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I. Problematyka pracy

Jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski nastąpiło 1 maja 2004 roku –

wówczas,  na  mocy  Traktatu  Ateńskiego,  Rzeczpospolita  Polska  przystąpiła  do  struktur  Unii

Europejskiej.  Był  to  przełomowy,  epokowy  moment,  który  wpłynął  znacząco  na  dynamiczne

przemiany gospodarcze, ekonomiczne, polityczne oraz społeczne zachodzące w pierwszych latach

XXI wieku w naszej ojczyźnie. Jednym ze zjawisk wywołanym wstąpieniem Polski do UE było

wzmożenie  emigracji  polskich  obywateli  do  innych  krajów  europejskich.  Proces  ten  uległ

znacznemu nasileniu tuż po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Układu z Schengen, co nastąpiło

21  grudnia  2007  roku.  W  konsekwencji  zlikwidowane  kontrole  graniczne,  a  Polacy  mogli

swobodnie  przemieszczać  się  na  terenie  większości  państw  Europy.  O  skali  migracji  polskich

obywateli  świadczyć  mogą  liczne  raporty  Głównego  Urzędy  Statystycznego.  Według  jednego

z nich, od końca 2004 roku do końca 2005 roku z Polski wyjechało blisko pół miliona osób (ok.

430 tysięcy osób)1. O skali zjawiska niech świadczy fakt, iż we wspomnianym okresie, dziennie

średnio 1178 Polaków decydowało się na migrację. Liczba polskich emigrantów rosła z roku na

rok. Potwierdza to badanie z końca 2013 roku – stwierdzono wówczas, iż od przystąpienia Polski

do Unii Europejskiej z ojczyzny wyjechało ponad 1 121 tysięcy Polaków2. Pod koniec 2016 roku

najliczniejsza  grupa  polskich  obywateli  przebywała  na  terenie  Wielkiej  Brytanii  –  liczyła  ona

wówczas 788 tysięcy3. Drugim państwem, w którym pod koniec 2016 roku przebywało znaczne

grono  Polaków  –  bowiem  687  tysięcy  –  była  Republika  Federalna  Niemiec4.  Warto  jednak

podkreślić, iż Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy dla polskich obywateli już od początku

członkostwa Polski w strukturach UE, natomiast Niemcy zrobiły to dopiero siedem lat później –

1 maja 2011 roku. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, iż z racji bliskiego sąsiedztwa, liczba

Polaków w Niemczech byłaby znacznie większa niż w Zjednoczonym Królestwie, gdyby otwarcie

obu rynków pracy miałoby miejsce w tożsamym momencie.

Domniemanie  to  znajduje  także  odzwierciedlenie  w  skali  historycznych  ruchów

migracyjnych polskich  obywateli  do  Niemiec.  Pierwsze  potwierdzone opisy dotyczące  migracji

Polaków do Niemiec sięgają XV wieku. Jerzy Kozłowski w publikacji pt. „Wychodźstwo polskie

i  Polonia  w  Niemczech”  wskazuje,  iż  sąsiedztwo  polsko-niemieckie  wpłynęło  na  powstanie

„szerokiego  pasa  osadnictwa,  na  którym  zasięgi  obu  narodowości  zachodziły  na  siebie  i  nie

1 Główny Urząd  Statystyczny,  Departament  Badań  Demograficznych  i  Runku  Pracy,  Informacja  o  rozmiarach  
i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, Warszawa 2012, s. 3. 

2 Główny Urząd  Statystyczny,  Departament  Badań  Demograficznych  i  Rynku  Pracy,  Informacja  o  rozmiarach  
i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2013, Warszawa 2014, s. 3.

3 Przyczyn tak licznej polskiej emigracji w tym państwie można upatrywać w fakcie, iż kraj ten, obok Irlandii oraz
Szwecji,  otworzył  swój  rynek  pracy  dla  Polaków od  początku  członkostwa  Polski  w  Unii  Europejskiej.  Zob.
Główny  Urząd  Statystyczny,  Informacja  o  rozmiarach  i  kierunkach  czasowej  emigracji  z  Polski  w  latach  
2004-2016, Warszawa 2017, s. 2.

4 Tamże, s. 2.



odpowiadały granicom państwa”5.  Natomiast w latach 1697-1763 na terenie  królestwa Saksonii

powstawały  tzw.  „kolonie  polskie”,  tworzone  przez  przedstawicieli  polskiej  szlachty  oraz

magnaterii  oraz polskich ziemian6.  Kolejne fale emigracji,  przypadające na burzliwy XIX wiek,

były ściśle powiązane z wydarzeniami politycznymi – przede wszystkim z przegranymi walkami

z zaborcami,  klęskami  przeprowadzanych powstań,  a  także nieudanymi spiskami7.  Koniec  XIX

wieku oraz początek XX wieku wiązał się z innym typem ruchów ludności – emigracją z przyczyn

ekonomicznych8.  Migracja ta była wyjątkowo liczna, o czym świadczy fakt, iż w 1893 roku na

terenie  Zagłębia  Ruhry  mieszkało  około  72  tysiące  osób  polskiego  pochodzenia.  Niespełna

dwadzieścia lat później – w 1910 roku – skupisko ludności polskiej w Zagłębiu Ruhry liczyło już

497 tysięcy9. Na kolejne dziesięciolecia przypadały istotne wydarzenia o charakterze polityczno-

społecznym, tj. pierwsza wojna światowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości, kształtowanie

młodego państwa,  a  także  wybuch drugiej  wojny światowej,  w oczywisty sposób wpłynęły na

rozwój zjawiska emigracji, a także na zmiany zachodzące w jego ramach (tj. kierunki migracji,

przyczyny wychodźstwa,  typ  emigranta)10.  Szacuje  się,  iż  w chwili  zakończenia  drugiej  wojny

światowej na terenie Niemiec przebywało od 2,5 do 3,5 miliona osób posiadających w 1939 roku

polskie  obywatelstwo11.  W  okresie  istnienia  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej  do  Republiki

Federalnej Niemiec wyemigrowało ponad 1 milion 198 tysięcy Polaków12.  Lata przypadające na

przełom  tysiącleci  wiązały  się  z  istotnymi  globalnymi  przemianami  politycznymi  oraz

gospodarczymi,  które  miały  kluczowy  wpływ  na  europejskie  oraz  międzynarodowe  ruchy

migracyjne. Polacy w latach 90. oraz na początku XXI wieku chcąc wykorzystać szanse związane

z emigracją decydowali się na wychodźstwo, a jednym z głównych kierunków ich wyjazdów –

5 J.  Kozłowski,  Wychodźstwo  polskie  i  Polonia  w  Niemczech,  [w:]  „Polska  emigracja”,  cz.  I,  pod  red.
A. Paczkowskiego, B. Puszczewicza, Warszawa 1990, s. 67.

6 J.  Kozłowski,  Emigracja  okresu  schyłkowego  Rzeczypospolitej  szlacheckiej  i  porozbiorowa  (do  1864  r.),  [w:]
„Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych”, pod red. A. Pilcha, Warszawa 1984, s. 32-54.

7 Czyt. szerzej: Z. T. Klimaszewski, Emigracja polska w Niemczech, Białystok 2007, s. 33-35. 
8 Czyt. szerzej: P. Cieśliński,  Sceny z życia patrioty, którego uznano za zdrajcę, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 163,

s.  18-19;  A.  Krajewski  [wybór  i  opracowanie],  Polonus  wynalazca,  „Pomocnik  historyczny  –  Za  chlebem
i wolnością” [numer specjalny „Polityki”] 2018, nr 4, s. 123; A. Walaszek, Polska diaspora, Kraków 2011, s. 234;
A. Walaszek,  Z peryferii w świat, „Pomocnik historyczny – Za chlebem i wolnością” [numer specjalny „Polityki”]
2018, nr 4, s. 28.

