajnych ludzi. Plastyków  
w ogóle genialnych. I oni też do szuflady piszą. Ja do nich przychodzę i mają takie szuflady – teore-
tycznie szuflady (…). I że tak powiem, próbujemy się wzajemnie motywować, żeby to z tych szuflad 
wyszło. Tak to wygląda. Także wzięłam się jakiś czas temu za to i… no. I będzie coś z tego, będzie. 
Będzie płyta. (…) Będzie płyta, będzie tomik, no. Będzie w końcu to, co powinno być, a nie żeby krzy-
czeli na mnie wszyscy, że to w szufladzie siedzi. (MPN_CS17_A) 

Ponadto w jednej z wypowiedzi pojawił się wątek szlifowania umiejętności pisarskich poprzez 
uczestniczenie w warsztatach. Związane jest to wyraźnie z ambicją rozwinięcia tej formy aktyw-
ności twórczej. 

Może kiedyś z tego powstaną jakieś fajne opowiadania i jakaś książka, bo można powiedzieć, że może 
mam jakiś tam talent pisarski, jakieś tam opowiadania takie, bo brałam też udział w warsztatach 
pisarskich. (MPN_CS16_A) 

II.3.1.3. Rzemiosło 

Zdecydowanie najpopularniejszą formą aktywności twórczej indywidualnej są różne rodzaje 
rzemiosła. Kategoria ta ujmuje różne formy działania, które łączy ich użyteczność. W tej szerokiej 
kategorii można w związku z tym ująć m.in. różne rodzaje robótek ręcznych (szydełkowanie, ro-
bienie na drutach), majsterkowanie czy też gotowanie.  

Szczególnie często pojawiały się wypowiedzi dotyczące szydełkowania. W tym kontekście po-
jawiają się dwa sposoby interpretacji tego rodzaju aktywności przez badanych. Jeden związany 
jest z postrzeganiem szydełkowania jako swoistej zabawy. Osoby opisywały ten rodzaj działania 
jako coś, co urozmaica ich codzienne życie. 
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Ja się bawię w robótki. Akurat frywolitka, biżuteria. Robię bombki, ozdoby świąteczne. 
(MPN_CS8_AB) 

To było moje takie zajęcie, które mąż wcześniej idzie spać, bo mąż wcześniej idzie spać, to takie sie-
dzenie przed telewizorem i robienie czegoś takiego, nie? (MPN_CS11_C) 

Drugi rodzaj interpretacji jest związany z podejmowaniem takich prac dla kogoś, zazwyczaj 
jako prezent dla bliskiej osoby. W takim wypadku nie jest już to aktywność o charakterze autote-
licznym, ale raczej czynność, która ma znaczenie emocjonalne. 

Ja też próbuję szydełkować, nawet zrobiłam jednego misia, zaczęłam drugiego i już skończył mi się 
czas. (…) Tak to właśnie do szydełkowanie, bo na pewno do tego wrócę, to jest coś, co na pewno będę 
robić w wolnym czasie. (…) Zaczęłam robić przed Bożym Narodzeniem robiłam właśnie misia na 
prezent dla mojego bratanka. (MPN_CS3_A) 

Ja zajmuję się w ogóle, jeśli coś mi wpadnie takiego, wpadnę na jakiś pomysł, który mi coś tam zain-
spiruje jakby, coś zobaczę, no to on automatycznie to robię, nie? Dwa lata temu w zimie, przez prawie 
pół zimy, robiłam, szydełkowałam. Robiłam szal dla siebie, dla córki. Dla chrześniaka, dla koleżanki 
i to były, że kupowałam włóczki różnego rodzaju, kolory, że dla każdego pasował jakiś tam inny 
kolor, bo każdy ma jakiś tam inny kolor włosów i lubi inny fason, no to robiłam. (MPN_CS11_C) 

Wśród innych form robótek ręcznych, które pojawiają się w wypowiedziach badanych można 
wymienić m. in. szycie i decoupage. 

Popularną formą rzemiosła wśród naszych rozmówców było także gotowanie. Niektórzy  
z badanych, pytani o różne formy aktywności twórczej, wskazywali właśnie na ten rodzaj działal-
ności. Analiza tych wypowiedzi wykazuje, że osoby takie traktują gotowanie nie jako czynność 
codzienną, ale specjalną, wyjątkową. Co więcej, w przypadku gotowania pojawia się także dodat-
kowy aspekt społeczny – gotowania dla innych. 

Znaczy no, był taki czas, że piekłam na przykład ciasta (…). Bo to po prostu zajmowało mi to… Bo 
zrobienie na przykład jakiegoś takiego tortu, który tego, to zajmowało czasami dość długo.  
2-3 godziny, więc to dość długo… (…) To było, że coś takiego, że [imię- autorzy] zażyczyła sobie tort 
na urodziny, na 14. urodziny. (…) No to znaleźliśmy w Internecie jaki kształt, no i żeby ta torebka 
wyglądała jakoś tak ładnie i elegancko. (MPN_CS11_C) 

Ja to lubię eksperymentować, że tak powiem, ale przeważnie jakieś polskie, śląskie potrawy takie. 
Ostatnio w niedzielę robiłem kluski śląskie, kapustka zasmażana z boczkiem i z masełkiem, do tego 
rolady śląskie i zupa ogórkowa na przykład. I najlepiej jak przyjdą znajomi i każdy spróbuje, i jest 
zadowolony, i smakuje. (MPN_CS18_B) 

Niektórzy z naszych rozmówców uznawali, że gotowanie jest dla nich ważną czynnością, po-
nieważ może służyć jako forma relaksu, oderwania się od rzeczywistości. 

A: Ja lubię piec różne dziwne rzeczy. Lubię piec ciasta i pancakes. Powiedzmy sobie szczerze, nie 
uznaję tego za działalność kulturową, bo ani nie przekazuję jakiejś treści kulturowej, ani nie glory-
fikuję swojego dziedzictwa, po prostu robię, bo lubię potem to jeść. A poza tym mnie relaksuje. 
(MPN_CS7_AB) 
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Innym rodzajem rzemiosła podejmowanego przez badanych jest majsterkowanie. W tym wy-
padku badani często podkreślali utylitarny charakter tego typu twórczej działalności. Jednocze-
śnie – zarówno ze sposobu wypowiedzi, jak i zachowania podczas wywiadu (np. pokazywanie 
zdjęć czy rzeczywistych efektów swojej pracy) – można wywnioskować, że nasi rozmówcy chcieli 
się pochwalić swymi dokonaniami i umiejętnościami.  

Majsterkuję. Bardzo lubię spawać. Wszystko, co jest wokół domu, wszystko zrobiłem. Spawałem. (…) 
Wszystko. Wszystko, co pan widzi tutaj wokół… Inaczej – ja cały dom sam zrobiłem. (…) Wszystko. 
Także jestem majsterkowiczem, technicznym takim. (MPN_CS17_B) 

B: Majsterkowanie to jedynie wiadomo jak się kupuje raczej rzeczy teraz wszystkie, to trzeba maj-
sterkować, bo trzeba samemu złożyć. (…) Wiadomo, że są rzeczy, które sami staramy się wszystkie 
robić, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić, bo raczej nie ma problemu jak mam sprzęt, żeby wywiercić 
dziurę w ścianie i coś wywiesić. Także takie rzeczy raczej. (MPN_CS22_AB) 

Ostatnią kategorią twórczej aktywności, którą można zakwalifikować jako rzemiosło jest 
uprawa roślin. W tym wypadku badani raczej zwracali uwagę na swoją pasję oraz autoteliczny 
charakter tej działalności niż jego walor użytkowy.  

W wolnym czasie to tak – jestem pasjonatką ogrodów i mam ogródek działkowy, i przez wszystkie 
lata miałam ogródek w Szczecinie. (MPN_CS16_A) 

A poza tym to nie wiem, czy sadzenie kwiatków.. ale dla mnie to jest takie twórcze i rozsadzanie,  
i zajmowanie się roślinami. (…) Mam balkon, którym się zajmuję albo tak chociaż w pokoju i właśnie 
teraz, w sumie od roku tak się mega.. że mi to sprawia przyjemność i rozsadzam je na jakieś osobne 
doniczki, i hoduję. (MPN_CS5_AB) 

II.3.2. Aktywność zbiorowa 

W przypadku aktywności zbiorowej, badani wymieniali zupełnie inne formy twórczej aktyw-
ności. Jedyną formą, która się powtarzała była plastyka, która pojawiła się w zasadzie w tylko jed-
nej wypowiedzi.  

Bardzo dużo moich znajomych maluje itd., więc też zdarza się, że siadamy wszyscy i każdy bierze 
sobie coś do malowania, rysowania i tak w tym czasie coś tworzy. (MPN_CS5_AB) 

W przypadku aktywności zbiorowych, badani często podkreślali kolektywny charakter tych 
działań. Mówili o wspólnym tworzeniu lub też, jak w powyższej wypowiedzi, tworzeniu w towa-
rzystwie innych osób. Jest to wątek wyraźny i powtarzający się w wielu rozmowach. 

W wypowiedziach badanych pojawiają się dość często świadectwa związane z muzyką. Część 
badanych dość chętnie wspominała o tym, że gra na różnych instrumentach, np. na gitarze czy 
perkusji. Zazwyczaj angażują się oni w działalność zespołów muzycznych, często są to zespoły 
grające muzykę rockową.  

Mam zespół, w którym jestem perkusistą, ale gram też własną muzykę. To muzyka rockowa w stylu 
safra – reggae i improwizacje. Spotykamy się regularnie co tydzień (MPN_CS13_B) 

Wychodziłem oczywiście od jakiegoś tam metalu, powiedzmy. To mi towarzyszyło przez większą 
część mojej tutaj „kariery muzycznej”, natomiast teraz bardziej odchodzę też w lżejsze brzmienia, 
jakieś akustyczne granie. Tak jak wspominałem, zacząłem się uczyć śpiewać, więc akustyczne granie, 
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ale cięższe brzmienia czy cięższe gitarowe takie. Stricte gitarowe granie nadal jest, bo tak jak mówi-
łem, wróciłem do zespołu. (…) To jest tutaj lokalny taki. Bardziej inicjatywa. Coś tam już nawet na-
grali, więc nie są kompletni amatorzy. Natomiast to jest southern rock, stoner rock. (MPN_CS7_AB) 

Część badanych opowiadała także o swoich doświadczeniach z wykonywaniem muzyki z in-
nymi osobami – jednak nie w kontekście regularnych spotkań zespołu, ale raczej w formie bar-
dziej swobodnego, czasem spontanicznego muzykowania.  

Więc jak jesteśmy u moich teściów, mniej więcej dwa razy do roku, to wtedy zawsze robimy dzieciom 
koncerty. (…) Jest taka tradycja tam wspólnego grania na instrumentach, tam każdy na czymś gra 
w sensie mój teść, moja teściowa nie, ale rodzeństwo mojego męża, jak się wszyscy zbierają, to grają 
na instrumentach i śpiewają. 

W: Czy pani również włącza się z muzykowanie? 

R: Śpiewaniem. (MPN_CS10_A) 

A: Spotykamy się często też tak ze znajomymi (…), każdy ma jakiś swój instrument i gdy spędzamy 
tak czas, i tworzymy razem muzykę albo ją nagrywamy, albo nie, ale to jest sama przyjemność two-
rzenia w danym momencie. Moim instrumentem jest głos i elektroniczna perkusja, i samplery,  
a oprócz tego np. ostatnio spotkaliśmy się w parku wszyscy i moi znajomi robią akrobatyczną jogę, 
pokazywali wszystkim różne ćwiczenia, czyli też jak gdyby twórczo spędzaliśmy ten czas. 
(MPN_CS5_AB) 

Oprócz świadectw uprawiania muzyki, pojawiają się także pojedyncze wypowiedzi dotyczące 
tańca i zaangażowania w działalność teatralną . 

II.4. Nowe formy kontaktu z kulturą 

Jeden z problemów podejmowanych w ramach badania dotyczył nowych form uczestnictwa w 
kulturze. Powodem podjęcia tej problematyki było przekonanie, że nowe media mogą być szcze-
gólnie ważne dla migrantów – dzięki nim bowiem mogą oni mieć ciągły dostęp do kultury rodzi-
mej.  

W pierwszym rzędzie interesowało nas, czy i w jaki sposób badani korzystają z Internetu. Oka-
zało się, że nasi rozmówcy bardzo intensywnie wykorzystują możliwości jakie daje im sieć. W za-
sadzie jedynie pojedyncze osoby wskazały, że korzystaj z Internetu rzadko. 

Mam komputer PC i raz na tydzień sprawdzam pocztę mailową, ale nie przepadam za Internetem. 
(MPN_CS15_B) 

Analizując wypowiedzi badanych na ten temat, dało się zauważyć, że generalnie korzystają oni 
z Internetu chętnie, często i używają do tego celu przynajmniej kilku urządzeń. Często występu-
jącą kombinacją był komputer oraz urządzenia mobilne – przede wszystkim telefon, czasami do-
datkowo tablet.  

Telefon, komputer. (MPN_CS11_C) 

Używam smartfona i laptopa. (MPN_CS12_A) 

Laptop, tablet, telefon komórkowy. (MPN_CS1_A) 
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Jednak niektórzy badani deklarowali, że – jeśli chodzi o korzystanie z Internetu – w zasadzie 
odchodzą od komputerów i częściej do tego celu wykorzystują urządzenia mobilne, głównie tele-
fony. 

A: Telefony już są takie, że nie ma po co otwierać komputera, bo telefon ma wszystko. 
(MPN_CS20_AB) 

Praktycznie tylko na telefonie. Czasami na tablecie. (MPN_CS3_A) 

Co ciekawe, wybór telefonu nie jest tylko i wyłącznie powodowany względami wygody, ale 
także dostępem do komputera. Część badanych deklarowała, że albo nie korzysta z komputera, 
albo korzysta jedynie czasowo. Zmienia to wyraźnie wzorzec użycia Internetu. 

Na telefonie głównie, głównie na telefonie, bo komputera w chwili obecnej nie mam. (MPN_CS18_A) 

W pracy mam komputer stacjonarny, ale tak naprawdę to używam tylko komórki. (MPN_CS15_C) 

Część z badanych, oprócz wymienionych urządzeń, korzysta z Internetu także za pomocą in-
nych urządzeń multimedialnych, np. telewizora czy też konsoli do gier. 

PlayStation, telefon, no i komputer, telewizor w sumie, no wszystko, wszystko co ma możliwość po-
łączenia z Internetem. (MPN_CS18_B) 

B: Na wszystkim, co ma Internet, to z tego korzystamy. Od komórki przez konsolę, po laptopy.  

A: Tak, ja mam taki laptop, który jest praktycznie tabletem, więc mogę go nosić w torebce, gdzie chcę. 
(…) Mamy konsolę, smartfony. (…) Także Internet jest wszędzie. (MPN_CS7_AB) 

Pytani o to, do czego służy im Internet, badani podawali różne zastosowania. W części wypad-
ków nasi rozmówcy deklarowali, że jego zastosowania są wielorakie, zróżnicowane.  

Do poszukiwania informacji, do korzystania też z oferty jakiejś rozrywkowej, do nawiązywania no-
wych znajomości, do utrzymywania znajomości, do pracy i też jakby pracy w instytucie, i pracy nad 
konferencją, bez tego to myślę, że to by było prawie, że niemożliwe. No i chyba tyle. (MPN_CS1_A) 

Do pracy, bo pracuję z domu. Do komunikacji, czyli do drogi mailowej. Do pozyskiwania wiadomości 
takich właśnie z Polski, przede wszystkim aktualnych czy ze świata. W mniejszym stopniu do słucha-
nia muzyki na przykład, bo to właściwie my nie używamy Internetu do słuchania muzyki, rzadko 
kiedy, bo to musimy poprzestawiać, poprzekręcać wszystko. Do zakupów. (MPN_CS17_A) 

B: Tak trochę ten Internet używam do wszystkich rzeczy. 

W: Co to znaczy? 

R: Na pewno znaczy używam go jako encyklopedię. Używam go jako informacja typowa, o różnych 
rzeczach. Jako atlas, rozrywka. W sumie wszystkie dziedziny wykorzystuje z Internetu. (MPN_CS6_B) 

Jednak poza takimi szerokimi, ogólnymi opisami, można wskazać na kilka podstawowych ka-
tegorii powtarzających się w wypowiedziach badanych na temat zastosowań Internetu w ich ży-
ciu. 