9 Czyt. szerzej:  K. Murzynowska,  Polskie wychodźstwo zarobkowe w Zagłębiu Ruhry w latach 1880-1914, Poznań
1972, s. 20-22; A. Sakson, Stereotypy Polski i Polaków w Niemczech, [w:] „Polsko-niemieckie stosunki społeczne
i kulturalne”, pod red. A. Saksona, Poznań 2013, s. 34.

10 Czyt. szerzej: Z. T. Klimaszewski,  dz. cyt., s. 38-40; A. Jarzyna,  Polityka emigracyjna, Lwów 1933, s. 45-53; H.
Janowska,  Emigracja z  Polski  w latach  1918-1939,  [w:]  „Emigracja  z  ziem polskich  w czasach  nowożytnych
i najnowszych (XVIII-XX w.)”, A. Pilch (red.), Warszawa 1984, s. 101-102; J. Tomaszewski, Czynniki wpływające
na migracje zewnętrzne ludności w Polsce 1918-1939, [w:] „Mechanizmy polskich migracji zarobkowych”, pod red.
C. Bobińskiej, Warszawa 1976, s. 137.

11 M. Sempłowicz,  Druga Wielka Emigracja, „Pomocnik historyczny – Za chlebem i wolnością” [numer specjalny
„Polityki”] 2018, nr 4, s. 92.

12 R. Jasica,  Obywatelstwo niemieckie w stosunkach polsko-niemieckich a problem mniejszości niemieckiej, „Zeszyty
Niemcoznawcze”  1992,  nr  4,  s.  29;  J.  Korbela,  Wyjazdy  i  powroty  (Polska  i  RFN),  Opole  1977;  M.  Okólski,
Migracje zagraniczne w Polsce: przeszłość i teraźniejszość, „Migracje” [wydanie specjalne „Biuletynu”] 1993, nr 1-
2, s. 8.



podobnie jak w poprzednich latach – była Republika Federalna Niemiec. Opisane historyczne ruchy

polskiej  ludności  na  tereny współczesnych  Niemiec,  a  także  dane  statystyczne  dotyczące  skali

emigracji  Polaków do RFN po  2004  roku  sprawiają,  iż  zagadnienie  polskiej  diaspory,  a  także

aktywności  Polonii  w  tym  kraju,  stanowią  interesujący,  niezwykle  aktualny  przedmiot  badań,

uwzględniający szereg kontekstów, tj. politycznych, społecznych i kulturowych.

Szczególną formę aktywności emigrantów, także polskich obywateli przebywających poza

granicami  kraju,  stanowi  działalność  w sferze  mediów, przejawiająca  się  tworzeniem własnych

środków  masowej  komunikacji.  Pośród  przyczyn  stojących  za  decyzjami  o  wydawaniu  prasy,

produkcji form audio i audiowizualnych, a także tworzeniu charakterystycznych form autorskich

w  przestrzeni  internetowej,  należy  wymienić:  przekazywanie  informacji  o  ważnych  sprawach

i wydarzeniach, podtrzymywanie tożsamości, kultywowanie tradycji, integrację środowiska, a także

artykulację własnych potrzeb i  budowanie wizerunku grupy na zewnątrz13.  Warto podkreślić,  iż

potrzeba  posiadania  mediów,  pełniących  jednocześnie  funkcję  łącznika  z  nowym  miejscem

osiedlenia, jak i z ojczyzną, było i wciąż jest uniwersalną potrzebą polskich grup wychodźczych.

Andrzej Paczkowski w publikacji pt. „Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys Problematyki”

wykazał,  iż  niemal  każda  grupa  wychodźcza  licząca  ponad  10  tysięcy  osób  posiadała  własne

wydawnictwo periodyczne14.  Inny wybitny badacz polskiej  prasy wychodźczej – Jan Kowalik –

działalność  prasową  Polaków  na  emigracji  określił  mianem  „zjawiska  historycznego  bez

precedensu”15.  Upowszechnienie  nowych  technologii,  a  w  szczególności  Internetu,  umożliwiło

Polakom na  emigracji  tworzenie  mniej  lub  bardziej  profesjonalnych mediów,  tj.  prasa,  audycje

radiowe  i  telewizyjne.  Ponadto,  popularność  środowiska  sieciowego,  a  także  dowolność  w

tworzeniu  treści,  wpłynęło  na  upowszechnienie  wypowiedzi  charakterystycznych  wyłącznie  dla

środowiska sieciowego, tj. blogi czy wideoblogi. Polscy emigranci skrzętnie wykorzystali szansę,

jaką  dał  im  Internet,  adaptując  wspomniane  formy  wyrazu  do  własnych  potrzeb.  Mieczysław

Maruszkiewicz w artykule pt. „W stronę Polonii sieciowej” stwierdził, iż polscy emigranci, a także

osoby  polskiego  pochodzenia,  właśnie  dzięki  platformom  internetowym  mają  możliwość

stworzenia silnie zintegrowanego środowiska16.

Powyżej  opisane  zjawiska,  tj.  historia  wychodźstwa  polskiego  do  Niemiec  oraz

wielotysięczna  emigracja  Polaków po  2004  roku,  a  także  wielowiekowe  tradycje  w  tworzeniu

mediów polonijnych (w szczególności prasy),  wpłynęły na podjęcie decyzji  o przeanalizowaniu

13 Z. Oniszczuk,  Aktywność medialna mniejszości niemieckiej i jej znaczenie, [w:] „Media mniejszości. Mniejszość
w mediach”, M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Lublin 2014, s. 123; M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska,
Wstęp, [w:] „Media mniejszości. Mniejszości w mediach”, pod red. M. Adamik-Szysiak, E. Godlewskiej, Lublin
2014, s. 7.

14 A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870-1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977, s. 144.
15 J. Kowalik, Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939-1962, T. 1 „Bibliografie”, Paryż 1963, s. 7.
16 M.  Maruszkiewicz,  W  stronę  Polonii  sieciowej,  [w:]  „Potrzeby informacyjne  Polonii”,  pod  red.  D.  Kuźmina,

I. Pagacewicz, Warszawa 2010, s. 14.



skali  aktywności  medialnej  polskich  obywateli  w  RFN  po  przystąpieniu  Polski  do  Unii

Europejskiej.  W  rozprawie  doktorskiej  podjęto  próbę  jak  najszerszej  prezentacji  mediów

polonijnych  w  Niemczech.  Przedstawiono  oraz  omówiono  tytuły  prasy  polonijnej  tradycyjnej

i  internetowej,  audycje  i  rozgłośnie  radiowe,  stacje  telewizyjne,  a  także  opisano  media

elektroniczne  (portale  internetowe,  blogi  oraz  wideoblogi).  Badaniu  poddano  polonijny  rynek

mediów tradycyjnych i sieciowych w latach 2004-2016 w Niemczech, z wyszczególnieniem tytułu

prasowego  „MojeMiasto”.  W efekcie,  przedstawiono  23  tytuły  prasowe17,  opisano przeszło  12

audycji  radiowych18 oraz  dwie  internetowe  rozgłośnie  radiowe19,  omówiono  dwa  kanały

telewizyjne20, odniesiono się do 13 portali i witryn internetowych21, opisano na siedmiu blogach22,

a także przedstawiono pięć wideoblogów23. Dokładnej analizie poddano wspomniany już polonijny

periodyk – „MojeMiasto” – ukazujący się w Niemczech nieprzerwanie od 2007 roku. W związku

z  reprezentatywnym  charakterem  owego  tytułu,  wnioski  wyciągnięte  na  podstawie  analizy

zawartości  i  treści  czasopisma  oraz  jego  wersji  internetowej,  pozwoliły  na  ocenę  działalności

17 Pośród wspomnianej grupy polonijnych tytułów prasowych należy wymienić: „Angora Wochenblatt auf polnisch”,
„Berliński  Informator  Polonijny”,  „DIALOG  –  Magazyn  Polsko-Niemiecki”,  „Gazetka”,  „Głos  Polski”,
„Info&Tips”,  „Kontakty”,  „Kurier”,  „Kurier  Polonica”,  „Magazyn  Polonia”,  „Moje  Miasto”,  „Nasze  Słowo”,
„PLNavigator”,  „Po Prostu”,  „PolEcho”,  „Polonez”, „Polregio”,  „Rynek – Magazyn Polonijny”, „Samo Życie”,
„Słowo”, „Twoje Miasto”, „Polonik Monachijski”, a także „Żółte Strony”.