II.4.1. Poszukiwanie i wymiana informacji 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

47 
 

Stosunkowo najczęściej badani deklarowali, że używają Internetu do poszukiwania informacji. 
W tym kontekście bardzo często pojawiały się frazy typu „szukam”, „sprawdzam”, „znajduję” oraz 
– związane już z konkretną, najbardziej popularną wyszukiwarką słowo – „googluję”.  

Najczęściej szukam przez Googla informacji na wszystkie tematy, co mnie akurat interesuje, ale też 
co gdzie kupić, oferty, dokąd pójść z dziećmi. Ale też jaka jest pogoda tam, dokąd jedziemy na urlop. 
(MPN_CS13_A) 

Korzystam z Google’a, czasem szukam połączenia kolejowego lub jakiejś ulicy. (MPN_CS15_B) 

Wszystkich rzeczy, dużo rzeczy. Jak do szkoły coś potrzebujemy to też, to zazwyczaj w Internecie coś 
musimy znaleźć. Informacje nowe, co się stało w świecie i tak dalej, co się dzieje. (MPN_CS11_A) 

Należy zwrócić uwagę, że w wielu tego typu wypowiedziach pojawiały się stwierdzenia – 
szczególnie ważne z punktu widzenia naszego badania – dotyczące poszukiwania informacji na 
temat sposobów spędzania wolnego czasu czy też kontaktu z kulturą. Internet jest dla badanych 
niezwykle ważnym źródłem informacji na temat ofert kulturalnych, nowych utworów etc. Po-
zwala on badanym być ciągle „na czasie”.  

Dla nas – koncerty, jestem fanką Beyoncé, sprawdzam kiedy będzie u nas. Szukam filmów. 
(MPN_CS13_A) 

Zazwyczaj staram się robić coś z dziećmi poza domem, gdy pogoda pozwala i sprawdzam, co możemy 
robić poza domem, co może jest trochę inne od tego, co zazwyczaj robimy, czasami staramy się robić 
coś wyjątkowego. Zazwyczaj googluję „co można zrobić z dziećmi” (śmiech) „na zewnątrz” lub „we-
wnątrz”. Tak jest zazwyczaj. Zależnie od tego jak długo mieszkasz w mieście. (MPN_CS10_B) 

A: Ja jestem bardzo aktywna i u siebie na wallu, i też w ramach grup, które mam zasubskrybowane 
na Facebooku, bo ja mam i moje ulubione pisarki, i moich ulubionych śpiewaków, kompozytorów 
obecnie żyjących czy operę oczywiście też mam, no bo jak można nie mieć, jak się lubi i się słucha, 
więc... także bardzo często mi się też pojawia informacjo, co nowego się pojawia, to też jest duży plus. 
(MPN_CS7_AB) 

Jednak Internet – szczególnie zaś niektóre z jego możliwości – nie służą badanym jedynie do 
wyszukiwania informacji. W wielu wypadkach jest to proces dwukierunkowy, polegający na wy-
mianie informacji. Szczególnie media społecznościowe, takie jak Facebook, WhatsApp czy Insta-
gram, pomagają badanym w udostępnianiu informacji innym osobom – zarówno grupie znajo-
mych, jak i szerszym gronom. W takim wypadku badani używają sformułowań takich jak: „dzie-
limy się”, „wymieniamy się” informacjami czy też doświadczeniami. 

Ach, no tak, Facebook, wymieniamy się informacjami, że tu jest targ street food, a w porcie festyn 
portowy. Bez tego bym nie wiedziała, bo nie ma plakatów. To jest u nas pod bokiem, ale bym nie 
wiedziała. Internet to zastępuje. Sama też wysyłam ludziom takie informacje, jeśli znajdę fajną ofertę 
szycia, to wysyłam to koleżance, która lubi szyć i proponuję, że możemy tam obie pójść. Zaznaczam 
takie rzeczy jak pchle targi. Ale też wysyłamy sobie linki do muzyki, którą lubimy i którą znalazłyśmy 
w Internecie. Albo filmy, eventy. (MPN_CS13_A) 

A: To ja zacznę, bo mamy właśnie Instastories, czyli to jest np. też stąd wiem, co moi znajomi  
w danej chwili robią i widzę od razu czy tam warto pójść czy nie, bo to są takie w jednej chwili poka-
zane coś, co w danej chwili dana osoba robi i tam też dzielę się ze swoimi, co w danej chwili robię. 
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Zazwyczaj to też taguję, gdzie to jest. Czyli jak ktoś to zobaczy, to może od razu do mnie dołączyć. 
(MPN_CS5_AB) 

Dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami Internetu może przybierać różne formy. 
Po pierwsze, niektórzy z badanych udostępniają innym osobom interesujące dla nich treści, m.in. 
wiadomości na temat wydarzeń kulturalnych czy równego rodzaju utworów.  

Na przykład jak spodoba mi się piosenka, to na przykład koleżance przesyłam na WhatsAppie, prze-
rzucam jej (…) link. (MPN_CS11_C) 

A: Jak przeczytam dobrą książkę, to czasami mi się zdarzy np. zrobić zdjęcie fragmentu jakiegoś, 
który mnie rozbawił czy coś i zamieścić. (MPN_CS7_AB) 

Co ostatnio udostępniłem? Tak, to był festiwal muzyki elektronicznej w Kolonii, który odbędzie się w 
sierpniu, (…) No to ostatnio też, rzeczywiście to już było jakiś czas temu, ale właśnie to był przegląd 
polskiego kina w Instytucie Polskim. (MPN_CS14_B) 

Drugim sposobem na dzielenie się informacjami jest wyrażanie swoich opinii na różne tematy. 
Przykładem takiego działania – szczególnie ważnego z punktu widzenia naszego badania – jest 
zamieszczanie recenzji.  

B: Jeżeli mam się bardziej uzewnętrznić, to jednak korzystam już z forów do tego przeznaczonych, 
czyli jeżeli piszę jakąś recenzję butów snowboardowych, co mi się zdarzyło, to piszę ją w miejscu do 
tego przeznaczonym. Jeżeli piszę o wrażeniach z wersji beta jakiejś gry, to też w miejscu do tego 
przeznaczonym. Ale znajomych też, tak, zdarza mi się opinie jakoś napisać. (MPN_CS7_AB) 

Ostatnim rodzajem dzielenia się informacjami – najbardziej zaangażowanym – jest organizo-
wanie wydarzeń w Internecie. Ten rodzaj działalności polega na tym, że aranżuje się jakiś wy-
brany rodzaj aktywności (np. związany ze spędzaniem wolnego czasu bądź kontaktem z kulturą), 
a następnie dystrybuuje się informację o nim wśród znajomych.  

Druga sprawa, no to dzielimy się gdy coś, cokolwiek, jest fajnego, to mamy taką bardzo dużą grupę 
na WhatsAppie, tam jest chyba 30 osób czy trochę więcej i ktokolwiek gdzieś jest sam, i ktoś jest  
w pobliżu, to piszemy, że słuchajcie, jest super impreza tutaj, fajna galeria, chodźcie nad jezioro. Na-
pisana wiadomość, wszyscy otrzymują (…) nawet nie potrzeba odpisywać, tylko po prostu kto jest w 
pobliżu, przychodzi w dane miejsce. (MPN_CS5_AB) 

W: Czy np. media społecznościowe służą ci do organizowania wspólnych wyjść ze znajomymi  
w postaci np. utworzenia jakiegoś wydarzenia itd.? 

R: Tak, zdarza się, tak, tak. 

W: Czy ty jesteś inicjatorem tych przedsięwzięć czy raczej jesteś uczestnikiem, jak to przebiega? 

R: Różnie. Kiedyś było tak, że byłem raczej uczestnikiem. Teraz częściej jestem inicjatorem. 

W: A dlaczego to się zmieniło? 

R: Może ja się trochę zmieniłem. Generalnie chcę brać więcej odpowiedzialności, dlatego też jakby 
inicjuję też pewne wydarzenia. (MPN_CS1_A) 
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Analizując Internet jako narzędzie do dzielenia się informacjami z innymi, należy także wspo-
mnieć o osobach, które z wyraźnym dystansem podchodziły do takiego rodzaju aktywności. Za-
zwyczaj wolały one chronić swoją prywatności, dlatego twierdziły, że albo nie zamieszczają takich 
informacji w ogóle, albo, że adresują je do wąskiego grona znajomych.  

W: Ok, a czy też sam nie wiem na Facebooku albo e-maila wysyłasz ludziom, albo dzielisz się  
z ludźmi jakimiś wskazówkami…?  

R: Nie, bo… jestem dość ostrożny z komplikacją takich informacji. (…) Ja uważam Internet za, jak to 
nazwać… nie chce po prostu żeby wszyscy byli poinformowani, chcę sobie wybrać ludzi, którzy,  
z którymi nie chcę się podzielić informacją na jakiś temat, a nie chcę tego uogólniać. (MPN_CS14_A) 

W: Dzielisz się w jakiś sposób ze znajomymi tymi informacjami? 

R: Tak, czasami tak. (…) To jest zwykle komunikator, media społecznościowe. Zwykle to jest taka 
bardziej celowana, czyli nie udostępniam np. na swojej ścianie, tylko kierujesz do konkretnych osób 
prywatne wiadomości. (MPN_CS1_A) 

Ja nie udostępniam zbyt wielu rzeczy na moim Facebooku, bardzo rzadko to robię. Nie żebym się tego 
obawiał, ale jakby to powiedzieć… nie muszę dzielić się wszystkim, co robię codziennie (śmiech). 
(MPN_CS10_B) 

II.4.2. Utrzymywanie relacji 

Niezwykle ważnym – z punktu widzenia badanych – zastosowaniem Internetu jest komunika-
cja z innymi. Za pomocą licznych portali, przede wszystkim mediów społecznościowych i komu-
nikatorów, badani utrzymują kontakt z innymi osobami, głównie z bliskimi. Można mówić  
o dwóch podstawowych sposobach komunikacji z innymi. Pierwszy z nich to komunikacja jeden 
do jednego, kiedy badany korzysta z mediów społecznościowych i komunikatorów, by kontakto-
wać się z jedną osobą – zarówno synchronicznie, jak i asynchronicznie.  

Ja to Skype, no z rodzicami, gdzieś tam z córką porozmawiać. (MPN_CS18_B) 

Do komunikacji, czyli do drogi mailowej. (MPN_CS17_A) 

Też na Instagram, do pisania z kimś. (MPN_CS11_A) 

Używam WhatsApp. (…) Teraz jestem zachwycony, że mogę robić zdjęcia, np. rodziny, i mogę je prze-
syłać. Jak byłem w Polsce, to miałem ze sobą cyfrowy aparat fotograficzny. Mogłem np. Józefowi po-
kazać zdjęcia z Polski. (MPN_CS15_B) 

Drugi rodzaj komunikacji służy do utrzymywania kontaktu w ramach grupy. Za pośrednic-
twem różnych mediów czy aplikacji członkowie tych grup komunikują się ze sobą, przekazują so-
bie różne informacje. Można mówić o dwóch rodzajach sytuacji. Po pierwsze, w oparciu o realne 
więzi (zarówno rodzinne, koleżeńskie, jak i o charakterze celowym np. w ramach grup rodziciel-
skich) tworzone są grupy wirtualne.  

A: Ja używam tak naprawdę Internet do kontaktu z ludźmi. Przede wszystkim właśnie grupki, przy-
jaciółki, znajomi, gdzieś tam utrzymywanie kontaktów, kuzynka jedna w Irlandii mieszka, druga w 
Warszawie. Potem te grupki, które mamy stworzone. Przede wszystkim tak naprawdę dla mnie In-
ternet służy do relacji z ludźmi, do kontaktu. (MPN_CS20_AB) 
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Taki był też cel tej grupy i tak to jest dalej używane. No to co, jest Instastories, to jest takie, że bardzo 
w danej chwili. Dzielimy się też z rodzicami, np. mamy taką grupę rodzina, czyli jak coś fajnego prze-
żywamy albo idziemy gdzieś na wycieczki jakieś, albo jakiś fajny koncert czy cokolwiek, to też robimy 
zdjęcie i dzielimy się tym, żeby od razu się podzielić emocjami z rodziną. (MPN_CS5_AB) 

Tylko na WhatsAppie to jest grupa klasowa nasza, informacje, czy ktoś się spóźni, czy coś się stało w 
klasie, takie tam. No i grupy takie ze szkoły, jak mamy jakiś projekt, no albo jak chce się dużą grupę 
gdzieś spotkać, nie wiem, iść pływać czy na grilla nad Ren, coś w tym stylu, to wtedy się zazwyczaj 
robi grupę i wstawia się te ludzie, które się chce. No i wtedy, to się wtedy tak planuje. (MPN_CS11_A) 

Po drugie, badani uczestniczyli także w grupach, które istnieją jedynie wirtualnie i nie mają 
swoich rzeczywistych odpowiedników.  

O tak! Wiele. Przede wszystkim Network Düsseldorf, fajna grupa, dowiesz się, co się dzieje w mieście, 
ale i lokalnie, można poprosić o poradę, komuś coś doradzić. (…) Jestem też w Hagen Network. I w 
grupie „Sprzedam, kupię, wymienię”. Pewnie są jeszcze jakieś, których akurat nie pamiętam. 
(MPN_CS13_A) 

II.4.2.1. Polskie społeczności 

Ważną z punktu widzenia naszego badania była kwestia uczestnictwa rozmówców w polskich 
grupach w ramach sieci społecznościowych i utrzymywanie za ich pośrednictwem kontaktu z in-
nymi polskimi migrantami mieszkającym w Niemczech. Wątek ten pojawiał się w wywiadach, ale 
należy zauważyć, że zazwyczaj był on wywoływany przez osobę prowadzącą rozmowę za pomocą 
bezpośredniego pytania na ten temat. Ponadto okazało się, że choć niektórzy badani znali takie 
grupy czy nawet je obserwowali, to jednak, po pierwsze, rzadko uczestniczyli w nich w sposób 
aktywny, a po drugie, uważali je zwykle za mało interesujące. 

R: Może nawet należę, tam się kiedyś zapisałem albo kliknąłem to, że to lubię, ale nigdy z tego nie 
miałem żadnych korzyści, nie brałem w tym udziału. (…) No wiesz, wiadomości tak przelatują, ale 
jak człowiek to bierze pod uwagę, ale tak bardzo nie kręci (…). 

W: Czyli nie jest to dla ciebie istotne?  

R: Nie. (MPN_CS14_A) 

Są tam Polacy, taka strona. Jeszcze nie wchodziłem na tą stronę. Akurat mnie to nie interesuje. Tam 
różne ciekawostki są, mieszkania czy tam pracy, czy tam coś tam. (…) Ja akurat się z tym nie spotka-
łem, jak to działa ten system. (…) Nie interesuje akurat mnie. (MPN_CS11_B) 

Tak, jestem w tej grupie. Chociaż, szczerze powiedziawszy, czasami zastanawiam się, czy z tej grupy 
się nie wypisać. Ponieważ ostatnio zauważyłem, jest taka tendencja rzeczywiście do tego, żeby to 
forum zamieniało się bardziej w eBay polski, niż żeby spełniało jakąś inną rolę. Też nie poznałem 
nikogo osobiście z tej grupy, to znaczy moi znajomi, których znałem wcześniej, są też w tej grupie, 
ale nie poznałem żadnej nowej osoby poprzez, nie wiem, zainteresował mnie post i napisałem do tej 
osoby i że chciałbym ją poznać. (MPN_CS14_B) 

Nieco rzadziej zdarzały się wypowiedzi badanych, którzy uważali takie grupy za użyteczne,  
z jakichś względów ważne dla nich. Przede wszystkim służą one jako źródło informacji – czasem 
ważnych z punktu widzenia nowych migrantów – takich, które pomagają im odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. 
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Znaczy na pewno pomocna, bo nawet jak się ma tam jakiś problem, czy choćby nawet przykład  
z dokumentami, przyjdą jakieś dokumenty, ja nie jestem w stanie sobie tego przetłumaczyć, nie ma 
mi kto tego przetłumaczyć, no to widzę że tam często ludzie wrzucają zdjęcia z zapytaniem co to jest, 
czy ktoś może im pomóc, co w tej sprawie zrobić i zazwyczaj dostają odpowiedź dosyć szybko. No 
komunikują się po prostu Polacy, każdy sobie się stara pomóc. (MPN_CS18_A) 

A: Kiedyś, na samym początku jak tutaj przyjechaliśmy, to zalogowałem się na takim portalu Polacy 
w De. Chyba tak. To wchodziłem tam właśnie z czystej ciekawości, żeby zobaczyć co w ogóle tam 
można wyczytać na temat życia w Niemczech i np. później chciałem też jakieś informacje uzyskać na 
temat tego, jak już wiedzieliśmy, że [imię - autorzy] tutaj przyjedzie do Niemiec, na temat takiej jej 
przeprowadzki, powiedzmy. To, co będziemy musieli zrobić np. albo w jakiej kolejności, gdzie się 
udać, do jakiego urzędu. Jak to wszystko zorganizować, żeby to wszystko było legalne, na co zwrócić 
uwagę. Na samym początku to wiem, że zaglądałem na ten portal. (MPN_CS8_AB) 

Niektórzy z kolei traktują takie grupy jako fora, na których mogą przekazać lub znaleźć prak-
tyczne informacje dotyczące różnego rodzaju możliwości – np. ofert pracy, ogłoszeń o sprzedaży 
lub kupnie towarów itp. Zdarzają się także zaproszenia do wspólnego spędzania wolnego czasu w 
towarzystwie innych migrantów z Polski. 