18 Wyróżniono następujące rozgłośnie i audycje radiowe: Radar Radio Darmstadt (audycje: „Bigos”, „Karolinka” oraz
„Misch-Masch”),  Radio  Dreyeckland  we  Fryburgu  (audycje:  „Alicja  zaprasza!”,  „Freiburg  auf  Polnisch”),
nieistniejące  już  radio  Multikulti  (brak  informacji  dotyczących  konkretnych  audycji),  Cosmo  Radio  z  Berlina
(audycje:  „standPUNKTwidzenia”,  „Damy  radę”,  „Lepiej  po  polsku”,  „Encyclopaedia  Polonica”,  „Prognoza
kultury” oraz „Gaulojzes Golana”), Radio Flora z Hanoweru (audycja „Gadu Gadu”). 

19 Do  grona  rozgłośni  radiowych  funkcjonujących  w  przestrzeni  internetowej  należy  zaliczyć  RadioSr24.de  –
internetowa rozgłośnia z Hanoweru, a także RadioAspekt.de – internetowa stacja muzyczna z Düsseldorfu. 

20 Ustalono,  iż  w  momencie  przeprowadzania  kwerendy  w  Niemczech  istniały  następujące  polonijne  kanały
telewizyjne: DW Polski – kanał Deutsche Welle w języku polskim realizowany w ramach serwisu YouTube, a także
PepeTV – telewizję internetową.

21 Opisano następujące polonijne  witryny oraz  portale  internetowe:  Dojczland.info  –  www.dojczland.info,  witrynę
internetową  Kongresu  Polonii  w  Niemczech  (Konwente  der  Polnischen  Organisation  in  Deutschland)  –
www.konwent.de,  Portal  Polaków w Niemczech –  www.migrego.de, MyPolacy.de Niemcy –  www.mypolacy.de,
witryna Gminy Polskiej w Essen (Polnischer Kreis PIAST in Essen e.V.) – www.piastessen.com, portal randkowy
dla  Polek  i  Polaków  w Niemczech  –  www.polishhearts.de,  witrynę  Polonia  Events  Germany –  www.polonia-
event.de, serwis dla Polaków mieszkających w Niemczech – www.polonia-serwis.de, portal informacyjny Polonia
Viva – www.poloniaviva.eu, Porta Polonica – internetowy portal stworzony przez Centrum Dokumentacji Kultury
i Historii Polaków w Niemczech – www.porta-polonica.de, strona internetowa Polskiej Rady Związku Krajowego
w  Berlinie  (Polnischer  Rat  Lanseverband  Berlin)  –  www.polskarada-berlin.de,  polonijny  portal  Polaków
w Niemczech – www.polskiobserwator.de, a także strona internetowa stowarzyszenia polonijnego Rockinberlin.pl –
www.rockinberlin.pl.

22 Ze względu na efemeryczność przestrzeni sieciowej nie uzyskano danych dotyczących wszystkich tego typu treści
medialnych tworzonych w latach 2004-2016. Przedstawiono te blogi, na temat których uzyskano szczegółowe dane,
tj. Become DE Mumy – www.becomedemummy.blogspot.com, Blog Polonia – www.blog-polonia.pl, Nowy Land –
www.nowyland.blogspot.com,  blog  autorski,  prywatny  „czyli  Polaka  na  obczyźnie  portret  własny”  –
www.paniemigrantka.pl,  blog omawiające  kwestie  prawne w Niemczech  –  www.prawoniemieckie.pl,  Uchodźcy
w Niemczech  –  www.uchodzcywniemczech.pl,  Życie  w  Niemczech  –  www.zyciewniemczech.blogspot.pl,  blog
autorski o charakterze prywatnym – Emigracja Po Sukces – www.emigracjaposukces.pl. 

23 Do  tego  grona zaliczano:  „Gabasky Polak  w Niemczech” –  www.youtube.com/user/belialpol/feed,  „IrasLord  –
Polacy za  granicą.  Wiadomości  z  EU i  NL”  –  www.youtube.com/user/kakaowylord,  „Michał  Ćwieląg  –  Życie
w  Niemczech,  zwiedzanie,  podróżowanie  i  aktywny  tryb  życia”  –
www.youtube.com/channel/UCId95y8Za5IgANSx52Ft2tQ/featured;  „PW  DE  –  Polak  w  De”  –
www.youtube.com/channel/UCDTmBxnHueiM6yWAjYX6PLg;  „Sylwia  Ammon  –  Życie  w  Niemczech”  –
www.youtube.com/channel/UC909Snxp6qPdXVjq6liVzdg.
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medialnej,  a  w  szczególności  w  zakresie  wydawnictw  prasowych,  polskich  obywateli

mieszkających w Niemczech.

II. Cel pracy, problemy badawcze oraz hipotezy badawcze

Głównym  celem przeprowadzonych  badań  jest  prezentacja  mediów  polonijnych,

z wyszczególnieniem tytułów prasowych, tworzonych na terenie Niemiec w okresie od 2004 do

2016  roku,  zarówno  w  wersji  tradycyjnej,  jak  i  internetowej,  z  wyszczególnieniem  jednego

reprezentatywnego periodyku – wspomnianego już dwumiesięcznika „MojeMiasto”. Wyróżniono

także 10 następujących celów szczegółowych:

• Wskazanie  i  analiza  teoretycznych  oraz  metodologicznych  aspektów  podjętego  tematu

badawczego  poprzez  określenie  stanu  badań,  celów,  problematyki,  metodologii  oraz

terminologii wykorzystanej w rozprawie;

• Określenie głównych założeń teoriopoznawczych stanowiących punkt wyjścia do rozważań

podjętych w rozprawie;

• Omówienie ruchów migracyjnych na świecie, z wyróżnieniem migracji na terenie Republiki

Federalnej Niemiec;

• Przedstawienie historii migracji Polaków do Niemiec;

• Określenie skali współczesnej emigracji z Polski do Republiki Federalnej Niemiec;

• Przedstawienie  wyników  ankiety  przeprowadzonej  pośród  polskich  emigrantów

mieszkających w Niemczech, której celem jest otrzymanie danych demograficznych oraz

uzyskanie informacji  dotyczących długości  przebywania na emigracji,  przyczyn podjęcia

decyzji o wyjeździe z kraju, rodzaju emigracji, a także korzystania z mediów polonijnych;

• Prezentacja  historycznego  ujęcia  rozwoju  mediów  polonijnych  (w  szczególności  tych

istniejących w Niemczech);

• Omówienie  mediów  polonijnych  funkcjonujących  w  Niemczech  w  latach  2004-2016,

z wyszczególnieniem dwumiesięcznika „MojeMiasto”; 

• Prezentacja  wyników  ankiety  przeprowadzonej  wśród  Polaków  mieszkających

w Niemczech dotyczących korzystania z mediów polonijnych;

• Analiza zawartości i treści badanego polonijnego tytułu prasowego – koncentracja na takich

zagadnieniach  jak  ilustracje,  teksty  dziennikarskie,  reklamy,  a  także  wyróżnienie

odpowiednich kategorii tematycznych.