Wiem, że są od mojej przyjaciółki, która należy do tej grupy. I np. jak jedzie do Polski, to szuka  
z kim pojechać albo dokąd. (MPN_CS12_A) 

R: Ostatnio choćby nawet było i to moja znajoma też wrzuciła, że robią ognisko, że zapraszają, wiem, 
że do tego ogniska bodajże chyba nie doszło, nie wiem czy ze względu na pogodę, już teraz nie pa-
miętam, nie powiem, ale też jest dużo takich ogłoszeń. (…) 

W: A jakieś inne grupy, w których jesteś ? 

R: To już bardziej sprzedażowe. (…) Też Polacy w Dortmundzie, ale to jest z dodatkiem "ogłoszenia 
sprzedam/zamienię" , Ogłoszenia w Dortmundzie, Flohmark, co tam jeszcze...i Ciucholandia DE. (…) 
Można i kupować, można sprzedawać, można wymieniać, tam właściwie wszystko jest dozwolone. 
(MPN_CS18_A) 

Rzadko zdarzają także sytuacje, w których badani uczestniczą w grupach skierowanych do pol-
skich migrantów tworzonych w komunikatorach. Są one raczej skierowane do celowo dobranych 
osób, np. rodziców uczniów chodzących do polskiej szkoły. Ze względu na swój bardziej za-
mknięty charakter są one chętniej wykorzystywane przez naszych rozmówców. 

W: I ma pani taką grupę tutaj? 

R: Tak. Ze szkoły polskiej. (…) Klasa druga, ze względu, że jestem przewodniczącą, skarbnikiem  
w klasie, to też jest taka grupa tych przedstawicieli trójki klasowej, to właśnie tu jest druga klasa. 
(…) [Są tam dyskusje –autorzy] na temat organizowana, co się… Co będzie przez cały rok organizo-
wane, jakie imprezy będą organizowane, rok szkolny, kiedy i jak. Na przykład teraz był organizo-
wany właśnie ten festyn w szkole (…). Albo na przykład, kiedy jest wywiadówka. Albo co było omó-
wione, albo na przykład, że dzisiaj są lekcje odwołane. Bo na przykład na mail, ale do maila ja na 
przykład nie zaglądam codziennie, a tu dostaję wszystko na telefon, ładnie, pięknie. (MPN_CS11_C) 

II.4.3. Rozrywka i kontakt z kulturą 
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Tak jak zaobserwowano w części analizującej formy kontaktu z kulturą, badani dość często 
deklarowali, że wykorzystują Internet dla celów rozrywki i uczestnictwa w kulturze. Jak się wy-
daje, można wskazać dwie podstawowe formy takiego wykorzystania zasobów sieci. Pierwszy  
z nich związany jest z mniej absorbującymi formami rozrywki. W takim wypadku Internet wydaje 
się służyć jako swoisty wypełniacz wolnego czasu, pozbawiony jednak większego emocjonalnego 
czy intelektualnego znaczenia. 

Po prostu... głowę sobie odpocząć, tyko bzdury popatrzeć czy to jest po prostu... sobie Facebooka 
oglądnąć, czy Instagram. Tylko te social media. A to znaczy, to jest... to co robią inni. Pobawić się 
czy... to wszystko. (MPN_CS15_A) 

Tak jakoś używam raczej Internetu dla rozrywki, tak naprawdę można powiedzieć, ogólnie. Jak już 
mówiłem, YouTube głównie. I tam (…) do tej mojej gry, (…) to jest moja ulubiona gra, to tam dużo  
w nią gram, to pokazuje jakieś różne strategie itd., kilka stron i do tego głównie używam Internetu. 
(MPN_CS21_C) 

Często jednak badani poszukiwali konkretnych treści, korzystali z konkretnych form uczest-
nictwa w kulturze. W takim wypadku Internet traktowany jest jako ważne źródło, dzięki któremu 
mają oni większy dostęp do różnych treści kulturowych.  

Czyli teraz mi służy na przykład do tego, żeby sobie wyszukać ciekawe artykuły, ciekawą prasę albo 
na przykład mam… e-booki jakieś sobie ściągam. Albo mam konto w Libra. Bo korzystam w bibliotece 
w Szczecinie i dostaję tam Libra, on jest online, co miesiąc sobie konto odnawiam i tam mam do 
tysięcy książek na przykład dostęp, żeby sobie czytać, nie wiem, na dowolnym czytniku. 
(MPN_CS16_A) 

Co ważne, korzystanie z Internetu w celu utrzymania kontaktu z kulturą może służyć nie tylko 
„konsumpcji”, ale także aktywnej twórczości. Różne internetowe narzędzia mogą pomagać bada-
nym w realizowaniu ich twórczych pasji. 

Czasem jak rysuję też mam inspiracje z takiej strony Pinterest, to tam mam… np. jak próbuję coś 
narysować, tam jest mały tutorial w obrazkach jak coś narysować albo oglądam po prostu obrazki, 
żeby potem jeden element z tego dać na mój obraz. (MPN_CS21_C) 

II.4.4. Praca 

Niektórzy z badanych deklarowali, że Internet służy im do pracy. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, iż w takim wypadku sposoby wykorzystania Internetu pozostają podobne jak w przy-
padku użytkowania pozazawodowego. W wypowiedziach naszych rozmówców pojawiają się 
stwierdzenia, że Internet służy do wyszukiwania informacji czy kontaktu z kontrahentami.  

Do wyszukiwania informacji. Na przykład teraz no to jest to związane z tym, co robię, czyli po-
wiedzmy, muszę sobie tam wyszukiwać pewne informacje, na przykład konferencje odbywające się 
czy dzisiaj dużo artykułów, czy materiałów mamy w sieci. (…) ja social media traktuję jako narzędzia 
do pracy, do kontaktu tam w stowarzyszeniu czy zawodowych bardziej, a nie jako kontakt  
z człowiekiem. (MPN_CS16_A) 

Badani podkreślali, że korzystanie z Internetu do pracy jest dla nich dużym ułatwieniem – po-
zwala im szybko wyszukać ważne informacje, pozwala także na łatwe kojarzenie ze sobą powią-
zanych treści, dzięki czemu znacząco poszerza się ich wiedza.  
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W tej chwili, tak jak mówię, na YouTube są nagrania z takiej ilości konferencji naukowych, że to jest 
moje główne źródło wiedzy. Wystarczy wpisać nazwisko jakiegoś badacza i na YouTube wyskakują 
jego wykłady i później się skacze od jednego do drugiego, z powiązanymi itd. Tak że Internet to jest 
w sumie przede wszystkim informacja. (MPN_CS17_B) 

Jestem z tego pokolenia, że bardziej z człowiekiem. Także raczej tak jako narzędzie traktuję, które 
dzisiaj na pewno dużo ułatwia, umożliwia. Bo faktycznie, gdybym miała gdzieś tam jechać do biblio-
teki, szukać czegoś, to na przykład dzisiaj jest mi łatwiej to znaleźć w Internecie, poczytać jakąś cie-
kawą informację czy tam ciekawy artykuł, szukam wiedzy na jakiś konkretny temat, (…) to wiem, 
czego szukam. (MPN_CS16_A) 

Warto odnotować, że wśród naszych rozmówców zdarzały się także osoby (raczej nieliczne), 
które deklarowały, że Internetu używają głównie do pracy. 

Raczej mało. Raczej zawodowo. Do kontaktów z klientami. Albo jak mam jakieś kwestie prawne, to 
używam Google’a. (MPN_CS15_C) 

II.5. Bariery uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech 

Bariery uczestnictwa w kulturze można podzielić na trzy kategorie: bariery możliwości (zwią-
zane z dostępnością pewnych form uczestnictwa – np. możliwością pozwolenia sobie na kupno 
biletu lub poświęcenie czasu), bariery osobiste (związane są z indywidualnymi cechami  
i zdolnościami jednostki, np. gustem, chęcią uczestniczenia, zdolnościami językowymi czy też 
możliwościami intelektualnymi) oraz bariery społeczne (związane z poczuciem obcości, nieprzy-
stosowania do pewnych form uczestnictwa) (Kottasz 2015). W prowadzonych badaniach udało 
się uzyskać świadectwa dotyczące tych dwóch pierwszych rodzajów barier.  

II.5.1. Bariery możliwości 

Jedną z podstawowych barier możliwości wydaje się być brak czasu. Pytani o ocenę ilości czasu 
wolnego respondenci zazwyczaj twierdzili, że jest go za mało.  

Za dużo pracy, za dużo się pracuje. Za mało czasu dla siebie, dla rodziny. (MPN_CS11_B) 

Zdecydowanie tego wolnego czasu mogłoby być o wiele więcej. Ale nie da się. (MPN_CS17_A) 

Znaczy na pewno mamy za mało czasu dla siebie. (MPN_CS19_AB) 

W wielu wypadkach uznawali to za dyskomfort, kwestię, która negatywnie wpływa na jakość 
ich życia. Zwracali także uwagę, że mała ilość czasu wolego sprawia, iż ich możliwości dotyczące 
zaspokajania potrzeb, w tym także kontaktu z kulturą, są silnie ograniczone. 

Nigdy nie udaje mi się zrobić tego, co sobie zamierzyłem. (MPN_CS2_A) 

A: Ja bym chciał spędzać inaczej, na pewno. Mieć więcej czasu wolnego i pewnie, tak jak mówię, 
hobby. Tak żebym mógł jechać na ryby. Np. siąść nawet z książką. Tak naprawdę to nie pamiętam 
kiedy.. zaczynałem jakieś książki, to było bardzo wyrywkowe, ostatnio np. na urlopie i to chwilę po-
czytałem tę książkę. Teraz tego nie ma kontynuacji, nie wracam, bo są jakieś inne rzeczy. Też na 
takim etapie zmęczenia, że czasami człowiek się woli położyć już, zasnąć, niż coś jeszcze czytać. 
(MPN_CS21_AB) 
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B: Jeżeli chodzi o spędzanie czasu tak stricte tylko z mężem, to chciałabym więcej tego czasu spędzać, 
ale poza domem. Poza domem z tego względu, że jakby właśnie w domu czasami jest tak, że po prostu 
jesteśmy zmęczeni (…) Chciałabym go spędzać właśnie z [imię męża – autorzy] bardziej poza. I gdzieś 
po prostu wyjść na zasadzie czy coś zobaczyć razem, żeby poświęcić sobie ten czas. (MPN_CS22_AB) 

To jest na pewno jakby rozdźwięk między tym, co ja bym chciała, ile chciałabym tego czasu wolnego 
mieć, a ile go mam albo ile jestem go sobie wstanie zorganizować. (MPN_CS10_A) 

Innym rodzajem barier możliwości, które były wyraźnie obecne w wypowiedziach badanych, 
były ograniczenia wynikające z miejsca zamieszkania. Przy czym – jak wynika z relacji badanych 
–można mówić zarówno o regionie (głównie wschodnie Niemcy), miejscowości zamieszkania 
(małe miejscowości), jak i dzielnicy zamieszkania (dzielnice mieszkaniowe oddalone od centrów 
miast). Możliwości dostępu do kultury jakie daje najbliższa okolica mogą silnie ograniczać kontakt 
z kulturą, przede wszystkim w ujęciu instytucjonalnym.  

My tu jesteśmy na końcu świata. Żeby nie powiedzieć inaczej i trochę niezbyt ładnie. Jesteśmy na 
ścianie wschodniej Niemiec. Umówmy się, że tutaj nie ma wiele. (MPN_CS17_A) 

A: Dostęp do opery tu jest trochę problematyczny. Ja myślę, że to nas przede wszystkim ogranicza. 
(…)  

B: Gdybyśmy byli w Monachiu, to byłoby łatwiej w ten sposób. (…) To trochę za daleko dla nas, żeby 
tak po prostu pojechać. (MPN_CS7_AB) 

Tu gdzie obecnie mieszkam, to bardziej dzielnica mieszkaniowa, więc małe sklepy spożywcze, pie-
karnie, ale nie ma tu zbyt wielu dobrych restauracji, tu nie ma raczej rozrywki. Żeby pojechać do 
restauracji itp., muszę jechać do centrum miasta. (MPN_CS10_B) 

W przypadku innych badanych ważną barierą uczestnictwa były zbyt wysokie – w opinii bada-
nych – koszty kontaktu z kulturą, które potrafią sprawić, że badani rezygnują z pewnych form 
uczestnictwa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku takich form jak koncerty, na które bilety 
potrafią osiągać wysokie ceny.  

Bym chodził, ale to są rzeczy, które mnie nie interesują. Ta muzyka np. Na koncerty bym chodził, np. 
na takie klasyczne, ale też są drogie, np. że bilety musisz kupić, a one nie są tanie. (MPN_CS4_B) 

B: Jeżeli były te koncerty, to były w ciągu ostatnich 4 lat, na które bardzo chcieliśmy pojechać, ale po 
prostu się nie złożyło albo były tak drogie bilety, że nie mogliśmy sobie na to pozwolić. (MPN_CS8_AB) 

 

II.5.3. Bariery osobiste 

Bariery o charakterze osobistym wynikają często z cech osobowych badanych, ich wykształce-
nia czy doświadczenia w kontaktach z kulturą. Na przykład część badanych w odniesieniu do czy-
telnictwa wspominała o tym, że nie lubi czytać.  

Tzn. ja lubiłem czytać książki jak byłem młody. Zepsuła mnie szkoła. Zmuszanie do czytania lektur. 
Zniszczyło to moją chęć do czytania i od tamtej pory nie czytam. Nie czytam, nie lubię. (MPN_CS6_B) 
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Pewne przyzwyczajenia czy cechy charakteru mogą także wpływać na chęć do korzystania  
z ofert kulturalnych poza domem. Jest to na przykład związane z przyzwyczajeniem do spędzania 
czasu wolnego przede wszystkim we własnym domu. 

Znaczy powiem, szczerze mówiąc, że jesteśmy bardziej chyba domatorami i tak nie ciągnie nas raczej 
na takie jakieś imprezy, żeby wyjść. Wolimy (…) posiedzieć sobie w domu. (MPN_CS18_A) 

Niektórzy z badanych opisywali, w jaki sposób dojrzewanie, wchodzenie w kolejne etapy do-
rosłego życia, ograniczało ich możliwości, ale również i potrzeby korzystania z pewnych form kon-
taktu z kulturą.  

Gdy byłem młodszy, to chodziłem do barów, na imprezy, wyjeżdżałem do innych miast. MPN_CS10_B 

Część badanych wspominała także, że barierą z korzystania z ofert instytucji kultury jest brak 
wystarczających kompetencji językowych – przede wszystkim zaś znajomości języka niemiec-
kiego na poziomie umożliwiającym np. chodzenie do teatru czy kina.  

To nie jest może tak jak pewnie w dużym mieście w Polsce, byłoby inaczej, bo ta oferta jest większa 
przez to, że jest polski, jest bariera językowa, to byśmy z tego chętniej korzystali. Czasami jest tak, że 
po prostu jest.. gdzieś poszlibyśmy bardziej chętnie, ale np. nie idziemy, nie wybieramy się, bo na 
początku jest tak. Jest jakieś nowe miejsce i trzeba porozmawiać po niemiecku. (…) tak jest, że jest 
czasami blokada językowa. (MPN_CS21_AB) 
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III. Walencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze  

migrantów z Polski w Niemczech 

Jednym z podejmowanych przez nas w badaniu problemów była kwestia walencji kulturowej. 
W badaniu jakościowym skupiliśmy się na trzech obszarach. Po pierwsze, na poczuciu zakorze-
nienia, które badaliśmy pytając o to, w którym kraju nasi rozmówcy czują się jak u siebie. Po dru-
gie, koncentrowaliśmy się na poczuciu związku z kulturą narodową. W tym wypadku pytaliśmy 
badanych o to, którą kulturę narodową postrzegają jako „swoją”. Trzecim ważnym dla nas wąt-
kiem była chęć podtrzymywania związków dzieci badanych z kulturą polską. By poznać opinie i 
strategie związane z tą kwestią, pytaliśmy osoby posiadające (lub planujące) dzieci o to, czy jest, 
było lub byłoby dla nich istotne podtrzymywanie kontaktu dzieci z kulturą polską.  

III.1. Poczucie zakorzenienia 

Analiza zebranego materiału empirycznego skłania do stwierdzenia, iż można wyodrębnić  
6 różnych kategorii zakorzenienia polskich migrantów. Część z badanych jednoznacznie wskazy-
wała na Polskę jako miejsce ich zakorzenienia, inni z kolei jako miejsce swojego zakorzenienia 
wskazywali Niemcy. Niektórzy z naszych rozmówców wskazywali na pewne pośrednie „strategie” 
zakorzenienia: umiejscawiali się oni w obu krajach, „pomiędzy” nimi lub też deklarowali poczucie 
„rozdarcia”. Inna jeszcze kategoria badanych wskazywała poczucie zakorzenienia  
w innej niż narodowa przestrzeni.  

III.1.1. Zakorzenienie w Polsce 

Wielu badanych w swoich wypowiedziach podkreślało, że to w Polsce „czują się jak u siebie”.  

Ostatnio właśnie o tym myślałem jak byłem w Polsce. I u siebie czuję się we Wrocławiu, tzn. w Polsce. 
(…) Mimo wszystkich tych rzeczy, które mi się nie podobają i czasem denerwują w Polsce. 
(MPN_CS1_A) 

W Polsce, zdecydowanie w Polsce. (MPN_CS18_A) 

Nie no, w Polsce. (MPN_CS22_AB) 

Mimo to że mamy rzut beretem tak naprawdę, na pieszo 10 min, ale jednak ja tam się czuję bardziej 
jak u siebie. (MPN_CS20_AB) 

Jednak daleko bardziej interesujące, niż sam fakt poczucia zakorzenienia w Polsce, są jego uza-
sadnienia. Można wskazać na cztery takie rodzaje uzasadnień przewijające się w wypowiedziach 
badanych.  

Po pierwsze, nasi rozmówcy uzasadniali swoje zakorzenienie w Polsce poczuciem bliskości 
kulturowej. Postrzegali oni Polskę jako kraj, w którym „mogą się dogadać”, „porozumieć” czy 
wręcz, który rozumieją i w którym w związku z tym dobrze się czują.  

To jest poziom na jakim mogę się dogadać z ludźmi w Polsce i to chodzi nie tylko o sam język, ale też 
jakby o sposób myślenia, o poczuciu humoru, o ironię, abstrakcję, o jakby szybkość zrozumienia się i 
tak mi się wydaje, że generalnie Polacy są jednak… łatwiej się nawiązuje znajomości w Polsce, takie 
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przypadkowe. Czy łatwiej wymienić kilka zdań z zupełnie nieznajomą osobą, gdzie w Niemczech to 
nie jest takie często oczywiste, jeśli chodzi o Niemców przynajmniej. (MPN_CS1_A) 

Drugim ważnym uzasadnieniem, które pojawiało się wypowiedziach badanych było przywią-
zanie do rodziny w Polsce. To rodzina wydaje się być pewnego rodzaju „kotwicą”, która w wielu 
wypadkach utrzymuje przywiązanie do Polski i sprawia, że to właśnie tam czują się „u siebie”.  

No choćby ze względu na tę rodzinę, no tutaj nie mam tak nikogo, przywiązana jestem do rodziny, 
dlatego jakby była taka możliwość życia na tym standardzie w Polsce co tutaj, to na pewno bym 
wróciła. Aczkolwiek też nie mogę mówić tak przyszłościowo, bo tutaj jestem też dopiero od zeszłego 
roku, więc zobaczę, może się przyzwyczaję i tak zaaklimatyzuję się jeszcze bardziej to... no na chwilę 
obecną to nie planuję powrotu. (MPN_CS18_A) 

Tam wszystkich mam i tak się czuję, że jednak tam jestem u siebie, a tu jestem obcy. (MPN_CS22_AB) 

Po trzecie, część badanych uzasadniała swoje poczucie zakorzenienia w Polsce, odczuwaniem 
szczególnej więzi emocjonalnej. Warto w tym wypadku podkreślić, że pojawiało się ono autono-
micznie i bez powiązania z innymi uzasadnieniami. 

Jeśli chodzi o emocje, to na pewno w Polsce. (…) Do dzisiejszego dnia jak widzę jakieś wydarzenie  
z Polski, ja zaczynam płakać, więc zdecydowanie Polska. (MPN_CS20_AB) 

Ostanie uzasadnienie, które pojawiało się w wypowiedziach naszych rozmówców dotyczyło 
negatywnych doświadczeń w Niemczech, szczególnie zaś doznania nieprzyjemności czy też dys-
kryminacji ze strony Niemców. Zrażone w ten sposób osoby deklarowały, że w związku z tym 
bardziej „u siebie” czują się w Polsce.  

Czasami ludzie, mam też parę osób w pracy, które wiem, że nie lubią Polaków, nie wiem czy to jakieś 
historyczne ich upodobania. (MPN_CS18_A) 

III.1.2. Zakorzenienie w Niemczech 

Mimo iż wielu badanych wskazywało na swoje poczucie zakorzenienia w Polsce, to jednak 
większość wskazywała na Niemcy, jako miejsce, gdzie czują się „u siebie”.  

W: A gdzie pani się czuje u siebie w Niemczech, w Polsce?  

R: Tutaj. (MPN_CS3_A) 

Tutaj. (MPN_CS6_B) 

My mówimy na dom tutaj, tu jest nasz dom, jedziemy do domu (…). U mnie zdecydowanie to to jest 
tutaj dom. Do Polski jadę zawsze z największą przyjemnością odwiedzać, jak już mówiłem, rodzinę i 
znajomych, ale dom jest tutaj. (MPN_CS9_AB) 

To chyba oczywiste! W Niemczech jestem u siebie. (MPN_CS13_A) 

To znaczy, reasumując, to bardziej tu [się czuję u siebie] niż tam. (MPN_CS14_B) 

W Niemczech. (MPN_CS15_A) 

Podobnie w tym wypadku prosiliśmy badanych o podanie uzasadnienia. Analizując ich wypo-
wiedzi, wyodrębniliśmy cztery różne kategorie uzasadnień.  
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Pierwszym z nich jest poczucie wrośnięcia, zadomowienia w Niemczech. Badani postrzegają 
Niemcy, jako kraj w którym żyją, spędzają większość czasu, gdzie pracują, gdzie toczy się ich życie 
towarzyskie. Mają w związku z tym poczucie codziennego doświadczania bliskości i związku z 
Niemcami.  

Tutaj mogę powiedzieć, że się zadomowiłem i jak tutaj jesteśmy, to jest mi dobrze. (MPN_CS8_AB) 

Ale jednak już myślę o tym, że tutaj, jakby powiedzmy, jest mój dom w tej chwili. Nie wiem czy na 
zawsze, nie wiem na jak długo (…).Trochę już wrosłam w to miejsce. (MPN_CS8_AB) 

Co sprawia? Tutaj urodziły się moje dzieci, tutaj mąż pracuje i tutaj żyjemy tak jakby od początku 
naszego wspólnego życia, i tak jest. (MPN_CS3_A) 

To jest tak, jak jesteśmy pierwszy tydzień w Polsce to jest fajnie, bo ogólnie lubię do Polski jechać, jak 
wszystkich widzę i jedzenie nawet już się przyzwyczailiśmy tutaj do tego niemieckiego i ja staram 
się nawet po polsku gotować, ale tak już po drugim tygodniu nie, to się już tęskni za Niemcami, za 
tym naszym domem, za naszą kanapą, za naszą kuchnią. (MPN_CS9_AB) 

W niektórych wypowiedziach badani podkreślali, że wrośnięciu towarzyszy rosnąca incyden-
talność kontaktu z Polską, fakt, iż ich wizyty w Polsce, kontakty stają się coraz rzadsze. 

Bo moje życie jest po prostu związane tutaj, mój kontakt [z Polską - autorzy] jest incydentalny. Albo 
wynikający z kontaktów z rodzicami, albo po prostu jadę tam w jakimś ściśle określonym celu, na 
jakąś uroczystość, głównie pogrzeb bądź ślub. (MPN_CS14_B) 

Druga kategoria uzasadnień, specyficzna, ponieważ odnosząca się do migrantów, którzy już 
dorastali w Niemczech, dotyczy wychowania. Niektórzy z naszych badanych wskazywali Niemcy 
jako miejsce, w którym są zakorzenieni, ponieważ tam dorośli i podlegali procesom socjalizacji.  

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

W Niemczech jestem u siebie. Po pierwsze, bo twoim krajem będzie zawsze to miejsce, gdzie wyra-
stałeś. (MPN_CS13_A) 

Część badanych wskazywała, że powodem, dla którego czują się zakorzenieni w Niemczech jest 
fakt, iż dobrze im się w tym kraju żyje. Doceniają oni swego rodzaju łatwość życia, niemiecki do-
brobyt i porządek. Takie odczucia przekładają się następnie na to, że czują się w Niemczech „jak u 
siebie”. Często w tym kontekście pojawia się także porównanie do warunków i jakości życia w 
Polsce. 

Życie jest łatwiejsze. To już nie chodzi o to, że człowiek może gdzieś tam w porównaniu w tej chwili 
z Polską to, co się widzi gdzieś… trochę lepiej jest traktowane za swoją pracę, że stać go, bo to nie 
jest tak akurat, że my tu zarabiamy miliony. Stać nas powiedzmy na normalne życie od pierwszego 
do pierwszego, bez obracania złotówki dwa razy. Stać nas na normalne życie, nie jest to życie wybu-
chowe. Nie można może z tego dużo pieniędzy odłożyć, ale nie ma zmartwień. Nie ma zmartwień. 
Łatwość życia jest inna. (MPN_CS6_B) 

Jak jeździmy w mamy rodzinne strony, to jest tam biednie i wtedy umiemy to docenić, że my mamy 
inaczej, lepiej, że mieszkamy w Niemczech. (MPN_CS4_A) 
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Tutaj możesz se pozwolić na co chcesz, powiedzmy w ten sposób, jeżeli stracisz pracę, dostaniesz od 
razu twoje…, to możesz żyć z tego jeszcze i masz czas znaleźć drugą pracę, która też ci się podoba,  
a nie musisz iść do tej pracy, bo wiesz, że nie masz kasy, że nie przeżyjesz tego miesiąca. (…) Nie wiem 
jak to w Polsce, ale to wszystko to śmieszne jest. (…) Wyobraź sobie, co musisz se żyć sobie.  
W Polsce nie pozwolą ci żyć. W Polsce musisz z pracy do pracy iść. A w Niemczech jeszcze jest, że ci 
pomogą. Na szczęście. (…) To właśnie najważniejsze dla mnie, poczucie bezpieczeństwa i że nie je-
stem bezradny. Tutaj możesz naprawdę robić se co chcesz. (MPN_CS15_A) 

Czasami negatywnym doświadczeniom w Polsce mogło towarzyszyć odczucie pozytywnych 
doświadczeń w Niemczech, np. przyjaznych kontaktów z Niemcami. 

Przez ten czas nie doświadczyłem jakichś chyba nieprzyjemności. Ludzie, z którymi jakoś tam pra-
cuję czy mam kontakt, Niemcy… Akurat mówię o Niemcach, byli zawsze jakoś przyjaźnie nastawieni 
czy w urzędach, bankach. (MPN_CS8_AB) 

Czwarty rodzaj uzasadnienia związany jest z faktem, że niektórzy z badanych mieli traumaty-
zujące bądź nieprzyjemnie doświadczenia w Polsce – zwykle miały one charakter osobisty. Jednak 
mimo tego osobistego charakteru powodowały one swego rodzaju „odwrócenie się” od Polski, ro-
dzaj mentalnego wykorzenienia. W takich wypadkach Niemcy stawały się miejscem,  
w którym czuli się „jak u siebie”.  

No i jeszcze było to, i było to w gruncie rzeczy niemiłe, zwłaszcza mocno odczuwalne w latach 90. to, 
że każdy ci dawał odczuć: przyjeżdżasz z Niemiec, jesteś bogaty. Nawet moi kuzyni żądali, żebym im 
to czy tamto przywiozła, bo jestem bogata. (MPN_CS13_A) 

Ja ci powiem w ten sposób, inaczej może. W tej chwili dlatego tak to jest, że ja se w Polsce nie miałem 
takiego fajnego dzieciństwa. Wiesz? Moje dzieciństwo było… moi rodzice się rozeszli (…) Polskę ko-
jarzę z dzieciństwem i złymi rzeczami, powiedzmy w ten sposób. Nie miałem takiego fajnego dzie-
ciństwa. W Niemczech se ułożyłem sam życie. W Niemczech mi nikt nie pomógł, mi nikt nic nie dał i 
do tego co teraz dotarłem, mam wszystko z moimi rękoma zrobione, wiesz? (MPN_CS15_A) 

III.1.3. Zakorzenienie mieszane 

Zakorzenienie mieszane pojawia się w sytuacji napięcia między zakorzenieniem w Polsce  
i w Niemczech. Badani w takiej sytuacji odczuwają pewnego rodzaju dysonans, nie są w stanie 
dokonać wyboru i jednoznacznie wskazać miejsca, w którym czują się „u siebie”. W rezultacie de-
klarują oni, że zakorzenieni są i w Polsce, i w Niemczech, „pomiędzy” tymi krajami lub też czują 
się między Polską a Niemcami „rozdarci”.  

Oba kraje jako miejsce zakorzenienia 

Niektórzy badani wprost mówili o tym, że i w Polsce, i w Niemczech czują się „u siebie”. Jedno-
cześnie taka konstatacja nie wywoływała u nich negatywnych odczuć bądź też napięcia. Raczej 
mówili o tym, jako o czymś naturalnym i jednocześnie emocjonalnie neutralnym. W części przy-
padków badani potrafili nawet doceniać taki stan rzeczy. 

Nie no to jest o tyle, ale po części tu i tu, bo to tak połowicznie można powiedzieć. (MPN_CS3_B) 

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

Zakorzenienie „pomiędzy” 

O ile poprzednia kategoria dotyczyła osób, które czuły się dobrze i tu, i tu, tak zakorzenienie 
„pomiędzy” niesie już za sobą swego rodzaju napięcie. Wynika ono z faktu, że osoby, które opo-
wiadały o takim doświadczeniu mówiły, iż jego konsekwencją jest de facto brak zakorzenienia. 
Mówią bowiem o sytuacji, w której z jednej strony tracą oni poczucie zakorzenienia w Polsce  
i jednocześnie nie czują, że w Niemczech są w pełni „u siebie”.  

Natomiast teraz się nie czuję nigdzie. To jest mój problem. (MPN_CS7_AB) 

Napięcie związane z zakorzenieniem „pomiędzy” może być stopniowalne. Niektóre osoby opi-
sywały swoje uczucia, używając słownictwa emocjonalnie neutralnego.  