Zasadniczy problem badawczy rozprawy wiąże się z tezą, iż media polonijne w Niemczech

w latach 2004-2016 (w wersji  tradycyjnej  i  internetowej)  stanowią ważny element  działalności

polskich  obywateli  na  emigracji,  wpływający  na  integrację  społeczności  wychodźców,  między

innymi dzięki poruszaniu kwestii istotnych z punktu widzenia migrantów i ich życia na obczyźnie.

Poniższe pytania umożliwiły wyodrębnienie problemów szczegółowych:

• Na czym polega funkcja mediów polonijnych?

• Dlaczego  media  polonijne  można  uznać  za  przestrzeń  konsolidującą  emigracyjną

społeczność?;

• Jakie  przyczyny,  w  tym  przeobrażenia  polityczno-społeczne,  leżą  u  podstaw  rozwoju

mediów polonijnych?;

• Jakie  przeobrażenia  w  mediasferze  wpływają  na  rozpowszechnianie  się  mediów

polonijnych?;

• Jakie cechy można przypisać mediom polonijnym w wersji tradycyjnej i internetowej?;

• Jakich powodów odbiorcy korzystają z polonijnej oferty medialnej?;

• Jakie są perspektywy rozwoju mediów polonijnych w wersji tradycyjnej i internetowej?;

• Co wynika z analizy zawartości wybranego polonijnego tytułu prasowego?

• Co wynika z analizy treści wybranego polonijnego tytułu prasowego?

Rozprawa doktorska zbudowana jest z części teoretycznej oraz z części empirycznej. Na

powyższe pytania odpowiedziano w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, a także w odniesieniu

do  zrealizowanych  badań.  Uzyskany  materiał  badawczy  pozwolił  na  krytyczną  analizę  oraz

weryfikację  hipotez  badawczych.  Odnosząc  się  do  zasadniczej  funkcji  mediów wychodźczych,

główna hipoteza dysertacji brzmiała: media polonijne w Niemczech w latach 2004-2016 w wersji

tradycyjnej i internetowej stanowią istotny element aktywności Polaków na emigracji jednocząc

społeczność  emigrantów.   Podczas  planowania  postępowania  badawczego  wyodrębniono  także

następujące hipotezy cząstkowe:

• Pośród  podstawowych  funkcji  mediów polonijnych,  oprócz  informacji,  należy wyróżnić

konsolidację społeczności emigrantów;

• Media  polonijne  poprzez  poruszanie  istotnych  tematów  z  punktu  widzenia  życia  poza

granicami ojczyzny jednoczą polskich emigrantów;

• Pośród głównych przyczyn rozwoju mediów polonijnych należy wskazać wstąpienie Polski

do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz przystąpienie do Układu z Schengen w 2007 roku;



• Przyczyną dynamicznego wzrostu rynku mediów polonijnych należy upatrywać w rozwoju

nowych technologii, a w szczególności Internetu, oraz związana z nimi likwidacja barier

dotycząca tworzenia tychże mediów;

• Pośród  cech  charakterystycznych  dla  mediów  polonijnych  w  wersji  tradycyjnej

i  internetowej  należy  wymienić  między  innymi  wielotematyczność,  wielogatunkowość,

intertekstualność;

• Cechy  charakterystyczne  przypisane  mediom  polonijnym  w  wersji  tradycyjnej

i  internetowej  sprawiają,  iż  cieszą  się  popularnością  pośród  społeczności  polskich

emigrantów,  którzy  traktują  je  jako  jedno  z  najważniejszych  źródeł  informacji,  porad,

a także rozrywki;

• Rozwój  nowych  technologii,  a  przede  wszystkim  łatwy  dostęp  do  Internetu  będzie

skutkował jednoczesnym tworzeniem mediów polonijnych zarówno w wersji tradycyjnej,

jak i online, bądź też całkowitym przenoszeniem aktywności medialnej do sieci;

• Analiza  zawartości  wybranych  tytułów  prasy  polonijnej  wskazuje,  iż  pośród  autorów

tekstów  dominują  dziennikarze,  którzy  posiadają  doświadczenie  w  pracy  w  polskich

mediach; najpopularniejszymi gatunkami prasowymi publikowanymi na łamach badanych

tytułów  są  gatunki  informacyjne;  okładki  analizowanych  czasopism  odnoszą  się  do

aktualnych  wydarzeń  dotyczących  społeczności  polonijnej,  a  także  bieżącej  sytuacji

w Polsce i Niemczech;

• Zgodnie  z  analizą  treści  badanych  tytułów,  pośród  tematów  dominujących  na  łamach

wyróżnionych czasopism należy wymienić między innymi: aktualną sytuację geopolityczną

i  społeczną  w  Polsce,  bieżące  wiadomości  geopolityczne  i  społeczne  z  Niemiec,  opis

aktualnych wydarzeń w Europie i świecie, życie kulturalne polskiej emigracji w Niemczech;

Analiza  dyskursu  mediów  polonijnych  w  Niemczech  prezentuje  szerokie  spektrum

zagadnień dotyczących Polaków mieszkających w Niemczech, Niemców żyjących w Polsce oraz

stosunków polsko-niemieckich. Dzięki temu zarówno Polacy mieszkający w ojczyźnie, jak i poza

jego  granicami  mogą  czerpać  wiedzę  na  temat  wspomnianej  problematyki.

III. Metodologia badań

Interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień – sytuujących się na pograniczu takich

dyscyplin jak nauki o mediach, kulturoznawstwo, politologia, socjologia oraz historia – wpłynął na

zróżnicowany  dobór  metod  badawczych.  Podczas  opisu  oraz  kwerendy  rozległego  materiału



empirycznego  wykorzystano  analizę  historyczną  socjologiczną  oraz  politologiczną,  analizę

statystyczną, badanie ankietowe oraz analizę zawartości i treści prasy.

Przedstawienie  wielkości  migracji  polskich  obywateli  do  Republiki  Federalnej  Niemiec,

konieczność szerokiego omówienia rozwoju mediów polonijnych we wspomnianym państwie na

przestrzeni  wieków,  wpłynęły  na  decyzję  o  wyborze  analizy  historycznej  socjologicznej  oraz

politologicznej.  Wymieniona  metoda  badawcza  pozwoliła  na  określenie  skali  wychodźstwa

polskich obywateli do Niemiec w porównaniu do emigracji reprezentantów innych narodowości do

tego kraju. Dała także podstawy do wyciągnięcia wniosków dotyczących działalności medialnej

Polaków w RFN. Analizy historycznej socjologicznej oraz politologicznej dokonano opierając się

na  licznych  materiałach  źródłowych  (tj.  raporty  oraz  opracowania  statystyczne),  monografie,

artykuły  naukowe  oraz  publikacje  prasowe.  Pośród  najistotniejszych  opracowań  statystycznych

należy  wymienić  raporty  Biura  Wysokiego  Komisarza  ds.  Uchodźców  Organizacji  Narodów

Zjednoczonych  (Office   of  the  United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees,  UNHCR),

Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (United

Nations  Department  of  Economic  and  Social  Affairs,  UNDESA),  Organizacji  Współpracy

Gospodarczej  i  Rozwoju  (Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development,  OECD),

Europejskiego  Urzędu  Statystycznego  Komisji  Europejskiej  (Eurostat),  Federalnego  Urzędu  ds.