I tak naprawdę człowiek mieszkający za granicą, on zyskuje jakby nową tożsamość, ale w rzeczywi-
stości chyba bardziej traci tożsamość. Tak mi się wydaje. Bo ta nowa tożsamość – ona nie jest pełna, 
brak jej tego backgroundu, tak jak powiedziałam właśnie – wychowywało się jednak gdzie indziej, 
się wyrastało, natomiast oddalasz się na tyle od Polski, żyjąc gdzie indziej, że wprawdzie nawet śle-
dząc problemy Polski, nie do końca już utrzymujesz… że tak powiem dotrzymujesz kroku, utrzymu-
jesz to tempo i realizujesz… „Realizujesz” to już jest po niemiecku powiedziane, odbierasz to czy… jak 
by to powiedzieć po polsku ładnie? No nie do końca przyswajasz wszystko, co się w Polsce dzieje. I ta 
rzeczywistość… okej, my jesteśmy na pograniczu, trudniej było, jak byliśmy  
w Brunszwiku, ale mimo wszystko wydaje mi się, że człowiek się w jakiś sposób oddala, trochę tej 
tożsamości traci, tutaj tej całej tożsamości nie zyskuje i właściwie jest takim tworem hybrydowym, 
takim pośrednim. (MPN_CS17_A) 

Być może taki bardziej neutralny opis wynika z faktu, że niektóre z badanych przez nas osób, 
choć nie do końca zakorzeniły się w Niemczech, to jednak z czasem potrafiły pogodzić się ze swoją 
– charakterystyczną dla migrantów – sytuacją „bycia pomiędzy”.  

Jak już się raz wyjedzie do jakiegoś kraju, to już nie ma czegoś takiego jak u siebie. Nie jestem  
u siebie tu, nie jestem u siebie w Polsce. Ja to nazywam stan bycia między turystą a tubylcem. Jak 
wracam do Polski też się tu nie czuję jak u siebie i to nie wynika z tego, że się tam wszystko wokół 
zmienia, tylko ja się po prostu zmieniłam. Ja już nasiąkam tą mentalnością tutaj, ale mimo wszystko 
jestem, dla tubylców niemieckich, jestem jeszcze bardzo polska, bo mówię z akcentem, tak jakby od 
razu widać, jakby nie jestem stąd jak ktoś zaczyna ze mną rozmawiać, a z kolei jak przyjeżdżam do 
Polski już mi się tak dużo rzeczy wydaje innych, dziwnych, których nie znam, które mnie przeszka-
dzają, że też się nie czuję u siebie. To jest taki stan pomiędzy i tak już chyba zostanie. Jestem na etapie 
pogodzenia się z tym. (MPN_CS10_A) 

Jednak część badanych – w związku ze swoim zakorzenieniem „pomiędzy” – wydaje się odczu-
wać silny dyskomfort. Opisują go oni, używając takich metafor, jak „rozerwanie”, „zawieszenie” 
czy nawet „bezpańskość”.  

Taki się człowiek zawieszony... tak mi się wydaje. (…) Jest taki człowiek w zawieszeniu, taki… (…) 
Rozerwany. (MPN_CS21_AB) 
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Różne są szczegółowe przyczyny odczuwania takiego rodzaju „rozdarcia”. Dla niektórych ba-
danych bierze się ono z poczucia, że nie są już „u siebie” w Polsce i nie są (być może jeszcze)  
„u siebie” w Niemczech.  

Ale tu nie jestem „swój” i nigdy nie będę, a tam już w sumie też już nie czuję się, że jestem „swój”. (…) 
Ale i tak nigdy nie będę tu u siebie. A tam już nie będę u siebie. Także jesteśmy w takim punkcie, że 
już nigdzie nie będziemy u siebie. (MPN_CS17_B) 

I jest masa rzeczy, których mi tutaj brakuje, które mi trochę mi jeszcze przeszkadzają, ale ja nie wiem 
teraz, gdzie jest moje miejsce, bo czuję się taka trochę bezdomna, bezpańska szczerze powiedziaw-
szy. (MPN_CS8_AB) 

Inni z kolei wspominali o tym, że poczucie rozdarcia silnie wiąże się z ich więzami społecznymi, 
przede wszystkim rodzinnymi, ale także czasem towarzyskimi. Może chodzić jednak nie tylko o 
to, iż to sami badani tęsknią za swoją rodziną i znajomymi, ale także, że osoby, które pozostały w 
Polsce potrafią wywierać na nich emocjonalną presję, która dodatkowo pogłębia odczucie „roze-
rwania”. 

To są jednak jakoś ważni ludzie w moim życiu, że ja się cieszę, że jadę z powrotem. I jakby no potem 
czuję się tak trochę rozerwana, bo widzę, że moi rodzice by chcieli, żebym została tam. Chcieć mogą, 
ale jest to naturalne. Poza tym łącznie z moimi przyjaciółmi.. a zostań, a wróćcie, a tęsknimy itd. 
(MPN_CS8_AB) 

III.1.4. Zakorzenienie w innych kontekstach 

Niektórzy badani mówili o swoim zakorzenieniu w innych niż narodowe kontekstach lub prze-
strzeniach. Mowa tu zwykle o postrzeganiu siebie w jakiejś bardziej ograniczonej, zwykle prywat-
nej lub powiązanej z prywatną, przestrzeni. Czasami przestrzeń ta ogranicza się do własnego 
mieszkania, innym razem do grona rodziny, czasem zaś do znajomych, którzy mieszkają  
w jednym mieście. 

Tzn. powiem tobie tak. [imię - autorzy] już się 2 razy zdążyła z tego śmiać, ale jak tutaj przyjeżdżamy, 
to powtarzam, że tu już teraz, w tym mieszkaniu czuję się jak u siebie w domu. Ja nie mam na myśli 
jakby kraju, tylko te nasze takie 4 kąty. (MPN_CS8_AB) 

Gdzie moja rodzina jest, tam się czuję jak w domu. (MPN_CS4_B) 

Myślę, że czuję się tutaj jak w domu. Jeżeli mam odpowiedzieć, które jest moje miasto, to na pewno 
to jest Bonn (…) Jeżeli mógłbym coś nazwać domem, to jest na pewno tutaj okolica Bonn. To w ogóle 
nie… w sumie to jest nieważne, że to leży w Niemczech. (…) Ja bym powiedział, że to jest najważniej-
sze gdzie są znajomi i ludzi, których lubisz, którzy lubią ciebie, to jest najważniejsze z tego wszyst-
kiego i myślę… przez te lata, które ja tutaj spędziłem, no to jakoś musi być to mój dom. (MPN_CS14_A) 

W rzadkich wypadkach nasi rozmówcy mówili, że czują się zakorzenieni w innych krajach. Do-
tyczyło to osób, które miały wcześniejsze doświadczenia migracyjne. Warto zwrócić uwagę, iż w 
cytowanej poniżej wypowiedzi ważną rolę odgrywa sprawa znajomości języka i możliwości swo-
bodnej komunikacji. Brak takiej możliwości może zmniejszać poczucie zakorzenienia. 

Ja się czułam jak u siebie w Danii. Było fantastycznie. Ja się czułam bardzo jak u siebie w Anglii jak 
byłam, ale ja myślę, że u mnie to jest głównie bariera językowa. W Danii każdy mówi po angielsku. 
Nawet kierowca autobusu, nawet osoba, która sprzedaje pączki na straganie gdzieś. Wszyscy mówią 
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po angielsku, więc jest bardzo łatwo się dogadać po prostu. Oni nie mają oporu, żeby mówić. Niemcy 
rozumieją, ale niechętnie rozmawiają. Dzisiaj dzwoniłam do recepcjonistki u lekarza, do którego 
musiałam przełożyć wizytę. Ja mówię do kobiety po angielsku, ona mi odpowiada po niemiecku. Ona 
rozumie, co ja mówiłam, wszystko. Tylko po prostu... nie było woli, żeby powiedzieć. Dla mnie to jest 
duża bariera. (MPN_CS7_AB) 

III.1.5. Przemiany poczucia zakorzenienia 

Niezwykle interesujące są obserwacje, jakimi dzieli się nasi rozmówcy na temat zmian w ich 
poczuciu zakorzenienia. W większości wypadków można mówić o tym, że zmiany te miały cha-
rakter linearny. Z początku czuli się oni bardziej przywiązani do Polski, jednak wraz upływem 
czasu od emigracji coraz bardziej wrastali w niemiecką rzeczywistość. Jedna z badanych, opisując 
taką linearność, przytoczyła opowieść swojej krewnej, która emigrowała do Szwecji. 

Moja kuzynka mieszka w Szwecji i ona powiedziała „zobaczysz [imię - autorzy], że na początku bę-
dziesz się czuła… że nie będziesz się czuła u siebie ani tutaj, ani w Polsce”. Zależy jaki okres czasu się 
jest. Kuzynka właśnie mówiła, że to jest ten taki… Ona tam mieszka 10 lat i ona mi to mówiła  
5 lat temu gdzieś. Ten pierwszy rok nie czujesz się u siebie, później się zaczynasz przyzwyczajać                
i jak wracasz do Polski, to też nie czujesz się w tej Polsce jak u siebie, ale jak wracasz do tej Szwecji, 
to czujesz się w sumie znowu jak u siebie. (MPN_CS21_AB) 

Również osoby, które migrowały z Polski do Niemiec, w początkowych okresach odczuwały 
silne poczucie związku z Polską i związany z tym dyskomfort wobec mieszkania w RFN. Z czasem 
jednak czuły coraz większe przywiązanie do Niemiec, by w końcu właśnie w tym kraju poczuć się 
„u siebie”.  

Jest tak, że jak człowiek tutaj przyjeżdża, no to wiadomo, to jest inny kraj, inny język, inna kultura. 
Brak pieniędzy, brak pracy. Tak mówię, wszystko się trochę długo ciągnie. Jak nie ma wsparcia jesz-
cze rodziny, to jest najgorsze w sumie chyba na początku. Człowiek jest taki sam wrzucony na tratwę 
i na znajomych nie bardzo jest co liczyć. (…) No i tak to z czasem się trochę wyklarowało. 
(MPN_CS6_B) 

No języka się nauczyłam, to też inaczej. Komunikacja jednak. Myślę, że to wszystko… praca. Jak przy-
jechałam, to nie mieliśmy nic. Języka się nie znało. To jest człowiek taki zagubiony. Później nauczysz 
się języka, dzieci idą do szkoły, znajdujesz pracę i to wszystko się zmienia. (MPN_CS6_A) 

Nie no, wiadomo, im się więcej czasu spędzało w Niemczech, tym się mniej czuło związanym z Polską. 
Zresztą my też mieliśmy takie te straszne… wróciliśmy… ten dom kupiliśmy, to jeszcze przez jakiś 
czas, nim on był skończony do końca, to jeszcze mieszkaliśmy w Szczecinie, to jeszcze po tym długim 
pobycie trzeba było żyć w Polsce, to wtedy się czuło bardziej w Polsce. To jeszcze wtedy pracowałem 
na uczelni w Polsce i mieliśmy firmę w Polsce, i klientów w Polsce, więc w sumie  
z Niemcami to nas łączyło to, że się tam buduje. Wtedy byłem bardziej z Polską. W tej chwili jest tak: 
tu pracuję, tu mieszkam, tu wszystko pozostałe robię. (MPN_CS17_B) 

Czasami uczuciu wrastania w niemiecką rzeczywistość towarzyszyło swoiste „odklejanie się” 
od Polski. Mogło ono przybierać także formy dość drastyczne. Badani potrafili bowiem mówić  
o swoim dyskomforcie, jaki odczuwali, kiedy przyjeżdżali do Polski.  

W Polsce zacząłem się czuć źle. Zaczęło mi przeszkadzać.. widzieć jakieś wady, których wcześniej 
może nie widziałem. I takie były momenty, że jak przyjeżdżaliśmy, to mnie pewne rzeczy wkurzały, 
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irytowały. (…) Ale przez to, że człowiek ma inne perspektywy i mieszkał gdzieś indziej, nie krótki 
czas, bo to nie jest wyjazd na wakacje, tylko już mieszkamy tutaj kilka lat, to się zauważa tutaj te 
różnice w Polsce i lepiej się czuję, ale pewne rzeczy zaczęły mi przeszkadzać i kole w oczy to, co wcze-
śniej się na to nie zwracało uwagi. (MPN_CS21_AB) 

Choć zwykle zmiany zakorzenienia miały charakter linearny, to zdarzały się także wypowiedzi, 
które sugerowały, że proces ten jest bardziej skomplikowany – taki który można nazwać cyklicz-
nym i przedstawić za pomocą sinusoidy. Niektórzy z naszych rozmówców mówili o tym, że potra-
fili czuć się lepiej raz w Polsce, a raz w Niemczech.  

B: U mnie to jest sinusoida dosłownie, bo jak tu przyjechałem, to się nie czułem jak u siebie. Potem 
się tu czułem jak u siebie, w Polsce nie. Potem się czułem w Polsce jak u siebie, a tutaj absolutnie nie, 
a teraz się nie czuję nigdzie jak u siebie, także u mnie to się bardzo, bardzo zmienia. Zależy od nie 
wiem czego, tak na dobrą sprawę. Aczkolwiek miałem już takie momenty, że tu się czułem bardziej 
w domu niż w Polsce. (MPN_CS7_AB) 

Na zakończenie tej części raportu można wspomnieć, że choć zazwyczaj dawał się zaobserwo-
wać proces przejścia od zakorzenienia w Polsce do zakorzenienia w Niemczech, to jednak, jak po-
kazuje przykład jednego z badanych, można także mówić o sytuacji, w której proces ten przebiega 
w odwrotnym kierunku. Sytuacja taka jest jednak specyficzna i dotyczy osoby, która urodziła się 
w Polsce, wychowała zaś w Niemczech.  

Nie [nie w Polsce – autorzy]. Ale też nie w Niemczech. Dlaczego? Na początku, gdy byłam dzieckiem 
i tu przyjechałam – to były Niemcy. Ale potem odkrywasz w sobie tę polską stronę, np. serdeczność. I 
uświadamiasz sobie, że tu się nie da. A teraz nie wiem. Czasem czuję, że jestem niemiecka, cieszę się, 
że przejęłam tę niemiecką mentalność, a potem cieszy mnie, że jest we mnie ta polska. I myślę, że – 
hej, są we mnie obie strony. Nie muszę się przecież opowiadać, że jestem tylko to albo to. Ale dlaczego 
nie czuję się w Niemczech tak naprawdę u siebie? Trudno powiedzieć. Na pewno ludzie  
w Polsce są serdeczniejsi. Ludzie się pozdrawiają, otwierają się na siebie, to piękne. W Niemczech jest 
zimniej. To pewnie niemiecka mentalność. Ale szkoda. (MPN_CS12_A) 

III.2. Związek z kulturą narodową 

O ile w przypadku zakorzenienia nasi badani wskazywali różne możliwe opcje (być może na-
wet z lekką przewagą zakorzenienia w Niemczech), o tyle w sytuacji gdy zadawaliśmy pytanie 
dotyczące tego, którą kulturę narodową uznają za „swoją”, odpowiedzi były znacznie mniej zróż-
nicowane. Dominowała narracja mówiąca o więzi z kulturą polską. W pojedynczych przypadkach 
badani twierdzili, że czują większą więź z kulturą niemiecką. Ponadto zdarzały się także osoby, 
które mówiły o związku z wieloma kulturami, bądź kulturami innymi niż polska i niemiecka. 

III.2.1. Narracje jednoznacznie wskazujące na poczucie związku z polską kulturą 

W wypowiedziach większości badanych pojawiały się stwierdzenia, iż czują związek przede 
wszystkim z polską kulturą. Nasi rozmówcy mówiący o tych więziach często używali słownictwa 
świadczącego o tym, że jest to relacja bliska, ważna dla nich. Można powiedzieć, że ma ona cha-
rakter osobisty. 

Znaczy polska kultura zawsze będzie moją. (MPN_CS10_A) 

Z kulturą? Ja też polska. My nią żyjemy. (MPN_CS9_AB) 



MIGRANCI Z POLSKI W NIEMCZECH – ASPEKTY KULTUROWE 

 

64 
 

Znaczy we mnie jest Polak, to się nigdy nie zmieni, na pewno. (MPN_CS9_AB) 

W wielu wypadkach związek z kulturą polską jest powiązany z pewnymi atrybutami polskości. 
Badani wspominali w tym kontekście między innymi o: języku, historii, literaturze czy nawet przy-
rodzie. Związek z kulturą jest więc de facto związkiem z pewnymi jej wytworami, którym badani 
przypisują szczególną wartość. 