Migracji i Uchodźców w Niemczech (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF), polskiego

Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ),  a także Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce

(GUS).  Pośród  publikacji  naukowych  będących  podstawę  opisu  przyczyn  migracji,  a  także

czynników oddziałujących na jej zasięg oraz skalę, należy wymienić publikacje autorstwa takich

badaczy jak: Mark Miller, Leopold Caro, Stephen Castles, Marian Szawleski, Edward Kołodziej,

Adam  Jarzyna  oraz  Celina  Bobińska.  Źródłami  informacji  o  mediach  migracyjnych,

z wyszczególnieniem mediów polonijnych, były następujące monografie oraz artykuły naukowe:

publikacja „Media mniejszości. Mniejszości w mediach” pod redakcją Małgorzaty Adamik-Szysiak

oraz  Ewy Godlewskiej,  monografia  „Kultura  książki  i  prasy polonijnej.  Dziedzictwo narodowe

i światowe” pod redakcją Marii Kalczyńskiej, Danuty Sieradzkiej oraz ks. Zbigniewa Małeckiego,

książka „Niemieckie polonica prasowe” pod redakcją Marii Kalczyńskiej oraz Leonarda Paszka,

opracowanie Łucji Kapralskiej pt. „Internet w procesach integracji i dezintegracji grup etnicznych.

O pozytywnych i negatywnych aspektach użytkowania sieci przez mniejszościowe grupy etniczne”,

dwuczęściowa  publikacja  „Polska  emigracja”  pod  red.  Andrzeja  Paczkowskiego  i  Barbary

Puszczewicz.  Szczegółowe informacje dotyczące mediów migracyjnych w Republice Federalnej

Niemiec  uzyskano  dzięki  niemiecko-  i  anglojęzycznym publikacjom naukowym,  tj.  Media  and

Cultural  Diversiry  in  Europe  and  North  America”  oraz  „Massendmedien  und  die  Integration

etnisher  Minderheiten  in  Deutshland”.  Natomiast  punktem  wyjścia  do  opisu  rozwoju  mediów



polonijnych  w  Niemczech  stanowiły  publikacje  Jana  Kowalika,  w  szczególności  „Bibliografia

czasopism polonijnych” (tomy I-V), autorskie opracowania Marii Kalczyńskiej (a także te, których

była  redaktorką),  monografie  Zygmunta  Kacpury  oraz  Zdzisława  Małeckiego,  a  także  praca

zbiorowa  „Być  Polakiem  w  Niemczech”  pod  redakcją  Anny  Wolff-Powęskiej  oraz  Eberharda

Schulza.

Badanie  ankietowe  zatytułowane  „Popularność  mediów  polonijnych  wśród  emigracji

polskiej w Niemczech”  przeprowadzono w okresie od 18 października do 4 listopada 2019 roku,

wykorzystując  internetowy  renomowany  serwis  survio.co,  służący  do  realizacji  badań

kwestionariuszowych.  Ankieta  została  zbudowana  z  trzech  części:  część  pierwsza  składała  się

z metryczki, część druga – z pytań odnoszących się do emigracji do RFN, a część trzecia – tyczyła

się  znajomości  mediów  polonijnych  w  Niemczech,  częstotliwości  korzystania  z  nich,  a  także

przyczyn ich  użytkowania.  Kwestionariusz uzupełniło  108 respondentów, a  dotarcie  do takiego

grona było możliwe, dzięki rozpowszechnieniu informacji o realizacji kwerendy za pośrednictwem

e-maili  rozsyłanych do polskich organizacji  w RFN, opisywaniu badania na polonijnych forach

internetowych,  a  także  tożsamych  grupach  istniejących  w  ramach  portali  społecznościowych,

a także poprzez wykorzystanie  własnej  sieci  znajomych.  Pośród celów zrealizowanej  kwerendy

należy  wymienić:  otrzymanie  danych  metryczkowych  dotyczących  polskich  emigrantów

w  Niemczech,  określenie  przeważającego  charakteru  wychodźstwa,  ocena  skali  korzystania

z mediów polonijnych w tym kraju, wyróżnienie zasadniczych przyczyn stojących za korzystaniem

z wybranych mediów polonijnych. 

Kolejną zastosowaną metodą badawczą była analiza zawartości i treści, którą zastosowano

podczas  kwerendy  polonijnego  periodyku  „MojeMiasto”,  który  ukazuje  się  w  Niemczech

nieprzerwanie  od  2007  roku.  Decyzja  o  wyborze  wspomnianego  tytułu  prasowego  była

uwarunkowana kilkoma czynnikami, między innymi tym, iż został stworzony już po wstąpieniu

Polski do Unii Europejskiej, a także w roku przystąpienia naszego kraju do Układu z Schengen;

a także ze względu na to, iż od początku istnienia był tworzony jednocześnie w wersji tradycyjnej,

jak i internetowej. Analizie poddano numery pisma, które ukazały się w okresie od 2007 do 2016

roku. Początek kwerendy związany jest ze wspomnianym już wydarzeniem – przystąpieniem Polski

do  Układu  z  Schengen,  a  więc  także  z  jego  konsekwencjami  (tj.  otwarciem  rynku  pracy  dla

Polaków przez rząd niemiecki). Datę końcową, tj. 2016 rok, wyznaczono ze względu na inne istotne

wydarzenie z perspektywy polityki międzynarodowej – wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur

Unii  Europejskiej.  Brexit  stał  się  istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  zmianę  kierunków

emigracji, a także oddziałującym na wielkość migracji międzynarodowej, także Polaków. Badanie

dokonano opierając się na określonej próbie badawczej – wybrano cztery numery z każdego roku ze

wspomnianego okresu. Dobór próby nie był przypadkowy – wynikał z różnic w periodyczności



ukazywania  się  tytułu  w  pierwszych  dwóch  latach  jego  istnienia,  a  także  z  potrzeby,  aby

wyodrębnione wydania pochodziły z tych samym miesięcy, co dało możliwość określenie różnic

i podobieństw w zawartości pisma oraz jego treści. W konsekwencji dokonano wyboru czterdziestu

numerów  dwumiesięcznika.  Zrealizowana  kwerenda  pozwoliła  na  wyodrębnienie  elementów

charakterystycznych dla tego czasopisma, m.in. liczby publikacji prasowych, liczby ilustracji oraz

liczby  reklam  przypadających  na  jeden  numer,  dominujących  gatunków  prasowych,  kategorii

tematycznych oraz kategorii geograficznych przypisanych tekstom dziennikarskim oraz kategorii

tematycznych wyodrębnionych dla przekazów reklamowych.

Ostatnią  wykorzystaną  metodą  badawczą  była  analiza  statystyczna,  na  podstawie  której

oceniono częstotliwość pojawiania się konkretnych zagadnień tematycznych oraz geograficznych,

zarówno  w  treściach  prasowych,  jak  i  reklamowych,  które  opublikowano  na  łamach

„MojegoMiasta”,  a  które  wyróżniono  na  podstawie  wspomnianej  analizy  zawartości  i  treści.

Kwerenda statystyczna umożliwiła określenie popularności konkretnych zagadnień tematycznych

poruszanych  w  badanym  czasopiśmie,  a  także  stała  się  podstawą  do  określenia  częstotliwości

ukazywania się konkretnych publikacji reklamowych.

IV. Struktura pracy

Dysertacja  zbudowana  jest  ze  standardowych  elementów  rozpraw doktorski,  tj.  wstępu,

czterech  rozdziałów,  zakończenia  oraz  bibliografii.  Pracę  wzbogacono  o  wykaz  rycin,  tabel

i wykresów. Dodatkowy element stanowi także aneks, w którym zawarto istotny dla treści rozprawy

fragment rozmowy ze Ślązakiem ubiegającym się o wyjazd do Niemiec w 1971 roku, a także treść

przeprowadzonego badania ankietowego.

W  rozdziale  pierwszym  skoncentrowano  się  na  zagadnieniach  teoretycznych  ściśle

powiązanych z tematem rozprawy,  tj.  terminologią związaną z  ruchami migracyjnymi,  teoriami

migracji, mediami migracyjnymi oraz mediami polonijnymi. Istotne elementy stanowią także opis

historii  światowych  ruchów  ludności,  a  także  przedstawienie  współczesnych  migracji

międzynarodowych. W związku z powyższym rozdział  ten zbudowano z ośmiu podrozdziałów:

1.   Migracja  –  terminologia,  2.  Czynniki  mobilizujące  ludzkość  do  migracji  –  ujęcie  ogólne,

3.  Teorie  migracji,  4.  Historia  ruchów migracyjnych  –  od  XVII  wieku  do  lat  90.  XX  wieku,

5. Współczesna migracja międzynarodowa, 6. Współczesne migracje na terenie Europy, 7. Media

migracyjne  oraz  8.  Media  polonijne.  Podstawę  opisu  powyższych  zagadnień  teoretycznych

stanowiły  opracowania  naukowe,  raporty  agend  Unii  Europejskiej  oraz  Organizacji  Narodów

Zjednoczonych,  a  także  publikacje  naukowe  dotyczące  zagadnień  mediów etnicznych,  mediów

migracyjnych, z wyszczególnieniem mediów polonijnych.



Rozdział  drugi  poświęcono  omówieniu  historycznych  oraz  współczesnych  ruchów

migracyjnych  do  Niemiec.  Szczególną  uwagę  skoncentrowano  na  zagadnieniu  związanym

z   emigracją  Polaków  do  tego  państwa.  Uzyskane  informacje  umożliwiły  także  porównanie

liczebności polskich obywateli w Niemczech w stosunku do przedstawicieli innych narodowości

przebywających w tym kraju.  Z chęci jak najpełniejszego omówienia wspomnianych zagadnień

rozdział  ten  zbudowano  z  pięciu  podrozdziałów:  1.  Zarys  historyczny  migracji  do  Niemiec,

2. Historia migracji Polaków do Niemiec, 3. Współczesna migracja do Niemiec, 4. Współczesna

migracja Polaków do Niemiec, oraz 5. Analiza wyników ankiety „Popularność mediów polonijnych

w Niemczech po 2004 roku” (omówienie danych uzyskanych w części pierwszej oraz części drugiej

kwestionariusza).  W  rozdziale  tym  zastosowano  analizę  historyczną  socjologiczną  oraz

politologiczną opierającą się na opracowaniach statystycznych i naukowych. Wykorzystano dane

opublikowane między innymi przez niemieckie  Bundesministerium des  Inner.  Omówiono także

wyniki  uzyskane  dzięki  zrealizowanemu  badaniu  kwestionariuszowemu,  a  także  porównano

odpowiedzi respondentów z dostępnymi raportami, statystykami oraz artykułami naukowymi.

W rozdziale trzecim skupiono się na zagadnieniach związanych z mediami migracyjnymi,

a  w  szczególności  mediami  polonijnymi  w  Niemczech.  Zestawienie  informacji  dotyczących

mediów  tworzonych  przez  emigrantów  różnych  narodowości  pozwoliło  na  ocenę  aktywności

medialnej Polaków w tym kraju. Wprowadzono także opis oraz analizę wyników zrealizowanego

badania  ankietowego.  Uzyskane  dane  pozwoliły  na  uzupełnienie  informacji  dotyczących

zainteresowania mediami polonijnymi, powodami korzystania z tego typu przekazów, a także skali

ich  użytkowania.   Ze  względu  na  wspomniane  kwestie  zdecydowano się  podzielić  rozdział  na

cztery kolejne podrozdziały: 1. Media migracyjne w Niemczech, 2. Historia mediów polonijnych

w  Niemczech,  3.  Media  polonijne  w  Niemczech  po  2004  roku,  4.  Analiza  wyników  ankiety

„Popularność mediów polonijnych w Niemczech po 2004 roku” (omówienie danych uzyskanych

w części trzeciej kwestionariusza. Tę część rozprawy oparto na różnorodnych źródłach informacji,

między innymi wykorzystano fragmenty publikacji dotyczących regulacji prawnych odnoszących

się  do  wolności  słowa  oraz  praw  mniejszości  narodowych  oraz  etnicznych  w  Niemczech,

odniesiono się do treści opracowań naukowych (tj. „Media mniejszości. Mniejszości w mediach”

pod  red.  M.  Adamik-Szysiak,  „Niemieckie  polonica  prasowe”  pod  red.  M.  Kalczyńskiej  oraz

L.  Paszka,  „Kultura  książki  polonijnej.  Dziedzictwo  narodowe  i  światowe”  pod  red.

M. Kalczyńskiej, D. Sieradzkiej oraz ks. Z. Małeckiego, a także „Być Polakiem w Niemczech” pod

red. A. Wolff-Powęskiej oraz E. Schulza).

Ostatni,  czwarty rozdział  rozprawy doktorskiej  poświęcono opisowi danych uzyskanych,

dzięki zrealizowanej analizie zawartości i treści polonijnego periodyku „MojeMiasto”. W związku

z  powyższym  rozdział  zbudowano  z  czterech  podrozdziałów,  odpowiadających  konkretnym



elementom przeprowadzonego  badania,  tj.:  1.  Czasopismo  „MojeMiasto”  –  informacje  ogólne,

2.  Analiza  zawartości  czasopisma  „MojeMiasto”,  3.  Analiza  treści  czasopisma  „MojeMiasto”,

4.  Analiza  reklamy  w  czasopiśmie  „MojeMiasto”.  Tę  część  dysertacji  oparto  na  wynikach

zrealizowanej  kwerendy,  które  powiązano  z  zagadnieniami  teoretycznymi  omówionymi

w konkretnych opracowaniach naukowych 

V. Podsumowanie

Bez  wątpienie  dwa  wydarzenia  o  charakterze  politycznym  z  początku  XXI  wieku,

tj.  wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także przystąpienie do Układu z Schengen, wpłynęły

istotnie na wzrost liczebności polskiej emigracji do krajów europejskich. W 2016 roku Republika

Federalna Niemiec była drugim – zaraz po Wielkiej  Brytanii  – głównym kierunkiem destynacji

polskich  obywateli.  Świadczą  o  tym  liczne  opracowania  statystyczne,  między  innymi  raporty

niemieckiego Bundesministerium des Innern, a także polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

i Głównego Urzędy Statystycznego.

Przeprowadzone  analizy  historyczne  socjologiczne  oraz  politologiczne  umożliwiły  opis

emigracji  polskich  obywateli,  a  także  ocenę  skali  polskich  ruchów wychodźczych  do  Niemiec

poprzez  porównanie  danych  dotyczących  liczebności  Polaków w RFN,  a  także  reprezentantów

innych narodowości przebywających w tym państwie. W związku z powyższym należy stwierdzić,

iż Polacy w okresie od 2004 do 2016 roku stanowili jedną z największych grup emigrantów tym

kraju. Zrealizowane badanie ankietowe pozwoliło między innymi na ustalenie sylwetki polskiego

migranta w Niemczech. W oparciu o przeprowadzoną kwerendę należy stwierdzić, iż statystyczny

polski  obywatel  w RFN to  kobieta  w wieku mobilnym (tj.  w wieku od 18 do 44 roku życia),

pochodząca ze wsi lub z mniejszej miejscowości, odznaczająca się wykształceniem zawodowym

lub średnim. Przebywająca najczęściej na emigracji powyżej pięciu lat, a także określająca własną

migrację  jako  stałą.  Pośród  czynników  wpływających  na  decyzję  o  wyjeździe  do  Niemiec

uczestnicy kwestionariusza wymieniali najczęściej przyczyny związane z pracą (lub jej brakiem),

tj.  szansa  rozwoju  zawodowego,  możliwość  otrzymania  atrakcyjniejszego  wynagrodzenia.