Znaczy ja na pewno z Polską jak najbardziej. Zwłaszcza, że właśnie, mówimy po polsku, nie wsty-
dzimy się naszego języka, dzieci mówią po polsku, więc jakby w 100% my wiemy, że jesteśmy Pola-
kami, się z tym nigdy nie kryjemy. Ja lubię strasznie Polskę, bo mamy niesamowite miejsca, w które 
warto pojechać, zwiedzić, dotknąć, zobaczyć. (MPN_CS20_AB) 

I jednak bliżej mi jest do polskiej kultury, ponieważ to w tej kulturze i historii się wychowałem. No, 
sprowadzając to na przykład do takich prozaicznych rzeczy jak literatura, prawa. Wiadomo, że cho-
dząc do polskiej szkoły, przerabiając kanon określonych lektur, które zostały tam przez mądre głowy 
wcześniej ustalone, w tym sensie, że osoby kształcące się muszą przeczytać określone książki, w któ-
rych przedstawiona jest w taki, a nie inny sposób polska historia, martyrologia narodu polskiego, 
wszystkie wydarzenia historyczne, społeczne, kulturowe. (MPN_CS14_B) 

Badani pytani o to, dlaczego polska kultura jest dla nich ważniejsza i dlaczego z nią właśnie 
czują silniejszą więź, udzielali różnych odpowiedzi. Analizując ich wypowiedzi można wskazać 
przynajmniej trzy typowe sposoby argumentacji. 

Pierwszym z nich jest przekonanie, że więź ta wynika z faktu, iż zostali oni w kulturze polskiej 
wychowani. Nasi rozmówcy wskazywali na procesy socjalizacji i związanej z nią internalizacji, 
która sprawiała, że kultura polska była dla nich niejako naturalna. 

B: Polska. No wiadomo, że polska.  

W: A dlaczego tak jest?  

A: Tam się wychowaliśmy, ja się przeprowadziłam to już ile lat temu. (MPN_CS22_AB) 

Są pewne normy, zachowania, kody, których nie jesteśmy być może świadomi. Kody komunikacji, 
których nie jesteśmy być może świadomi, nad którymi się nie zastanawiamy (…). W gruncie rzeczy 
kultura narodowa jest ważna. Determinuje w jakiś sposób nasze widzenie świata i naszą komunika-
cję z innymi ludźmi. (MPN_CS2_A) 

Co ciekawe, w wielu wypadkach badani mówili o wychowaniu, uzasadniając, dlaczego czują 
większą więź z kulturą polską niż niemiecką. W takich wypadkach mówili często o tym, że choć są 
związani z Niemcami i ich kulturą, to jednak głęboko zinternalizowana kultura polska ma dla nich 
większe znaczenie.  

Natomiast, nie wiem, dla mnie to jest coś takiego polskość co, co jest po prostu we mnie tak, niemiec-
kie to jest takie nałożone i się też dobrze czuję w tym kostiumie, natomiast to polskie, tego się nie da 
zdjąć, powiesić na wieszaku, tylko to jest coś, co jest w kościach. To się tak łatwo nie pozbędzie, ale 
też wcale nie chcę, jest mi z tym dobrze. (MPN_CS10_A) 

A: To polska.  
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W: Dlaczego tak jest? Dlaczego ta niemiecka... bo jesteś już dość długo w Niemczech  
w sumie. Dlaczego jakoś ona tak...?  

A: Widocznie do mnie nie dotarła, jakoś nie przemawia do mnie na tyle, tak silnie jak jednak polska, 
w której wyrosłem. (MPN_CS1_A) 

Część badanych wprost mówiła, że wrośnięcie w kulturę polską uniemożliwia im stanie się 
Niemcami.  

No, na pewno jest jakiś sentyment. No, nadal czuję się Polakiem. Kiedyś słyszałem, że Niemcem można 
się tylko urodzić. Nie można zostać, nawet gdybyś załatwił sobie obywatelstwo, to do końca nie bę-
dziemy Niemcami. (MPN_CS8_AB) 

Ja twierdzę, że nawet po 25 latach przebywania w Niemczech na pewno nie będę mógł mówić  
o sobie, że jestem Niemcem. Nigdy nie będę Niemcem. (MPN_CS2_A) 

Dla niektórych naszych rozmówców ważniejszym niż wychowanie argumentem przemawiają-
cym na rzecz bliższej więzi z kulturą polską jest poczucie jej wyższości nad kulturą niemiecką. 
Należy jednak powiedzieć, że taki rodzaj rozumowania nie zawsze opierał się na tym samym sche-
macie. Część badanych po prostu uważała kulturę polską za ciekawszą, bliższą ich wrażliwości. 

Uważam, że [kultura polska – autorzy] jest absolutnie fantastyczna. A poza tym jest zupełnie inny 
poziom rozumienia sztuki. (…) A ja z kolei właśnie mam tu jakieś wielkie upodobanie, rosnące zresztą 
upodobanie i obwiniam, i Moniuszkę, i Stryjeńską do tej takiej polskości, która fascynowała Witka-
cego, Malczewskiego i jeszcze paru innych. Po prostu taka… chabry, maki, kłosy złote i tam zapaski, 
takie różne rzeczy. (MPN_CS7_AB) 

Czasami jednak w wypowiedziach badanych pobrzmiewa także ton krytyki wobec kultury nie-
mieckiej, jej – przynajmniej częściowej – odmienności od polskich wzorów kulturowych.  

Tą kulturę narodową ja jestem, nie jakiś tam przesadnym, ale jestem bardziej takim, że tak powiem 
patriotom, czyli niemieckiej kultury nie preferuje praktycznie w ogóle, jeżeli chodzi o… (…) może 
nawet tak jej nie chciałem tak poznać. Te święta są wszystko odwrotnie niż w Polsce, inne wiadomo 
(…). (MPN_CS9_AB) 

Dla niektórych badanych szczególnym problemem, utrudniającym im bliższy związek z kulturą 
niemiecką i pogłębiającym ich przywiązanie do kultury polskiej, jest nieakceptowana przez nich 
niemiecka wielokulturowość. Niektórzy z naszych rozmówców źle się czują w takich społecznych 
i kulturowych warunkach. 

B: W Polsce, jak się pamiętało za dawnych czasów i zobaczymy co będzie dalej, ale wydaje mi się, że 
chyba nie przesiąkniemy tą niemiecką taką.  

A: Nie, nie. To znaczy nie ma szans.  

B: Tu jest jeszcze u nas trudno, bo tu jest i są przypuśćmy, co do kościołów, ewangelickie i to jest tyle 
narodowości, że każdy obchodzi w innym czasie święta, jedzą coś innego, więc nie jesteśmy nawet w 
stanie ogarnąć w połowie, chociaż muszę się przyznać, że my też tak tej kultury niemieckiej nie 
znamy.  
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A: To jest tak wielka kulturowość w tym kraju, w każdym jednym miasteczku. To nie jest Polska, że 
to jest jedna kultura, jedna religia, że tak powiem, w 90 % w Polsce podejrzewam katolicyzm, tylko 
tu jest wszystko pomieszane. (MPN_CS9_AB) 

Co ciekawe, dla niektórych badanych większa więź z polską kulturą była uzasadniania różni-
cami mentalnościowymi między Polakami a Niemcami. Badani zdawali się krytycznie podchodzić 
do „niemieckiego sposobu myślenia”, przeciwstawiając go mentalności polskiej.  

Niemcy są trochę inaczej skonstruowani. Oni są inni. (…) Oni są bardziej tacy obowiązkowi. Mają 
swój porządek, wszystko jest poukładane. Tak musi być. Nie inaczej. Tam masz terminy, tam nie jest 
tak… mało jest takich ludzi Niemców, którzy są bardzo spontaniczni, a my jesteśmy niezorganizo-
wani często. Znaczy ogólnie jesteśmy zorganizowani gdzieś tam, ale tak mentalnie to my jesteśmy 
tacy bałaganiarze trochę. My tacy jesteśmy. Mi się wydaje, że Polska bardziej bliższa mi jest. Tak mi 
się wydaje. (MPN_CS6_A) 

Polska, oczywiście, że tak. Mentalność, można powiedzieć. Znaczy mentalność, która jest powiązana 
z tym całokształtem kulturowym. (…) Niemcy mają inną mentalność, to nie jest moja mentalność. 
Także kulturowo i duchowo czuję się Polakiem. (MPN_CS17_B) 

To są Niemcy – w dużym skrócie. Oni każdą rzecz analizują, każdą rzecz przeżywają, każdą rzecz 
problematyczną bardzo robią (…). Zebrania po prostu trzygodzinne o… wiemy, o czym. (…) Oni mu-
szą wszystko przedyskutować, wszystko po prostu, każdą pierdołę. I to nie ta mentalność, no. Byle 
szybko i do przodu. (MPN_CS17_B) 

Także ta kwestia, taka socjalna, bezpieczeństwa, na pewno bym wybrała Niemcy, ale mental, dusza, 
duch jest mi jakby... Ja się integruję totalnie z Polską. Ja kocham ten kraj. Niemcy... często                     z 
moich ust ktoś usłyszy, że to jest zryty beret, że oni mają zryte berety pod kątem swojego życia, na-
stawienia, priorytetów, jakichś tam… czegokolwiek, więc absolutnie nie integruję się z Niemcami, 
jeśli chodzi o mental. (MPN_CS20_AB) 

III.2.2. Narracje jednoznacznie wskazujące na poczucie związku z niemiecką kulturą 

Tak jak wspominano, świadectwa mówiące o jednoznacznym związku z kulturą niemiecką były 
bardzo rzadkie – nawet rodowici Niemcy, którzy brali udział w naszych case studies jako partnerzy 
polskich migrantów, wydawali się unikać jednoznacznej identyfikacji, mówiąc raczej  
o związku z kulturą lokalną bądź regionalną. W jedynym wypadku, w którym badany stwierdził, 
że to kultura niemiecka jest mu bliższa, uzasadniał to kwestiami mentalnościowymi,  

Mnie niemiecka. To mogę od razu powiedzieć (…). Jeśli chodzi o mental, jeśli chodzi o podejście do 
spraw. Nie da się kultury do końca... kultury narodowej nie można do końca odłączyć od polityki. 
Zdecydowanie jest mi bliżej do niemieckiego sposobu myślenia niż do polskiego. Znaczy być może 
chciałbym… inaczej. Może chciałbym, żeby mi było bliżej, bo czasami ta polskość ze mnie wychodzi 
gdzieś tam, ale bardziej się identyfikuję, jeśli o to chodzi, z kulturą niemiecką. (MPN_CS7_AB) 

III.2.3. Narracje wskazujące na poczucie związku z wieloma kulturami 

Wypowiedzi badanych mówiące o ich związku wieloma kulturami można podzielić na dwa do-
minujące wątki. Po pierwsze, część badanych twierdziła, że czuje więź zarówno z kulturą polską, 
jak i niemiecką. Po drugie, niektórzy z naszych rozmówców czuli więź ze swego rodzaju wielokul-
turowością. 
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III.2.3.1. Związek z kulturą polską i niemiecką 

Podobnie jak w przypadku poczucia zakorzenienia, niektórzy badani deklarowali, iż czują 
związek z oboma kulturami – zarówno polską, jak i niemiecką. Co ciekawe, w odróżnieniu od za-
korzenienia, w przypadku więzi z kulturą nie odnotowano wypowiedzi mówiących o poczuciu 
konfliktu czy rozdarcia. Analiza wypowiedzi wskazuje raczej na to, iż badani traktują takie do-
świadczenie dwoistości pozytywnie, jako źródło wartości. Tacy badani wydawali się czuć wzbo-
gaceni faktem, że mogą czerpać swoją tożsamość kulturową z dwóch źródeł.  

Dobrze by było zrobić z tego jakąś średnią, bo nie jest tak, że niemiecka kultura... mnie np. nie do 
końca odpowiada, jeżeli mówimy o tą typową, narodową, którą kojarzymy z Niemcami, to powie-
działabym, że nie. A nasza polska też nie do końca, nie zawsze. W związku z tym, jeżeli mamy możli-
wość wybrać sobie to, co nam najbardziej odpowiada z obu i zrobić z tego coś, jakieś własne zesta-
wienie najlepiej by było, także nie wiem. (MPN_CS8_AB) 

My jesteśmy tak trochę w środku. Powiedzmy tak, wzięliśmy do siebie, zaakceptowaliśmy w sobie tę 
kulturę, która tu jest, ale my nadal posiadamy tę swoją kulturę polską. Tzn. my potrafimy te dwie 
kultury jakoś ze sobą związać, dlatego tak nie można powiedzieć akurat, że jesteśmy bardziej w tej 
czy w tamtej kulturze. Moim zdaniem jest fajnie wypośrodkowane w tej chwili. (MPN_CS6_B) 

Dla mnie takie coś... bo ja jestem taki mix, takie coś nie ma, która jest lepsza, która jest ważniejsza 
dla mnie. Np. powie Niemiec jest tak. O 12 będę i będę o 12, nawet 5 min wcześniej będę, a Polak jest 
taki, że jak ktoś przyjedzie do niego: chcesz herbatę, chcesz ciasto, chcesz coś zjeść? Taki gościnny. 
Dla mnie to są rzeczy o tych krajach, które są bardzo dobre. Dla mnie np., że jak mówię, że jestem o 
12, to ja będę o 12 i ja np. jestem bardzo gościnny i jak ktoś jest u mnie, o są rzeczy, które ja od tych 
kultur biorę, ale dla mnie to nie jest takie coś, że jestem… ta kultura jest lepsza i ta jest lepsza… 
wszystkie kultury mają swoje rzeczy, które są dobre i które są złe. (MPN_CS4_B) 

III.2.3.2. Związek z wieloma różnymi kulturami 

Tego typu postawa – poczucie związku z wieloma różnymi kulturami – jest charakterystyczna 
dla osób, które doświadczyły wielokulturowości osobiście. Mogło się tak stać albo poprzez do-
świadczenia wielokrotnych migracji do różnych krajów i wrośnięcia (przynajmniej częściowego) 
w kulturę tych krajów. 

Mnie jest trudno powiedzieć, bo... ja widzę w różnych kulturach, tak jak komponenty, które świetnie 
do mnie pasują i w niemieckiej, i w polskiej, i w angielskiej, i w duńskiej, nawet w belgijskiej jak 
mieszkałam w Brukseli przez pół roku też. Natomiast tak, żeby móc powiedzieć, że każda 100%, no 
takiej chyba nie ma. (MPN_CS7_AB) 

Taka postawa może mieć także źródło we własnej migracji, w związku z osobą o innym podłożu 
migracyjnym. Doświadczenie wielokulturowej rodziny daje poczucie współwystępowania, czy 
nawet „przemieszania” różnych wątków kulturowych. 

Jaką mam identyfikację kulturową? Tu już trudniej ocenić – wyrastałam w 3 językach – niemieckim, 
rosyjskim i litewskim, to jest przemieszane. I to też się nie zmienia. (…) Tyle, że przez męża doszedł 
teraz jeszcze język polski i kultura polska. Kultura, ludzie, jedzenie. (MPN_CS4_A) 
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II.2.4. Inne narracje 

Inne narracje występowały w wypowiedziach badanych niezwykle rzadko – były to w zasadzie 
pojedyncze przypadki. W jednym przypadku badana twierdziła, że nie czuje związku z żadną kul-
turą narodową. Taka wypowiedź może do pewnego stopnia być świadectwem bycia pomiędzy, 
może jednak świadczyć o tym, że osoba ta odrzuca obie kultury– polską i niemiecką. 

Nie wiem, żadna w tej chwili, tak. Nie mam jakiś predyspozycji, na którąś kulturę. (MPN_CS3_A) 

Z kolei inni badani wspominali o swoim związku z kulturą lokalną lub regionalną. Z jednej 
strony zwykle były to rzadkie przypadki, z drugiej, częściej dotyczyły raczej jakiegoś rodzaju fa-
scynacji, czy podziwu niż poważniejszej więzi.  

Niemcy, zwłaszcza tutaj… to co ja bardzo sobie cenię, co mnie zachwyca to jest, po pierwsze, abso-
lutne przywiązanie do ich dialektu, języka bawarskiego. Do tego stopnia, że oni uczą tego języka  
w szkołach, a po drugie taka dbałość o to, żeby te stroje, ta kultura, te ich święta, żeby to cały czas 
było tak samo żywe. (MPN_CS8_AB) 

III.3. Chęć utrzymania kontaktu dzieci z polską kulturą 

Ostatni elementem naszej analizy walencji kulturowej była kwestia chęci podtrzymywania 
związków dzieci badanych z kulturą polską, przede wszystkim poprzez naukę języka polskiego. 
Problem ten wydaje się ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, w odróżnieniu od dwóch wcze-
śniejszych pytań o walencję, w największym wymiarze dotyczyło to aspektu behawioralnego – 
konkretnych działań badanych mających na celu ułatwienie (lub nie) kontaktu ich dzieci z polską 
kulturą. Po drugie, kwestia nauczania języka polskiego (szczególnie jako elementu niemieckiego 
sytemu edukacyjnego) jest jednym z ważnych, czasem nawet zapalnych elementów stosunków 
polsko-niemieckich (Nowosielski 2016; Balcerek-Kosiarz et al., 2016). 