Respondenci  zamieszkiwali  w  większości  jeden  z  dwóch  krajów  związkowych:  Hamburg  lub

Nadrenię  Północną-Westfalię.  Uczestnicy  badania,  w  momencie  jego  realizacji,  byli  aktywni

zawodowo, jednakże praca, którą wykonywali nie miała związku z posiadanymi kwalifikacjami.

Pracowali przede wszystkim przy produkcji, w usługach, wykonywali zawód związany z sektorem

medycznym bądź ich zawód związany był z pracami biurowymi.

W odniesieniu  do  przeanalizowanej  historycznej  aktywności  medialnej  Polaków  należy

stwierdzić,  iż  w każdym z państw,  do których polscy obywatele  migrowali,  decydowali  się  na



tworzenie  własnych  wydawnictw  prasowych.  Wraz  z  rozwojem  technologii  polscy  emigranci

zaczęli  rozszerzać swoją działalność medialną na inne formy przekazu,  tj.  audycje i  rozgłośnie

radiowe, a także audycje i stacje telewizyjne. Koniec lat 90. XX wieku, a także początek XXI wieku

wpłynął na istotne upowszechnienie Internetu.  Ze względu na niższe koszta związane z produkcją

medialną, a także brakiem potrzeby posiadania odpowiednich kwalifikacji, znaczna część mediów

polonijnych zaczęła powstawać w przestrzeni sieciowej. Podczas kwerendy uzyskano informacje

o 64 mediach polonijnych funkcjonujących na  przestrzeni  lat  od 2004 do 2016 roku,  zarówno

w wersji tradycyjnej, jak i internetowej. Na tę liczbę złożyło się: 23 tytuły prasowe, 12 audycji

radiowych, 2 internetowe rozgłośnie radiowe, 2 internetowe kanały telewizyjne,  13 portali  oraz

witryn internetowych, 7 blogów, a także 5 wideoblogów. Skalę popularności mediów polonijnych

oceniono  na  podstawie  danych  uzyskanych  na  podstawie  wspomnianego  badania

kwestionariuszowego.  Ustalono,  iż  znaczna część polskich emigrantów korzysta  z  tego rodzaju

przekazów medialnych,  a  wśród najpopularniejszych mediów należy wymienić polonijne media

internetowe, tj. prasa, rozgłośnie i audycje radiowe, stacje telewizyjne, portale internetowe oraz fora

internetowe.  Ponadto,  dzięki  ankiecie,  uzyskano  informacje  dotyczące  przyczyn  stojących  za

decyzjami o korzystaniu z mediów polonijnych. Znaczna większość respondentów wskazała jedną

z kilku odpowiedzi wiążących się z takimi powodami jak: media jako źródło informacji, media jako

źródło rozrywki, media jako pośrednik z innymi Polakami na emigracji, media jako źródło nauki

języka polskiego.

Zawartość oraz treść polonijnych periodyków odzwierciedla wspomniane potrzeby polskich

emigrantów  mieszkających  w  Republice  Federalne  Niemiec.  Świadczyć  o  tym  może

przeprowadzona analiza reprezentatywnego dla rynku pism polonijnych periodyku „MojeMiasto”.

Na  podstawie  zrealizowanego  badani  można  stwierdzić,  iż  wybrane  czasopismo  ma  charakter

informacyjno-reklamowy,  którego  istotnymi  elementami  są  zarówno  publikacje  prasowe,  jak

i reklamy, a opublikowane w nim grafiki służą jako ilustracje do zawartych treści. W związku z

tym,  że  znaczna  grupa  czytelników  sięga  po  określony  tytuł  prasowy  kierując  się  okładką,

zdecydowano się na przeanalizowanie pierwszych stron wyodrębnionych 40 wydań. Wyodrębniono

takie 10 kategorii ilustracji okładkowych: 1. Akcje charytatywne, 2. Autotematyzm, 3. Niemcy jako

kraj, 4. Polacy w Niemczech, 5. Polska tradycja i kultura,  6. Przyroda, 7. Sport,  8. Symbolika,

9.  Tradycja  i  kultura,  10.  Znani  Polacy.  W  toku  analizy  stwierdzono,  iż  najpopularniejszym

(tj.  najliczniejszym)  rodzajem  okładek  są  te,  na  których  opublikowano  wizerunek  polskich

obywateli mieszkających w Niemczech.

Kolejnym istotnym źródłem informacji o pismach polonijnych była analiza treści 40 wydań

czasopisma,  w  których  opublikowano  1123  teksty  dziennikarskie.  Na  podstawie  kwerendy

wyróżniono  60  następujących  kategorii  tematycznych:  1.  Akcje  charytatywne,  2.  Aktywność



organizacji  pozarządowych, 3. Architektura,  4. Autotematyzm, 5. Bieżące wydarzenia w Polsce,

6.  Czas  wolny  i  hobby,  7.  Działalność  biznesowa,  8.  Działalność  polskich  placówek

dyplomatycznych w Niemczech, 9. Edukacja, 10. Emigracja i emigranci,  11. Emocje,  12. Film,

13.  Filozofia,  14.  Finanse,  15.  Fotografia,  16.  Gospodarka,  17.  Historia,  18.  Historia  Niemiec,

19. Historia Polski, 20. Kuchnia oraz żywienie, 21. Literatura, 22. Media, 23. Media polonijne,

24.  Medycyna,  25.  Motoryzacja,  26.  Muzyka,  27.  Nagrody  i  wyróżnienia,  28.  Nauka  języka

niemieckiego, 29. Nauka języka polskiego, 30. Nieruchomości, 31. Nowe technologie, 32. Obiekty

turystyczne, 33. Pogoda i pory roku, 34. Polityka, 35. Polscy emigranci w Niemczech i ich życie,

36.  Pomoc  społeczna  w  Niemczech,  37.  Porady,  38.  Porady  dotyczące  życia  w  Niemczech,

39. Porady dotyczące życia w Polsce, 40. Praca, 41. Prawo, 42. Przestępstwa oraz wykroczenia,

43.  Relacje  międzyludzkie,  44.  Religia  (inne),  45.  Religia  katolicka,  46.  Sport,  47.  Spotkania,

imprezy oraz wydarzenia kulturalne, 48. Stosunki międzynarodowe (z wyłączeniem relacji polsko-

niemieckich),  49.  Stosunki  polsko-niemieckie,  50.  Sylwetki  Niemców,  51.  Sylwetki  Polaków,

52.  Sztuka,  53.  Tradycja,  54.  Tragiczne  wydarzenia,  55.  Transport,  56.  Turystyka  oraz atrakcje

turystyczne,  57.  Unia  Europejska  (oraz  jej  agendy),  58.  Uroda  i  moda,  59.  Zdrowie  oraz

60. Zwierzęta. Kategorie te podzielono ze względu na liczbę przypisanych im publikacji prasowych

na  trzy  grupy:  kategorie  główne,  kategorie  umiarkowane  oraz  kategorie  marginalne.  Do  grona

kategorii  głównych  zaliczono  następujące  kategorie:  „Polscy  emigranci  w  Niemczech”  (325

publikacji  prasowych),  „Spotkania,  imprezy  i  wydarzenia  kulturalne”  (166  tekstów

dziennikarskich), „Religia katolicka” (122 artykułów), „Prawo” (105 publikacji prasowych) oraz