Analiza zebranych wypowiedzi wskazuje, że mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi typami 
postaw wobec nauki języka polskiego przez dzieci badanych. Część badanych zdecydowanie de-
klaruje chęć takiej nauki, sugerując jednocześnie, że język polski jest podstawowym językiem wy-
chowania. Z kolei inni deklarują chęć nauki języka polskiego, ale raczej jako pewnego elementu 
mozaiki kulturowej, a niekoniecznie podstawy wyraźnie polskiej tożsamości dzieci.  

III.3.1. Język polski jako podstawowy język wychowania 

Wiele osób biorących udział w naszym badaniu deklarowało, że nauka języka polskiego ich 
dzieci jest dla nich sprawą ważną. Co więcej, pojawiały się także wypowiedzi świadczące o tym, 
że to język polski jest językiem, w którym chcieliby, by dzieci się wychowały.  

Oczywiście, bo one potrafią mówić, rozumieją 2 języki, są wychowane dwujęzycznie, ale ten polski 
jest tutaj naszym domowym językiem, naszym ojczystym też (…) to jest ważne, żeby ten język polski 
był w nich. (MPN_CS3_A) 

Nie, no, bo to jest dla nas tak oczywiste, że tego w ogóle nie… Ja np. nigdy nawet myśląc, o tym że 
pojedziemy gdzieś dalej, ja w ogóle nie rozpatruje takiego pytania, że ktoś się mnie zapyta, czy one 
będą potrafiły nie wiem, pisać, mówić. Nie ma w ogóle takiego pytania. Bo one będą czytały, będą 
pisały bezbłędnie, będą znały historię. (MPN_CS19_AB) 
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Badani przyjmowali różne strategie uczenia dzieci języka oraz kultury polskiej. Dominującą 
było używanie języka polskiego w domu. Nasi rozmówcy często uważali, że w ten właśnie sposób 
dzieci najbardziej efektywnie podtrzymają kontakt z ojczystą kulturą i językiem. 

Na razie uczę je w sensie, że rozmawiam z nimi tylko i wyłącznie po polsku. (MPN_CS10_A) 

Nie planuję żadnej czy wysłać ich do polskiej szkoły, czy coś takiego. Wychodzę też z założenia, że 
(…) tutaj chodzić do szkoły, czyli do niemieckiej szkoły, ale ten polski jest w nas i tak jakby zawsze w 
domu będzie i myślę, że zawsze będą miały to podstawę polskiego w domu. (MPN_CS3_A) 

Znaczy w domu jest i będzie zawsze, będzie mówione tylko po polsku. (MPN_CS9_AB) 

W jednym z analizowanych przypadków taka postawa miała wręcz – wyniesione ze studiów – 
teoretyczne podstawy.  

Dla mnie to jest kluczowe wręcz, bo ja wiem, że język dziecka, ten język szkolny, staje się dla dziecka 
pierwszym językiem. Ja też studiowałam germanistykę przez rok (…). Był świetny profesor i on nam 
to uświadamiał, że na przykład z dzieckiem trzeba rozmawiać w języku ojczystym. Żeby nie popeł-
niać tego błędu, żeby rozmawiać z dzieckiem w języku obcym za granicą, żeby dziecko nie miało 
trudności. Bo dziecko i tak tego języka się nauczy. I myśmy to konsekwentnie robili. I to się bardzo 
dobrze sprawdziło, rzeczywiście ta teoria pokryła się z praktyką, gdzie nasze dziecko miało tylko 
język polski z domu, natomiast było przygotowane na bajkach, na książeczkach, na audiobookach, 
na pioseneczkach niemieckich, do języka niemieckiego. Poszło do przedszkola, uruchomiło się, mie-
siąc, dwa czy trzy, zależy na jakim poziomie które poszło. (…) I my jesteśmy dosyć konsekwentni w 
tym, żeby dzieci… jesteśmy zdecydowanie konsekwentni w tym, żeby dzieci z nami rozmawiały po 
polsku, natomiast dosyć konsekwentni w tym, żeby między sobą też rozmawiały po polsku. Także 
staramy się tutaj zwracać im za każdym razem uwagę i kiedy oni zaczynają już tam sobie do siebie 
po niemiecku bla, bla, bla – proszę, rozmawiamy po polsku. (MPN_CS17_A) 

W niektórych wypadkach strategia ta jest uzupełniana udostępnianiem dzieciom polskich ksią-
żek, filmów bądź nagrań. Czasami badani dostarczali w ten sposób dzieciom tych samych utwo-
rów, na których się wychowali, w innych przypadkach pojawiały się opisy korzystania  
z bardziej aktualnych treści kulturowych. W obu wypadkach nasi rozmówcy uważali, że kontakt 
ze słowem mówionym lub pisanym daje dzieciom szansę na pogłębienie znajomości języka wy-
niesionego z rozmów z rodzicami.  

Może ważne, nieważne, ale ja się też na tym wychowałam, więc czy jakieś piosenki, jakieś tam „Fa-
solki” czy coś takiego, to też dzieciom puszczam. (MPN_CS3_A) 

Bajki jak byli mali oglądali jeszcze po polsku, a później czasami jakiś film, komedię polską starą włą-
czyłam. (MPN_CS6_A) 

Mają polskie książki, czytają polskie książki. Żona co ruszy, podrzuca im, drukuje z Internetu testy 
odpowiednie, odpowiednie testy na ich wiek, odpowiadające ich wiekowi, takie te olimpiady, muszą 
się rozwijać. (MPN_CS19_AB) 

Część rodziców wspominała także o ważnej roli ich rodzin pochodzenia w zapewnianiu kon-
taktu z językiem polskim bądź szerzej rozumianą polską kulturą. W tym wypadku należy podkre-
ślić szczególną rolę dziadków, którzy – o ile mają możliwość kontaktu – wydają się być ważnymi 
pośrednikami w transmisji kulturowej.  
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A: Babcia zawsze piosenki śpiewała po polsku.  

B: Babcia zawsze przedszkolne piosenki dzieciom, wierszyki, bajki na dobranoc itd., wszystko było 
po polsku. (MPN_CS20_AB) 

Wozimy do Szczecina, do dziadków, dziadkowie zabierają na różne imprezy dzieci, babcię mamy 
bardzo aktywną, bo to była nauczycielka, mama mojego męża, więc to jest po prostu szaleństwo, co 
się tam dzieje co weekend, dzieci są wręcz zmęczone, ale babcia bardzo staje na wysokości zadania, 
żeby dzieci miały ze wszystkim polskim kontakt. I druga zresztą też. Także i czytają po polsku babcie, 
dzieci też komunikują się w języku polskim z rodziną oczywiście. (MPN_CS17_A) 

Obecny – choć raczej rzadki – był również wątek zinstytucjonalizowanych form kontaktu  
z polskim językiem za pośrednictwem różnego rodzaju szkół. Szkoły, o których wspominali ba-
dani, miały różne formy (choć należy zauważyć, że część z nich pojawiła się raczej jako możliwość, 
niż przykład faktycznie wykorzystywanych możliwości) – były to szkoły przy Misjach Katolickich, 
szkoła konsularna, szkoły internetowe (przeznaczone dla polskich dzieci mieszkających za gra-
nicą) oraz zajęcia z języka polskiego w niemieckiej szkole.  

I one mają nawet polskie książki. (…) Z Polski sprowadzane. (…) Kiedyś z urzędu pani mi powiedziała, 
że jeśli tego, to… (…) Dostałam taką karteczkę, że jeśli chcę, by moje dziecko chodziło do szkoły pol-
skiej… (…) przy zapisywaniu do szkoły możesz normalnie zapisać dziecko na polskie zajęcia. 
(MPN_CS11_C) 

Syn chodzi do zerówki internetowej, jest taki projekt „Polskie Szkoły Internetowe” i to się odbywa  
w systemie edukacji domowej. Teraz zapisuje go do pierwszej klasy, czyli będzie miał legitymację. Co 
tydzień będzie chodził na zajęcia internetowe (...) Są takie webinaria, ja nie muszę z nim odrabiać 
pracę domowe, także to jest dla mnie alternatywa do szkoły misyjnej i do szkoły konsularnej, bo mi 
po prostu mojego czasu weekendowego szkoda. (MPN_CS10_A) 

Stąd dziecko zapisane jest do polskiej szkoły internetowej. (MPN_CS17_A) 

Część badanych, którzy nie korzystali ze zinstytucjonalizowanych form nauki języka polskiego, 
wspominała, że albo nie wiedzą, iż takie możliwości istnieją, albo nie mogą z nich korzystać – np. 
ze względu na to, że mieszkają w zbyt małej miejscowości. W szczególności dotyczy to możliwości 
nauki języka polskiego w niemieckich szkołach. 

Nic nie wiem o żadnych takich możliwościach, ale jakby były, to oczywiście. Ale czegoś takiego, jak 
nauka języka pochodzenia (herkunftssprachliche Unterricht) w szkołach jak w Westfalii, tu nie ma. 
(MPN_CS4_A) 

Byłoby fajnie jak by było... bo są takie [możliwości - autorzy] u nas, że możesz iść do takiej szkoły  
i możesz sobie zapisać na jakiś język. Np. tu jest turecki, francuski, angielski, hiszpański. Mi brakuje 
bardzo często język polski. Nie masz takiej możliwości. Są tylko w dużych miastach. (MPN_CS4_B) 

Rozmówcy różnie uzasadniali swoją chęć podtrzymania związków z dzieci z polską kulturą. 
Można wskazać 3 podstawowe kategorie takich uzasadnień: rodzinne, patriotyczne i utylitarne. 

W przypadkach, kiedy badani powoływali się na względy rodzinne, chodziło przede wszystkim 
o możliwość utrzymania kontaktu dzieci z rodziną w Polsce. Nauka języka polskiego miała służyć 
temu, by dzieci były w stanie komunikować się z bliskimi, którzy pozostali w Polsce.  
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Bo chcę, żeby mieli kontakt z rodziną w Polsce i moja rodzina nie jest multijęzykowa, więc głównie 
po polsku się większość porozumiewa. Zależy mi na tym, żeby dzieci miały kontakt z rodziną. 
(MPN_CS10_A) 

Dla niektórych z badanych argument ten był tak ważny, że wspominali o tym, iż nieumiejętność 
posługiwania się językiem polskim przez dziecko mogłoby wywoływać u nich wstyd oraz nega-
tywne reakcje rodziny.  

Za silne więzi mamy rodzinne i ja bym się wstydził, żeby mój syn np. nie potrafił powiedzieć coś tam 
po polsku do babci i do dziadka czy do kuzyna. (MPN_CS9_AB) 

Mój tata mówił uczyć polskiego, że jak przyjadą do Polski, żeby umieli po polsku, żebym mógł się  
z nimi dogadać, bo ja w życiu się nie będę uczył niemieckiego, mój tata tak mówił. (MPN_CS6_A) 

Osoby, które uzasadniały chęć nauki dzieci względami patriotycznymi, przede wszystkim 
wspominały o swojej potrzebie wychowania potomków w związku z Polską i jej kulturą. Język 
byłby w takim wypadku podstawowym narzędziem budowania takiej więzi. Bez jego znajomości 
nie byłoby bowiem możliwe poznawanie historii i kultury Polski. 

Dla mnie to jest bardzo ważne. Jak ona będzie trochę większa albo jak ona będzie miała 4 lata np., 
że my jedziemy do Polski, żeby mogła zobaczyć jaka jest. Bardzo ważne to jest. (MPN_CS4_B) 

Chciałabym na pewno, żeby nauczyły się polskiego, żeby poznały Polskę. (MPN_CS12_A) 

Znaczy to jest naturalne, żeby... nawet pewnie jakbyśmy nie wracali, mielibyśmy tu zostać, to byśmy 
chcieli, żeby to utrzymać, jesteśmy Polakami, to jest nasza ojczyzna i żeby oni wiedzieli skąd pocho-
dzą, żeby mówili dobrze po polsku i żeby to było dla nich istotne. No, patriotyzm po prostu. 
(MPN_CS21_AB) 

W przypadku uzasadnień utylitarnych, część badanych deklarowała, że chcą by ich dzieci do-
brze znały język polski ze względu na to, że rozważają możliwość powrotu. W związku z tym nie 
chcieliby, by powrót ten był dla dzieci trudny. Dzięki nauce języka polskiego oraz podstaw polskiej 
historii i kultury, ich powrót do Polski i polskiej szkoły mógłby okazać się łatwiejszy. 

A tu jest jeszcze perspektywa, że za kilka lat wrócimy. Mam nadzieję, że wrócimy, że to się uda. Plan 
jest powrotu, to tym bardziej. (MPN_CS21_AB) 

III.3.2. Język polski jako jeden z wielu 

Część badanych w inny sposób podchodziła do nauki języka polskiego. Nie był on rozumiany 
jako ważny element tożsamości, ale raczej jako pewna część elementu mozaiki kulturowej.  
Z taką sytuacją mamy do czynienia zazwyczaj w rodzinach wielokulturowych (mieszanych pol-
sko-niemieckich lub mieszanych – składających się z migrantów z Polski i innych krajów).  

Bardzo ważne dla mnie to jest. Ona będzie też... dobra, staramy się, bo moja żona jest z Litwy. No  
i będziemy się starać, żeby te dziecko mogło mówić po polsku, po litewsku i po rusku. (…) I po nie-
miecku. (MPN_CS4_B) 

Oni są wychowywani dwujęzycznie – moja żona rozmawia z nimi po polsku, a ja po niemiecku, więc 
uczą się obu języków jako języków ojczystych. Zdecydowaliśmy o tym, gdy moja żona była w ciąży. 
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Rozmawialiśmy o tym, co zrobimy i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, gdy obaj synowie na-
uczą się jednocześnie polskiego i niemieckiego. (…) Staramy się żyć w obu kulturach. Np. w Święta 
Bożego Narodzenia staramy się podtrzymywać niemieckie, ale i polskie tradycje i zwyczaje,  
i robimy to razem, ile tylko możemy. (MPN_CS10_B) 

Rodzice mówią z nim czasem po polsku i uważam, że to dobrze. Oczywiście będzie też mówił po per-
sku, zna ten język dobrze. No, ale główny język to niemiecki. Czyli kolejność jest taka: niemiecki – 
perski – polski. (MPN_CS13_A) 

Jednak w niektórych przypadkach nauka języka polskiego jako jednego z wielu nie jest elemen-
tem wychowania wielokulturowego. Ma bardziej utylitarny charakter. Część badanych uważa, że 
znajomość języka polskiego może się dzieciom przydać w przyszłości. W takim rozumieniu język 
polski byłby jednym z kilku, których dzieci nauczą się w czasie edukacji.  

B: A po drugie lepiej dla nich, w tych czasach znać 2 języki czy 3, to już jest…  

A: A nie ważne czy to jest polski, turecki czy coś innego. Język to język.  

B: Zawsze jest łatwiej.  

A: Zawsze gdzieś tam jakaś pozytywna rzecz. (MPN_CS9_AB) 

W różnorodności. Na pewno polski, na pewno i niemiecki, i angielski. To bardzo ważne, żeby dzieci 
znały kilka obcych języków. To będzie potem ważne w życiu. Jak pomyślę, że oprócz niemieckiego  
i angielskiego znałbym też francuski i arabski, to pewnie pracowałbym teraz np. na jakimś statku. 
Języki są ważne w pracy zawodowej, ale i podczas podróży. (MPN_CS15_C) 

I dobrze, że umieją. (…) Każdy język jest ważny. (MPN_CS6_A) 
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IV. Podsumowanie 

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

IV.1.1. Domowe praktyki kulturalne 

• Wymieniane przez samych badanych domowe praktyki kulturalne nie odbiegają od dość 
standardowego – dla zbiorowości innych niż migranckie – zestawienia, odwołującego się do 
wskazania różnych kanałów kontaktu z treściami kultury (jak słuchanie radia, czytelnictwo 
książek czy prasy, oglądanie telewizji). Na pewnym poziomie ogólności nie wykazują także 
cech specyficznych, których z pozoru można by się spodziewać w przypadku doświadczeń 
migrantów.  

• Interesującym poszerzeniem katalogu domowych praktyk kulturalnych jest wskazanie na gry 
i uprawianie sportu. 

• Analiza wypowiedzi badanych dotyczących domowych praktyk kulturalnych prowadzi do 
wniosku, że obok tradycyjnych form uczestnictwa pojawiają się (w niektórych wypadkach 
dominują) nowe formy. Najbardziej jaskrawe przykłady dotyczą czytelnictwa prasy i ogląda-
nia telewizji. W tym pierwszym przypadku okazuje się, że badani często rezygnują z czytania 
tradycyjnej prasy na rzecz prasy internetowej, portali internetowych czy mediów społeczno-
ściowych. W tym drugim z kolei okazuje się, że część badanych rezygnuje z tradycyjnej tele-
wizji na rzecz streamingu i oglądania filmów, seriali czy programów za pośrednictwem Inter-
netu.  

• Badani migranci przyjmują różne strategie realizacji domowych praktyk kulturalnych na ję-
zyk tych praktyk. Co do zasady rzadko zdarza się sytuacja, w której badani deklarowaliby 
jednojęzyczność. Jednak duża część z nich korzysta z kultury głównie w jednym z języków: 
polskim lub niemieckim.  

• Osoby, które uczestniczą w kulturze głównie w języku polskim, do uzasadnienia takiego stanu 
rzeczy używają takich argumentów jak:  
a) słaba znajomość języka niemieckiego, która w wielu wypadkach utrudnia korzystanie  

z niektórych, szczególnie trudniejszych form domowych praktyk kulturalnych (czytanie 
książek); 

b) przekonanie, że treści w języku polskim są ciekawsze, bardziej interesujące lub bardziej 
odpowiadające ich gustom; 

c) przywiązanie do Polski i uznawanie uczestnictwa w kulturze w języku polskim za formę 
podtrzymania kontaktu ze swoją ojczyzną, czy nawet pewną formę patriotyzmu; 

d) chęć pogłębienia kontaktu z Polską, charakterystyczną przede wszystkim dla młodszych 
migrantów wychowanych już w Niemczech. 

• Badani migranci, którzy częściej do kontaktu z kulturą używają języka niemieckiego, jako 
przyczyny podają m. in.: 

a) słabą znajomość języka polskiego, która utrudnia odbiór treści kulturowych osobom 
wychowanym już w Niemczech; 

b) trudny dostęp do kultury w języku polskim, w tym np. brak dostępności lub mała do-
stępność polskojęzycznej telewizji, prasy, książek etc.; 

c) chęć używania języka niemieckiego jako ćwiczenia, w celu szybszej nauki języka.  

• U wielu badanych (szczególnie dłużej mieszkających w Niemczech) daje się zaobserwować 
zjawisko swoistej bilingwalności domowych praktyk kulturalnych. Osoby takie deklarowały, 
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iż w kontakcie z kulturą traktują język polski i niemiecki równorzędnie. W niektórych przy-
padkach oznaczało to, że swobodnie przechodzą od jednego do drugiego języka. W innych z 
kolei, że pewne treści wolą przyswajać w języku polskim (np. czytanie), inne z kolei (np. tele-
wizja, radio) w języku niemieckim.  

IV.1.2. Praktyki związane z wyjściem 

• Analiza wypowiedzi na temat praktyk związanych z wyjściem pozwala zauważyć wśród 
badanych dwie różne postawy: 
a) Pierwsza związana jest z dużym zróżnicowaniem form korzystania z ofert kultural-

nych poza domem. Część badanych wyraźnie korzysta aktywnie z różnych możliwości, 
bądź wręcz w niektórych przypadkach kreuje je sama. Są to jednak osoby prowadzące 
aktywny – w sensie kontaktu z kulturą – sposób życia.  

b) Druga postawa wydaje się bardziej pasywna– wykazują ją osoby, które w ograniczo-
nym stopniu korzystają z ofert kulturalnych poza domem. Warto zwrócić uwagę, że 
zazwyczaj korzystają one jedynie z ofert gastronomicznych, zakupów czy spacerów. 

• Ze względu na miejsce zamieszkania, wśród badanych dominuje oczywiście korzystanie z 
oferty niemieckich instytucji kulturalnych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w toku bada-
nia okazało się, że polscy migranci w Niemczech korzystają także z ofert instytucji działa-
jących w innych kontekstach kulturowych czy etnicznych. Mowa tu przede wszystkim o 
korzystaniu z polskich ofert kulturalnych w Niemczech oraz w Polsce oraz o korzystaniu 
innych etnicznych ofert kulturalnych w Niemczech: 
a) W przypadku ofert polskich i polonijnych instytucji (zarówno tych komercyjnych, jak 

i niekomercyjnych) w Niemczech, można mówić tym, że badani korzystają z nich w 
stopniu umiarkowanym. Część rozmówców deklarowała, że chętnie i często sięga po 
takie oferty, inni jednak albo z nich nie korzystali, albo nawet o nich nie wiedzieli. W 
wielu wypadkach dostęp do nich jest ograniczony z powodu odległości, w przypadku 
pewnej kategorii badanych wyraźnie widać, iż po prostu nie są oni zainteresowani 
korzystaniem z ofert takich instytucji.  

b) W przypadku korzystania z ofert instytucji kultury w Polsce widać wyraźne dwa 
wzory. Pierwszy, który można nazwać „pogranicznym” charakterystyczny jest dla 
osób, które mieszkają w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Korzystają one swobod-
nie z ofert instytucji zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, przy czym  
w niektórych wypadkach (szczególnie jaskrawy jest tu przykład okolic Szczecina) 
oferta polskich instytucji bywa bardziej rozwinięta. Drugi wzór polega na korzystaniu 
z ofert polskich instytucji kultury przy okazji wizyt w kraju. W tym wypadku badani 
zwykle mówili o pewnej wyjątkowości, czy odświętności takiego kontaktu  
z kulturą polską. 

c) Wypowiedzi badanych sugerują, iż korzystanie z innych etnicznych ofert kultural-
nych w Niemczech wśród polskich migrantów w Niemczech jest raczej rzadkie.  
W większości wypadków nasi rozmówcy nie znali ofert takich instytucji. Jeśli już mieli 
na ich temat jakąś wiedzę, wówczas okazywało się, że znają głównie instytucje kul-
tury tureckiej. Osobnym problemem, jaki dało się zauważyć podczas analizy wywia-
dów był fakt, iż w wielu wypadkach badani odczuwali obcość wobec tych instytucji, 
która stanowiła istotną barierę z korzystaniu z ich oferty.  
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IV.1.3. Działania związane z tworzeniem tożsamości 

• Jeśli chodzi o aktywność twórczą, badani okazali się być dość zaangażowani. Chętnie po-
dejmują oni różne formy takiej aktywności – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Warto 
zwrócić uwagę, iż są to formy bardzo zróżnicowane – widać to szczególnie wyraźnie w 
przypadku aktywności indywidualnej, która obejmuje szerokie spektrum działań –od 
form plastycznych, poprzez pisarstwo aż po różne formy rzemiosła.  

• Różne są powody podejmowania aktywności twórczej. Część badanych uważa ją za formę 
autoekspresji, część za sposób spędzania wolnego czasu, inni z kolei dostrzegają  
w aktywności podejmowanej dla kogoś aspekt emocjonalny czy też społeczny. 

IV.1.4. Bariery uczestnictwa w kulturze wśród migrantów z Polski w Niemczech 

• Można mówić o pewnym zestawie barier, które wpływają na poziom uczestnictwa w kul-
turze. Dają się one podzielić na dwie zasadnicze grupy – bariery możliwości oraz bariery 
osobiste. 

• Wśród barier możliwości najistotniejsze wydają się być: 
a) Brak czasu. W wielu wypadkach badani nie są zadowoleni z ilości wolnego czasu, 

który pozostaje do ich dyspozycji i który mogą poświęcić między innymi na kontakt z 
kulturą. Brak czasu jest z kolei uwarunkowany przede wszystkim względami zawo-
dowymi i rodzinnymi. W tym pierwszym wypadku praca – często intensywna – nie 
pozwala w pełni realizować swoich zamierzeń i aspiracji w sferze uczestnictwa w kul-
turze. W tym drugim wypadku chodzi przede wszystkim o posiadanie dzieci, które – 
w większości wypadków – nie tylko zmniejsza ilość wolnego czasu, ale także zmienia 
sposoby jego wykorzystania. 

b) Ograniczenia wynikające z miejsca zamieszkania. Niektóre lokalizacje, takie jak np. 
regiony wschodnich Niemiec, małe miejscowości czy dzielnice mieszkaniowe odda-
lone od centrów miast, ograniczają możliwości kontaktu z kulturą w ujęciu instytu-
cjonalnym. 

c) Zbyt wysokie koszty kontaktu z kulturą. Często powodują one, że badani rezygnują  
z pewnych bardziej kosztownych form uczestnictwa.  

• Bariery osobiste najczęściej przytaczane przez badanych to: 
a) Bariery wynikające z cech osobowych badanych, ich preferencji, niechęci do czytania. 
b) Ograniczające możliwości uczestnictwa w kulturze niedostatki w wiedzy lub umiejęt-

nościach. W tym kontekście badani najczęściej wspominali o zbyt słabej znajomości 
języka niemieckiego, która utrudniała korzystanie z niektórych form uczestnictwa. 

IV.1.5. Nowe formy kontaktu z kulturą 

• Wyniki badania wskazują, że duża jest rola Internetu oraz ilość czasu jaką badani poświę-
cają na korzystanie z jego zasobów. W kontekście tematyki badania daje się zaobserwo-
wać, że zakres funkcji jakie Internet sprawuje wobec sposobów spędzania wolnego czasu 
oraz korzystania z kultury jest dość duży. Jest on źródłem informacji o tym jaka jest oferta 
kulturalna oraz jakie są dostępne możliwości spędzania wolnego czasu. Jest on sam w so-
bie medium dostarczającym badanym różnorakich możliwości uczestnictwa  
w kulturze. Daje także możliwości podejmowania aktywności twórczej. Jest on w końcu 
także forum wymiany myśli i opinii na temat kultury. 
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• Ważnym obserwowanym zjawiskiem jest duża mobilność sposobów korzystania z Inter-
netu. Wielu z badanych używa przede wszystkim urządzeń mobilnych, głównie telefonów. 
Stają się one podstawowym narzędziem, za pomocą którego pewna grupa badanych za-
pewnia sobie kontakt z kulturą.  

• Daje się zaobserwować duża rola funkcji społecznych Internetu, co więcej, nie jest ona ob-
serwowana jedynie wśród młodych, ale także wśród starszych badanych. Internet pełni 
ważną rolę w podtrzymywaniu kontaktów, zarówno tych rodzinnych, jak i towarzyskich.  

• Jednocześnie – obok obserwowanej dominującej grupy osób, które można określić jako 
digital natives – daje się zaobserwować pewna kategoria badanych, która w mniejszym 
stopniu korzysta z Internetu i jego funkcji. Co ważne, można ich raczej nazwać tradycjo-
nalistami niż wykluczonymi cyfrowo. 

• O ile w przypadku form korzystania z kultury daje się wyraźnie zaobserwować „rewolucja 
cyfrowa”, o tyle w przypadku korzystania z ofert instytucji taka tendencja nie jest wyraź-
nie obserwowalna. W takich przypadkach rola Internetu ogranicza się raczej do wyszuki-
wania informacji o ofertach takich instytucji albo do dzielenia się informacjami  
i opiniami na ich temat. 

IV.2. Walencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze migrantów z Polski w 

Niemczech 

IV.2.1. Poczucie zakorzenienia 

• Analiza wypowiedzi badanych pozwala wyodrębnić różne kategorie zakorzenienia pol-
skich migrantów. Dominowały wśród nich wskazania na Polskę lub Niemcy, jako główne 
miejsca zakorzenienia, ale pojawiały się także często pośrednie „strategie” zakorzenienia, 
polegające na umiejscawianiu się w obu krajach, „pomiędzy” nimi lub też deklarowaniu 
poczucia „rozdarcia”.  

• Osoby deklarujące zakorzenienie w Polsce uzasadniały to, powołując się na takie argu-
menty jak: poczucie bliskości kulturowej z Polską, przywiązanie do rodziny w Polsce, od-
czuwanie szczególnej więzi emocjonalnej. Część badanych wspominała także o negatyw-
nych doświadczeniach w Niemczech, szczególnie zaś doznaniu dyskryminacji. 

• W przypadku osób deklarujących przywiązanie do Niemiec, padały argumenty dotyczące 
między innymi poczucia wrośnięcia, zadomowienia w Niemczech, faktu wychowania  
w Niemczech (szczególnie ważne dla migrantów z drugiego pokolenia i pokolenia 1,5). 
Część rozmówców powoływała się także na własne doświadczenia – albo pozytywne do-
świadczenia życia w Niemczech, albo trudne lub traumatyczne wspomnienia związane             
z Polską. 

• Niektóre z badanych osób wskazywały jednak na inne postrzeganie swego zakorzeniania. 
Niekiedy można je interpretować jako doświadczenie pozytywne – poczucie bycia  
u siebie w obu krajach. Część jednak wiąże się z dyskomfortem, poczuciem rozdarcia lub 
nawet wykorzenienia.  

IV.2.2. Związek z kulturą narodową 

• Pytani o swój związek z kulturą narodową, badani migranci z Polski w Niemczech byli bar-
dziej jednoznaczni w swoich wyborach – większość bowiem deklarowała silniejszą więź z 
kulturą polską. 

• Swoją silną więź z kulturą polską badani uzasadniali powołując się na: 
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a) wychowanie – wynikającą z procesów socjalizacji „naturalność” wagi kultury polskiej;  
b) wyższe wartościowanie kultury polskiej – często oparte na takich przesłankach jak 

fakt, że kultura polska wydaje się badanym np. lepszą, ciekawszą czy bliższą ich wraż-
liwości; 

c) odrzucanie wielokulturowości – przywiązanie do kultury polskiej części badanych 
było podkreślane ze względu na kontrast w stosunku do – trudnej do zaakceptowania 
przez niektórych badanych – wielokulturowości; 

d) różnice mentalnościowe między Polakami a Niemcami – krytyczne podejście do „nie-
mieckiego sposobu myślenia” przeciwstawianego mentalności polskiej. 

IV.2.3. Chęć utrzymania kontaktu dzieci z polską kulturą 

• W badaniu pojawił się wątek chęci podtrzymywania związków dzieci osób badanych  
z kulturą polską, przede wszystkim poprzez naukę języka polskiego. Część badanych trak-
towała język polski jako podstawowy język wychowania, co jednocześnie oznaczało stra-
tegię wykorzystywania go jako głównego nośnika i czynnika podtrzymującego kontakt z 
polską kulturą. 

• Badani przyjmowali różne strategie uczenia dzieci języka oraz kultury polskiej. Dominu-
jącą było używanie języka polskiego w domu, czasami uzupełniane udostępnianiem dzie-
ciom polskich książek, filmów bądź nagrań lub też kontaktem z rodziną w Polsce. Obecny 
– choć raczej rzadki – był również wątek zinstytucjonalizowanych form kontaktu z pol-
skim językiem za pośrednictwem różnego rodzaju szkół. 

• Rozmówcy uzasadniali swoją chęć podtrzymania związków z dzieci z polską kulturą za 
pomocą trzech argumentów:  
a) rodzinnych – powołując się na możliwość utrzymania kontaktu dzieci z bliskimi  

w Polsce; 
b) patriotycznych – podkreślając, że język jest narzędziem podtrzymywania więzi  

z polskością; 
c) utylitarnych – twierdząc, że ze względu na wciąż otwartą możliwość powrotu do Pol-

ski, dzieci powinny znać język. 

• Część badanych uznawała jednak, że nauka języka polskiego nie jest elementem tworzenia 
polskiej tożsamości, ale raczej swoistej poliwalencyjnej mozaiki kulturowej. Takie podej-
ście do nauki języka polskiego występowało w sytuacjach, gdy język polski traktowany był 
jako jeden z wielu języków do nauki. Opisywana sytuacja pojawiała się w rodzinach wie-
lokulturowych lub w przypadku podejścia utylitarnego, gdy język polski traktowany był 
jako jeden z wielu, potencjalnie przydatny w przyszłości dziecka.  
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