„Sport”  (85 tekstów dziennikarskich).  Treść „MojegoMiasta” przeanalizowano także pod kątem

zasięgu geograficznego poruszanych kwestii. W związku z tym wydzielono następujące kategorie:

1. Polska (296 publikacji prasowych), 2. Niemcy (613 tekstów dziennikarskich), 3. Reszta Europy

(136 artykułów) oraz 4. Reszta świata (100 publikacji prasowych). Liczba tekstów dziennikarskich

przypisanych konkretnym kategoriom tematycznym oraz kategoriom geograficznym wskazuje na

najczęściej  poruszane  zagadnienia  na  łamach  polonijnego  dwumiesięcznika.  W  związku

z  powyższym  należy  stwierdzić,  iż  w  „MoimMieście”  publikowano  treści  związane  z  życiem

Polaków  w Niemczech  (tj.  wydarzenia  i  imprezy  organizowane  przez  Polaków  mieszkających

w tym kraju, działalność polskich placówek dyplomatycznych, a także inne objawy aktywności tego

środowiska).

Kwerendzie poddano także publikacje reklamowe zawarte w wyodrębnionych wydaniach

„MojegoMiasta”. W wyniku analizy wyodrębniono 55 kategorii tematycznych treści reklamowych:

1.  Akcje  charytatywne,  2.  Apteki,  3.  Autoreklama,  4.  Biura  matrymonialne,  5.  Doradztwo

finansowe,  6.  Doradztwo  prawne,  7,  Jubilerzy,  8.  Konkursy,  9.  Kosmetyki,  10.  Krawiectwo,

11.  Kredyty,  12.  Księgarnie,  13.  Księgowość,  14.  Kupno  i  sprzedaż  aut  oraz  części



samochodowych,  15.  Kwiaciarnie,  16.  Meble,  17.  Mechanika  samochodowa,  18.  Media,

19.  Medycyna,  20.  Medycyna alternatywna,  21.  Montaż  telewizji  satelitarnej,  22.  Nauka jazdy,

23.  Nieruchomości,  24.  Obsługa  firm,  25.  Odzież,  26.  Oferty  pracy,  27.  Organizacja  imprez,

28. Organizacja pożytku publicznego, 29. Pośrednicy pracy, 30. Produkty dietetyczne, 31. Przelewy

pieniężne, 32. Przewóz towarów, 33. Punkty gastronomiczne, 34. Reklama, 35. Rzeczoznawstwo

samochodowe,  36.  Sieci  komórkowe,  37.  Sklepy,  38.  Sport  i  fitness,  39.  Stolarka  okienna

i  drzwiowa,  40.  Studia  tatuażu,  41.  Szkolenia,  42.  Szkoły  językowe,  43.  Tłumaczenia,

44. Transport, 45. Turystyka, 46. Ubezpieczenia, 47. Usługi architektoniczne, 48. Usługi budowlane

i  wykończeniowe,  49.  Usługi  fotograficzne,  50.  Usługi  fryzjerskie  i  kosmetyczne,  51.  Usługi

informatyczne,  52.  Usługi  kowalskie,  53.  Usługi  pogrzebowe,  54.  Usługi  ślusarskie,  oraz

55.  Wydarzenia  kulturalne.  W  przypadku  kategorii  treści  reklamowych  zastosowano,  tak  jak

w  przypadku  kategorii  artykułów  prasowych,  podział  ze  względu  na  liczbę  przypisanych  im

publikacji. Wyodrębniono kategorie główne, kategorie umiarkowane oraz kategorie marginalne. Do

grona najczęściej  pojawiających  się  treści  reklamowych zaliczono:  „Medycyna”  (349  reklam),

„Doradztwo prawne” (368  reklam), „Tłumaczenia” (172  reklam), „Obsługa firm” (144  reklam),

„Doradztwo finansowe” (141  reklam), „Transport” (127  reklam), „Ubezpieczenia” (105  reklam),

„Usługi fryzjerskie i kosmetyczne” (90  reklam) oraz „Księgowość” (80  reklam). Pośród przyczyn

częstotliwości ukazywania się konkretnych treści reklamowych należy wymienić skalę popytu na

konkretne produkty oraz usługi. Nawiązując do najpopularniejszych kategorii publikacji prasowych

należy  stwierdzić,  iż  największym  zainteresowaniem  wśród  polskich  obywateli  mieszkających

w Niemczech cieszyły się usługi medyczne, usługi tłumaczy, pomoc prawna, a także doradztwo

finansowe, obsługa firm, w tym także księgowość, oferty związane z transportem osób i produktów,

a także ubezpieczenia.

Podsumowując,  przystąpienie  Polski  do Unii  Europejskiej  w 2004 roku oraz  wstąpienie

naszego kraju do Układu z Schengen w 2007 roku miało bezpośredni wpływ na powstanie mediów

polonijnych w krajach europejskich,  w tym także w Republice Federalnej Niemiec. Znajduje to

potwierdzenie także w powstaniu analizowanego czasopisma – dwumiesięcznika „MojeMiasto”,

którego  pierwszy numer  ukazał  się  właśnie  w  2007  roku.   Innym,  istotnym uwarunkowaniem

mającym  wpływ  na  liczebność  mediów  polonijnych  był  rozwój  nowych  technologii,

a  w szczególności  Internetu.  Postęp technologiczny,  łatwiejszy dostęp do przestrzeni  sieciowej,

skutkuje  jednoczesnym  tworzeniem  mediów  polonijnych  w  wersji  tradycyjnej  i  internetowej.

Zaobserwowano także fakt,  iż znaczna część mediów tworzona jest  wyłącznie w wersji  online.

Dodatkowo, sami emigranci deklarują,  iż poszukują informacji  w głównej mierze w przestrzeni

sieciowej. Analiza zawartości wybranego tytułu prasowego wskazuje, iż pośród autorów tekstów

dominują  dziennikarze,  którzy  posiadają  doświadczenie  w  pracy  w  polskich  mediach;



najpopularniejszymi gatunkami prasowymi publikowanymi na łamach badanych tytułów są gatunki

informacyjne; okładki analizowanych czasopism odnoszą się do aktualnych wydarzeń dotyczących

społeczności polonijnej, a także bieżącej sytuacji w Polsce i Niemczech. Analiza treści wykazała, iż

pośród  tematów  dominują  takie  zagadnienia  jak:  aktualna  sytuacja  polityczna  oraz  społeczna

w Polsce,  bieżące  wydarzenia  polityczne  i  społeczne  w Niemczech,  opis  aktualnych  wydarzeń

w  Europie  i  na  świecie,  a  także  życie  kulturalne  polskich  emigrantów  w  RFN.  W  związku

z  powyższym,  pośród  cech  charakterystycznych  przypisanych  mediom  polonijnym,  zarówno

w wersji tradycyjnej, jak i internetowej, należy wyróżnić wielotematyczność, wielogatunkowość

oraz intertekstualność. Cechy te sprawiają, że media te cieszą się zainteresowaniem społeczności

polskich  migrantów,  którzy  traktują  je  jako  źródło  informacji,  rozrywki  oraz  porad.  Z  tegoż

powodu, pośród najważniejszych funkcji tychże mediów należy wymienić nie tylko informację, ale

także  konsolidację  Polonii.  Jest  to  związane  z  faktem,  iż  media  polonijne  poprzez  opisywanie

istotnych kwestii z punktu widzenia życia poza granicami ojczyzny jednoczą polskich emigrantów.


